
שהחזיר , הפולני" הקורפוס השני"סיפורו של 

לצבא פולין את הכבוד שאבד לו עם קריסתו מול 

.1939הפלישה הנאצית בספטמבר 

כולל סקירה על תלאות החיילים היהודיים  

.וערקו ממנו בהמוניהם–ששירתו בצבא זה 



שבשנות  , הצבא הפולני

של המאה שעברה  30-ה

מנה למעלה ממיליון  

חיילים והיה החמישי  

,  בגודלו באירופה

התרסק לרסיסים תוך  

לאחר  , שלושה שבועות

הפלישה הנאצית לפולין  

.  1939בספטמבר 1-ב

מאות אלפי חיילים  

פולניים נפלו בשבי  

כמה  . הפולש הגרמני

מאות אלפים נוספים  

נפלו בשבי הצבא  

שפלש לפולין  , האדום

בעיקבות הסכם  , ממזרח

ריבנטרופ וכבש  -מולוטוב

.  אזורים פולניים נרחבים

רק כמאה אלף חיילים  

פולניים   הצליחו לחמוק  

ולחצות את הגבול  

.לרומניה ולהונגריה

המלחמהלהמשך,הצרפתיהצבאבמסגרתהתארגנוושםלצרפתדרךלאבדרךהגיעוהללוהחייליםרוב

ראשלימים,שיקורסקיולדיסלבגנרל,מפקדםשםעל,"שיקורסקיצבא"כונובצרפתהפולניותהיחידות.בגרמנים

כאשר.באומץולחמונגדםבקרבותהפולניםשולבו,1940-בלצרפתהגרמניםכשפלשו.הגולהפוליןממשלת

שלצידםוהצרפתיםהבריטיםעםביחד,לאנגליהופונולדונקרקהפולניותהיחידותהגיעו,הצרפתיהצבאהתמוטט

.לחמו

תצלום תדמית של הצבא הפולני לפני  
פרוץ מלחמת העולם השנייה



להיחלץהצליחו,הגרמניםמפנינמלטואליה,ברומניהמעצרבמחנותשהוחזקוהפולנייםמהחיילים4000-כ

ביחידהאורגנוהם,שיקורסקיגנרלבהוראת.צרפתשלטוןתחתאזשהיתה,לסוריה1939בסוףוהגיעומשם

לאחר,1940בקיץ.בסוריההצרפתיהמצבלחילוהצטרפו"הקרפטיתהרובאיםבריגדת"הכינויאתשקיבלה

.נשקואתלהניחהוראה,כולוהצרפתיהצבאכמו,בסוריההצרפתיהצבאקיבל,צרפתאתהגרמניםשכבשו

בארץהבריטילצבאנשקהעלולהצטרףזאתלעשותשלאהפולניתלבריגדההוראהמיידהעבירשיקורסקי

מכןלאחרקצרזמן.בארץלראשונההתמקמהשם,בצמח"הקרפטיתהבריגדה"שלמיפגן:בתצלום.ישראל

.הבריטיתהצבאיתלמסגרתובהתאמהבאימוניםוהתמקדהבריטיבנשקצויידהשם,ללטרוןהבריגדההועברה



שברשותוחייללכלהתיכוןבמזרחהבריטיהצבאנזקק,1940-בהנאציםלצדלמלחמהאיטליההצטרפותעם
,למצריםישראלמארץאזהוחשההפולניתהבריגדה.מלובלמצריםלפלושהאיטלקיהאיוםעםלהתמודדכדי
האוסטרליתהבריגדהאתלהחליףהפולניםנשלחומכןלאחרמהזמן.שוניםשמירהתפקידיעליההוטלושם

