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Monety
kolekcjonerskie
nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

10 z∏
9 2 5 / 1 0 0 0 A g oraz farby:
czerwona, zielona i czarna
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
40.000 szt.

Awers: Z lewej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej, poni˝ej or∏a napis: 10 Z¸. Z prawej
strony oznaczenie roku emisji: 2002 oraz odznaka Krzy˝a
Pamiàtkowego Monte Cassino. Poni˝ej maki wykonane farbami:
czerwonà, zielonà i czarnà. U góry pó∏kolem napis:
m.
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Z lewej strony wizerunek genera∏a broni W∏adys∏awa
Andersa. Z prawej strony ruiny klasztoru na Monte Cassino,
powy˝ej napis: GENERA¸ / BRONI / W¸ADYS¸AW / ANDERS /
1892-1970.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
680.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-02, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek genera∏a broni W∏adys∏awa Andersa.
Z lewej strony odznaka Krzy˝a Pamiàtkowego Monte Cassino.
Wokó∏ napis: GEN. BRONI W¸ADYS¸AW ANDERS 1892-1970.

W dniu 6 listopada 2002 r. Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu
monety kolekcjonerskie, przedstawiajàce postaç genera∏a broni
W∏adys∏awa Andersa, o nomina∏ach:

Na boku 8-krotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony
o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monety: Andrzej Nowakowski

• 10 z∏ – wykonana stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonana stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
tzw. Nordic Gold.

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Andrzej Nowakowski

W∏adys∏aw Anders urodzi∏ si´ 11 sierpnia 1892 r. w B∏oniu w powiecie
kutnowskim. W zwiàzku z obj´ciem
przez jego ojca obowiàzków administratora majàtku Taurogi, rodzina
Andersów przenios∏a si´ na Litw´.
W latach 1911-1914 studiowa∏ na
Politechnice w Rydze. W po∏owie
1914 r. zosta∏ powo∏any do szko∏y
podchorà˝ych rezerwy kawalerii
armii rosyjskiej; po jej ukoƒczeniu

otrzyma∏ pierwszy stopieƒ oficerski.
Skierowany na front walczy∏ m.in.
wraz z 3. Pu∏kiem Dragonów w Prusach
Wschodnich, dowodzi∏ szwadronem,
a nast´pnie batalionem. Ju˝ wtedy
by∏ wysoko oceniany jako dowódca,
co zadecydowa∏o o skierowaniu go
na kurs do Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu. Po jego ukoƒczeniu
w dniu 7 lutego 1917 r. objà∏ stanowisko szefa sztabu 7. Dywizji Strzelców. W czasie walk by∏ trzykrotnie
ranny. Za okazane w boju m´stwo
odznaczono go jednym z najwy˝szych orderów rosyjskich – Krzy˝em
Oficerskim Âwi´tego Jerzego.
Od 1917 r. uczestniczy∏ w formowaniu
i szkoleniu oddzia∏ów I Korpusu
Polskiego w armii rosyjskiej genera∏a Józefa Dowbora-MuÊnickiego.
W dzia∏aniach bojowych dowodzi∏
pu∏kiem, a nast´pnie zosta∏ szefem
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sztabu 1. Dywizji Strzelców. Po rozwiàzaniu Korpusu powróci∏
do Polski, gdzie po odzyskaniu niepodleg∏oÊci rozpoczà∏
s∏u˝b´ w sztabie Armii Wielkopolskiej w Poznaniu, a nast´pnie
objà∏ dowództwo 1. Pu∏ku U∏anów Wielkopolskich, który bra∏
udzia∏ w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Pu∏k ws∏awi∏ si´
w walkach nad Berezynà, gdzie podpu∏kownik Anders po raz
kolejny zosta∏ ranny. W uznaniu zas∏ug zosta∏ odznaczony
osobiÊcie przez marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego orderem Virtuti
Militari V klasy. O niezwyk∏ej dzielnoÊci W∏adys∏awa Andersa
Êwiadczy tak˝e fakt czterokrotnego odznaczania go Krzy˝em
Walecznych.

na nacierajàce wojska Armii Czerwonej. Dwukrotnie ranny,
genera∏ Anders dosta∏ si´ 29 wrzeÊnia pod Starym Samborem
do niewoli radzieckiej. Przewieziono go do Lwowa, a nast´pnie
do Moskwy, do wi´zienia NKWD na ¸ubiance.W niezwykle ci´˝kich
warunkach, nieustannie przes∏uchiwany, sp´dzi∏ w wi´zieniach
radzieckich 22 miesiàce. WolnoÊç odzyska∏ 4 sierpnia 1941 r.
w wyniku podpisania uk∏adu radziecko-polskiego przewidujàcego utworzenie Armii Polskiej w ZSRR. 11 sierpnia 1941 r.
otrzyma∏ nominacj´ na genera∏a dywizji.

wienia go polskiego obywatelstwa 26 wrzeÊnia 1946 r. przez
Rzàd JednoÊci Narodowej w Warszawie; decyzj´ t´ w∏adze
w Polsce anulowa∏y dopiero 15 marca 1989 r.

