Kalendarium
Ważniejsze wydarzenia z życia generała broni – Władysława Andersa:
Data

Wydarzenie

11 sierpnia 1892

w Błoniu (powiat kutnowski) przyszedł na świat Władysław
Anders

1910

rozpoczyna naukę w Szkole Podoficerskiej, którą kończy w
stopniu chorążego rezerwy. Od tego momentu systematycznie
pokonuje kolejne stopnie awansu, a życie jego już
nierozerwalnie wiąże się ze służbą Ojczyźnie.

październik 1921
– 1923

studia w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu

maj 1925

udział w międzynarodowych zawodach hippicznych w Nicei,
gdzie polska ekipa pod jego dowództwem odniosła zwycięstwo.

01 stycznia 1934

został awansowany do stopnia generała brygady – w ocenie
przełożonych wyróżniał się trafną orientacją w sytuacjach
taktycznych i łatwością podejmowania optymalnych decyzji.

28 września 1939
przebywał w więzieniu sowieckim, najpierw we Lwowie,
–
4 sierpnia
a od 29 lutego 1940 w moskiewskim więzieniu „na Łubiance”.
1941
11 sierpnia 1941

został awansowany na generała dywizji i nominowany na
dowódcę Armii Polskiej w ZSRR.

21 lipca 1943 – generał Władysław Anders dowodził 2 Korpusem Polskim PSZ
8 listopada 1946
na Zachodzie.
marzec
1944

–

maj

przygotowania 2 Korpusu Polskiego do ataku na Monte
Cassino.

12 -18 maja 1944

bitwa o Monte Cassino. Dla generała Wł. Andersa był to ważny
egzamin z dowodzenia dużą i nowoczesną jednostką. W ocenie
innych dowódców ten egzamin zdał celująco. Wkrótce śpiewano
w Polsce pieśń „Czerwone maki”, a sława zdobywców klasztoru
obiegła cały świat. 25 maja Brytyjczycy odznaczyli generała
Andersa Orderem Łaźni, a 1 sierpnia Amerykanie w Rzymie
nadali mu medal Legion of Merit.

20 czerwca 1944

audiencja u papieża Piusa XII

26 sierpnia 1944

generał Anders rozmawiał z Churchillem o sprawie polskiej,
której niepodległości był rzecznikiem do końca swojego życia.

26 lutego – 21 pełnił obowiązki Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora
czerwca 1945
Sił Zbrojnych.
wrzesień 1946

PRL-owska Rada Ministrów pozbawiła generała Władysława
Andersa polskiego obywatelstwa.

31 października
1946

generał Anders wyjechał z Włoch do Anglii.

16 maja 1954

otrzymał awans na generała broni.

12 maja 1970

Generał broni, Władysław Anders, zmarł w Londynie został
pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte
Cassino.

15 marca 1989

przywrócono obywatelstwo polskie generałowi Władysławowi
Andersowi.

11 listopada 1995

prezydent RP, Lech Wałęsa, pośmiertnie nadał generałowi
Andersowi Order Orła Białego.