:בתצלום.רומלגנרלשלהגרמניהאפריקניהקורפוסידיעלנצורשהיה,בלובטוברוקנמלעלבנחישותשהגנה

.טוברוקלנמלממצריםאותםשהביאומהמשחתותיורדיםהפולנייםהחיילים



.הוסרהגרמנישהמצורעד,האוסטרליםשלמזונפלהשלאבנחישותטוברוקעלהגנההפולניתהבריגדה

במקורשהוענק,"טוברוקחולדות"בתוארלשאתהזכותאתהבריגדהלחייליהאוסטרליםהעניקוזאתבעיקבות

.ישראלבארץאנדרסצבאעםהבריגדהאוחדה,המצורלאחרמהזמן.הנצורההעירעלשהגנולאוסטרלים

חיילי הבריגדה  : בתצלום
הפולנית בקו ההגנה של  

.טוברוק מול צבאו של רומל



אלפימאותשלחלקםשפרלאזאתלעומת

כאשר,הרוסיבשבישנפלוהפולנייםהחיילים

הסובייטים.1939-בלפוליןפלשהאדוםהצבא

אותםוהיגלואוייבכאלהללולשבוייםהתייחסו

:כןעליתר.בסיבירנידחיםעבודהלמחנות

שלידקאטיןביערנרצחוסטאליןבהוראת

קציניםאלף22-כאחריםובמקומותסמולנסק

האליטהאתלחסלבמגמה,שבוייםפולניים

לבריתהגרמניםפלשוכאשראולם.הפולנית

.המגמההתהפכה,1941ביוני22-בהמועצות

,לקבלשיכלועזרהלכלשנזקקו,הסובייטים

בלונדוןהגולהפוליןלממשלתיחסםאתריככו

פולניצבאהקמתעללהסכםאיתהוהגיעו

אףהסובייטים.ברוסיההשבוייםמביןשיגוייס

ולהיקלטמ"מבריהלצאתהזהלצבאהירשו

אמצעישוםאבל.התיכוןבמזרחהבריטיבצבא

נאלצווהםלמשוחרריםהוקצולאתחבורה

הפולנייםהגיוסלמרכזיעצמםבכוחותלהגיע

כאלההיו.האסיאתיתהמועצותבריתבדרום

לפניקילומטריםמאותברגלללכתשנאלצו

.הגיוסמשרדאלתחבורהשמצאו

בהגיעם  , שני שבויים פולניים משוחררים: מימין
לא צריך הרבה דמיון כדי  . למרכז הגיוס בדרום רוסיה

.להבין אילו תלאות עברו עליהם בדרכם לחופש



.שבדרום ברית המועצות האסיאתית, שבויים פולניים ששוחררו מתגייסים לצבא אנדרס בקירגיסטאן



ראש ממשלת פולין  , גנרל שיקורסקי

הגולה והמפקד העליון של הכוחות  

מינה את גנרל , הפולניים החדשים

שעד אז הוחזק  , ולדיסלב אנדרס

במוסקבה בכלא לוביאנקה הידוע  

לפקד על הצבא הפולני  , לשימצה

צבא זה קיבל את הכינוי  . מ"בבריה

"  הקורפוס הראשון" )"הקורפוס השני"

היה הצבא הפולני שהתארגן בצרפת  

אבל הוא נודע  , (ופונה משם לבריטניה

צבא  : "בעיקר בשמו הבלתי רשמי

".אנדרס

המשימה הראשונה שעמדה בפני גנרל  

אנדרס לאחר שיחרורו היה הפיכת  

רבבות אסירים משוחררים פולניים מזי  

בסך הכל התגייסו  . רעב לצבא לוחם יעיל

אבל נילוו אליהם , אלף איש70-לצבאו כ

בני , אלף אזרחים30-למעלה מ

כך שבסך הכל מנה צבא  , משפחותיהם

. אלף איש100-אנדרס למעלה מ

עד מהרה התחיל גנרל אנדרס לגבש  

רב של השבויים לשעבר צבא  -מהערב

שיוכל להתמודד בהצלחה , יעיל ומאומן

.עם הצבא הגרמני בשדה הקרב
גנרל ולדיסלב אנדרס



, למרות התנאים הקשים. נעליים ואפילו נשק, מדים, מזון: סבל צבא אנדרס ממחסור חמור בכל, בתחילה

המצב השתפר לאחר שממשלת  . פתח גנרל אנדרס מייד באימונים כדי להחזיר לאנשיו את יכולת הלחימה

.  ממחסני הצבא הבריטי, מדים ונעליים טובות, פולין הגולה בבריטניה הצליחה להעביר לצבא אנדרס ציוד

.  הנעליים החדשות הראשונות שלהם מאז פרוץ המלחמה-במיוחד שמחו החיילים על הנעליים שקיבלו 

השתמש צבא אנדרס  , מחוסר נשק
.  באימוניו ברובי דמי ותותחי דמי מעץ

אימון בתותח דמי: בתצלום



מנהל תמרון של צבאו תחת עינם הפקוחה של , (הנראה בתצלום זה יושב בשלג מימין)גנרל אנדרס 

.הן חלק מהציוד שנשלח אליו מאנגליה, הקסדות הבריטיות הנראות בתצלום זה. קצינים סובייטיים