Po zakoƒczeniu wojny W∏adys∏aw Anders w latach 1921–1923
studiowa∏ w Ecole Supérieure de Guerre (Wy˝szej Szkole
Wojennej) w Pary˝u. Po jej ukoƒczeniu zosta∏ dyrektorem kursu
dla wy˝szych dowódców w Wy˝szej Szkole Wojennej w Warszawie.
15 sierpnia 1925 r. awansowano go na pu∏kownika. W latach
1925-1926 by∏ pierwszym oficerem Sztabu Generalnego
Inspektoratu Kawalerii.
Pu∏kownik Anders by∏ tak˝e Êwietnym kawalerzystà; kierowana
przez niego polska ekipa zdoby∏a na mi´dzynarodowych zawodach jeêdzieckich w Nicei w 1925 r. kilka nagród indywidualnych
oraz zespo∏owo Puchar Narodów.
Podczas zamachu majowego w 1926 r. wierny przysi´dze
˝o∏nierskiej pu∏kownik Anders opowiedzia∏ si´ po stronie legalnego rzàdu oraz Prezydenta RP Stanis∏awa Wojciechowskiego.
Jako szef sztabu dowództwa wojsk rzàdowych kierowa∏ dzia∏aniami obronnymi wokó∏ Belwederu, a nast´pnie bra∏ udzia∏
w przemarszu dostojników paƒstwowych z Belwederu do Wilanowa. Pomimo swej zdecydowanej prorzàdowej postawy nie
by∏ represjonowany przez marsza∏ka Pi∏sudskiego, który –
doceniajàc jego umiej´tnoÊci – wyznaczy∏ go w 1926 r. na
dowódc´ II Samodzielnej Brygady Kawalerii w Równem.
1 stycznia 1934 r. W∏adys∏aw Anders zosta∏ awansowany na
genera∏a brygady, a w 1937 r. objà∏ dowództwo Nowogródzkiej
Brygady Kawalerii w Baranowiczach.
Po ataku Niemiec na Polsk´ we wrzeÊniu 1939 r. Brygada,
wchodzàca w sk∏ad Armii „Modlin", prowadzi∏a ci´˝kie walki
w rejonie Lidzbarka Welskiego i P∏ocka, podczas których genera∏
zosta∏ ranny od∏amkiem bomby lotniczej. Nie opuÊci∏ jednak
frontu i po za∏o˝eniu opatrunków dowodzi∏ dalej. Po wejÊciu jego
brygady w sk∏ad Armii „¸ódê", od 12 wrzeÊnia dowodzi∏ grupà
operacyjnà, która walczy∏a m.in. o zaj´ty przez Niemców Miƒsk
Mazowiecki. Po rozpocz´ciu marszu na po∏udnie, ku granicy
rumuƒskiej, oddzia∏y podleg∏e genera∏owi Andersowi do∏àczy∏y
do Armii „Prusy", wokó∏ której zaciska∏ si´ ju˝ pierÊcieƒ wojsk
niemieckich. 22 wrzeÊnia resztki Nowogródzkiej Brygady
Kawalerii przebi∏y si´ w kierunku na Lwów, gdzie natkn´∏y si´