.תרגיל כוננות של צבא אנדרס ברוסיה



מ כדי  "שהגיע מלונדון לבריה, (ראשון מימין, על הבמה)גנרל שיקורסקי, ראש ממשלת פולין הגולה

הקורפוס הפולני "סוקר מיצעד של , לדון עם סטאלין בהעברת צבא אנדרס לפיקודו של הצבא הבריטי

. ניצב ראשון ליד בימת הכבוד, גנרל אנדרס, מפקד הקורפוס.בדרום רוסיה" השני



בסופו של דבר קיבל צבא אנדרס אור ירוק  

החיילים  . מ"מהסובייטים ליציאה מבריה

ומשפחותיהם הועלו על משאיות ויצאו בשיירות  

עיר רוסית בחוף הים  , ארוכות לעבר קראסנובודסק

כאן הצטופפו הכל על ספינות שהעבירו  . הכספי

לנמל פאהלווי שבחוף הפרסי של  , אותם  דרומה

.  הים הכספי

אחת השיירות שהוליכו  
את צבא אנדרס מבסיסו  

.ברוסיה אל הים הכספי

החיילים הפולניים ובני משפחתם  
מצטופפים על סיפון אחת האוניות  
.  שהעבירו אותם לפרס

רק כאשר ראינו את הדגל  "

הפרסי על תרני האוניות  

בנמל פאהלווי התחלנו  

להאמין שסוף סוף יצאנו  

מברית המועצות הקודרת  

ואנו עומדים לפתוח בחיים 

כך  ". חופשיים, חדשים

תיאר אחד מחיילי אנדרס  

את תחושתו עם עלייתו  

.לחוף בפרס



המתארת את גנרל אנדרס צועד בראש  , תחושות ההקלה של החיילים הפולניים מבוטאות היטב בקריקטורה זאת

הכותרת בראש הציור אומרת  . שחילצה אותם מברית המועצות" קריעת הים הכספי"בעת , אנשיו כמשה רבנו

".ברוח קלילה"והכותרת בתחתית הציור אומרת " תולדות הקורפוס השני"



הועבר צבא  1943בקיץ 

-אנדרס דרך עיראק ועבר

כאן  . הירדן לארץ ישראל

התמקד הכוח באימונים  

לקראת  , ובהתארגנות

התמודדותו הצפויה עם  

רוב הכוח   . הצבא הגרמני

רוכז באיזור גדרה והגבעות  

שהקיפו את בסיסו שימשו  

.לו שטח אימונים אידיאלי

חיילי : למעלה ולמטה
צבא אנדרס באימוניהם  

באיזור גדרה



בצבא אנדרס נכללו גם  

שהוכשרו  , נשים3000-כ

החל  , לשירותים שונים

מעבודות פקידות וכלה  

.  בנהיגת משאיות

משמאל  . קצינה–מימין : בתצלומים
,  אימוני נשים בתרגילי סדר-למעלה 

מיסדר של  –למטה . באיזור גדרה
.נהגות משאית ליד ריכבן



בין האזרחים שנילוו אל 

צבא אנדרס נמצאו גם 

חלקם  , ילדים רבים

צבא  . יתומים עריריים

הם  . אנדרס הפך לביתם

, הוכנסו למסגרת צבאית

שדאגה למזונם ולחינוכם  

ומנעה מהם להפוך לילדי  

.רחוב

שלושה מקבוצת : בתצלום

, הילדים של צבא אנדרס

ששוכנה בכנסיית ישו  

הכנסייה  )הנער 

בנצרת  ( הסיליזיאנית

בכנסייה זו גם (. ברקע)

.  נפתח למענם בית ספר

הנערים עברו בין השאר 

הכשרה צבאית ובהגיעם  

לגיל גיוס צורפו ליחידות 

,  הסדירות של צבא אנדרס

.כחיילים מן המניין

,  משה שוורץ: תצלום
ספריית אוניברסיטת חיפה



זכובה,ישראללארץמאיראןנשלחוהם.יהודיםהיו,אנדרסצבאעםמרוסיהשיצאומהילדים850-כ

בפועלםמתוכםרביםנודעוהימיםברבות."הנוערעליית"ידיעלבאהבהונקלטו"טהרןילדי"לכינוי

הודודרךמאיראןשהפליגה,"טהרןילדי"שלהראשונההקבוצה:בתצלום.שוניםבתחומיםהחיובי

.סואץמתעלתברכבתהגעתהעם,הארץיהודיידיעלבחמימותמתקבלת,למצרים



היו  , מ"לאחר המחסור והרעב בבריה

החיילים הפולניים המומים מהשפע שפגשו  

מהאקלים החם ומהמראות  , במזרח התיכון

. האכזוטיים של גמלים ופרדסי תפוזים

.חיילי צבא אנדרס בחופשה בארץ: בתצלום



כקתולים אדוקים הם ביקרו במקומות הקדושים  . החיילים הפולניים לא החמיצו שום הזדמנות לטייל ברחבי הארץ