Tworzenie Armii Polskiej w ZSRR przebiega∏o z du˝ymi
oporami - brakowa∏o broni, umundurowania i ˝ywnoÊci.
Genera∏ Anders postawi∏ sobie za cel nie tylko formowanie si∏
zbrojnych, ale tak˝e uratowanie jak najwi´kszej liczby
Polaków znajdujàcych si´ w Zwiàzku Radzieckim. Dzi´ki jego
zabiegom uda∏o si´ ocaliç znacznà liczb´ ludnoÊci cywilnej,
w tym tysiàce dzieci. Nie godzi∏ si´ na wysy∏anie na front pojedynczych, êle uzbrojonych jednostek. W 1942 r. przeprowadzi∏
uzgodnionà z w∏adzami radzieckimi ewakuacj´ Armii Polskiej
do Iranu. Rozlokowane tam oddzia∏y otrzyma∏y miano Armii
Polskiej na Wschodzie. Po okresie rekonwalescencji i intensywnym szkoleniu ˝o∏nierzy, ju˝ jako 2. Korpus Polski, oddzia∏y
genera∏a Andersa zosta∏y przesuni´te w poczàtkach 1944 r. na
front w∏oski, gdzie otrzyma∏y zadanie zdobycia Monte Cassino.
W momencie podejmowania decyzji o udziale Polaków w tej
bitwie genera∏ Anders mia∏ ÊwiadomoÊç jej miejsca w historii.
Jak wspomina∏ po latach: „Zdawa∏em sobie jednak spraw´,
˝e Korpus i na innym odcinku mia∏by du˝e straty. Natomiast
wykonanie tego zadania ze wzgl´du na rozg∏os, jaki Monte
Cassino zyska∏o wówczas na Êwiecie mog∏o mieç du˝e znaczenie dla sprawy polskiej [...] Przynios∏oby du˝à chwa∏´ or´˝owi
polskiemu”.
Rozpocz´ta 12 maja bitwa zakoƒczy∏a si´ zdobyciem Monte
Cassino w dniu 18 maja 1944 r. Zgodnie z przewidywaniami
genera∏a, wieÊç o niej obieg∏a ca∏y Êwiat. Po otwarciu drogi na
Rzym ˝o∏nierze 2. Korpusu pod jego dowództwem zdobywali
Ancon´, prze∏amywali lini´ Gotów i walczyli o Boloni´. Jego
zas∏ugi jako dowódcy na ca∏ym szlaku bojowym we W∏oszech
zosta∏y docenione zarówno przez w∏adze polskie, jak i rzàdy
paƒstw alianckich - genera∏ Anders otrzyma∏ najwy˝sze odznaczenia: order Virtuti Militari III klasy oraz brytyjski Order ¸aêni,
przyznany mu przez króla Jerzego VI. Prezydent USA, Franklin
Delano Roosevelt, nada∏ mu order Legion of Merit.
Pod koniec wojny, w okresie od lutego do maja 1945 roku
genera∏ Anders pe∏ni∏ obowiàzki naczelnego wodza, a od
24 wrzeÊnia 1946 r. do 4 lipca 1954 r. by∏ naczelnym wodzem
i generalnym inspektorem Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie.
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych przejawia∏ du˝à trosk´
o sprawy bytowe i socjalne ˝o∏nierzy, którzy pozostali na emigracji. M.in. ta w∏aÊnie dzia∏alnoÊç sta∏a si´ przyczynà pozba-

Genera∏ W∏adys∏aw Anders po wojnie zamieszka∏ w Londynie.
Do koƒca ˝ycia by∏ uznawany za przywódc´ politycznego
polskiej emigracji wojskowej. Organizowa∏ ˝ycie spo∏eczne
polskiego wychodêstwa w Wielkiej Brytanii, inicjowa∏ powstawanie polskiego szkolnictwa, teatrów i wydawnictw. Przewodniczy∏
G∏ównej Komisji Skarbu Narodowego, by∏ prezesem Polskiej
Fundacji Kulturalnej. W uznaniu swych zas∏ug wojennych zosta∏
awansowany 15 maja 1954 r. przez w∏adze emigracyjne do
stopnia genera∏a broni.
Swe wspomnienia z lat wojny opublikowa∏ w 1949 r. w ksià˝ce
pt. „Bez ostatniego rozdzia∏u", wielokrotnie wznawianej za
granicà, wydanej w Polsce poza cenzurà w 1983 r.
Polskie w∏adze komunistyczne uwa˝a∏y go za jednego z g∏ównych
wrogów, co wynika∏o zarówno z jego twardej postawy wobec
nacisków Moskwy w okresie formowania Armii Polskiej
w ZSRR, jak i negatywnego stosunku do postanowieƒ konferencji ja∏taƒskiej w sprawie polskiej oraz rzàdów komunistów
w Polsce.
Zmar∏ 12 maja 1970 r. w Londynie. Zgodnie ze swojà ostatnià
wolà spoczà∏ wÊród swych ˝o∏nierzy na polskim cmentarzu
wojennym pod Monte Cassino.
W 1995 r. zosta∏ poÊmiertnie odznaczony Orderem Or∏a Bia∏ego.

Witold G∏´bowicz
Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie

Wszystkie monety kolekcjonerskie
Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.
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