במיוחד נהנו החיילים מביקורים בתל  . אבל הירבו גם לבקר באתרי תיירות אחרים, לנצרות בירושלים ובית לחם

שוחחו  , הסבירו להם פנים, שהגיעו ארצה לפני המלחמה, שכן העולים הרבים מפולין, אביב וערים יהודיות אחרות

:  בתצלום. איתם בפולנית בכל הזדמנות ובזכותם הייתה לחיילים תחושה ביתית למרות היותם רחוקים מביתם

.  מעובדות הקונסוליה הפולנית בירושלים, קבוצת קצינים פולניים מבקרת בהר הבית עם מורת דרך פולנייה



בין השאר ביקרו חיילי צבא 
אנדרס באחת ממערות מרשה  
שבאיזור בית גוברין והשאירו  
, בה את חותמם בגרפיטי

POLONIAהכולל את המלה 

;  שמה הלטיני של פולין)
וראשי תיבות של  ( מסומן בחץ
בעיקבות הגרפיטי . כמה שמות

הזה קיבלה המערה את הכינוי  
".  המערה הפולנית"



החיילים.הבריטיםבושבנו,"סקאלהלה"הגדולבקולנועביקורהיהגדרהבמחנהביותרהפופולריהבילוי

מהםאחד.המלחמהמלפניפולנייםסרטיםבוהוצגובשבועפעמיםששלוש,מכךבמיוחדהתרגשוהפולניים

הללוהסרטיםאתששימרו,בארץהפולנייםליהודיםתודהמלאיהיווחבריושהוא,במיוחדבזכרונותיומדגיש

.1942בנובמבר"סקאלהלה"בשהוקרנוהסרטיםתוכניית:בתצלום.במחנהלהקרנהברצוןאותםומסרו



פרשה כאובה במיוחד מהווה סיפורם של היהודים הפולניים שהתגייסו  

שחלקם היו בין השבויים הפולניים שנתפסו  , יהודים אלה. לצבא אנדרס

בידי הסובייטים וחלקם הנותר היו אזרחים שנמלטו לרוסיה מייד עם  

כי צבא  , היו בין הראשונים שהבינו, 1939-הפלישה הגרמנית לפולין ב

הם נהרו  . אנדרס עשוי לחלץ אותם מתלאותיהם בברית המועצות

בהמוניהם ללשכות הגיוס ובתחילה עלה מספרם על זה של הפולנים  

שפורסמו  , דבריו של גנרל אנדרס עצמו בעניין זה: משמאל)שהתגייסו 

אלא שבשטח היו העובדות פחות נעימות  (. 1942במאי 6-ב" דבר"ב

יש  . מכפי שהתיימר הגנרל להציג בדבריו הנמלצים על שוויון ואחווה

האנטישמית  NDK-כי גנרל אנדרס היה מקורב בזמנו למפלגת ה, לזכור

,  מכל מקום. מ הושפע מכך"וייתכן כי היחס למתגייסים היהודיים בבריה

כי ריבוי המתגייסים היהודיים הדאיג  , דב לוין מספר' ההיסטוריון פרופ

באמתלת  , הגיוס לפסול את רובם-שהורה לוועדות, את הפיקוד הפולני

...  כן הוגבלה קבלתם לקורס קצינים ולקורסים מקצועיים. בריאות לקויה

על כל עבירה  . גם רוב אלה שכבר התקבלו לצבא סולקו באמתלות שונות

שמספר  , הפיקוד הפולני קבע. היה חייל יהודי מורחק מן השירות, קלה

אחוזים מקרב המפקדים5אינו יכול לעלות על "המיעוטים הלאומיים 

ששיעור היהודים בצבא  , כך-צו זה הוצא לפועל בקנאות רבה כל". אחוז בקרב הטוראים10-ו, שאינם קצינים

.המועצות-מכל פליטי פולין היהודים ששהו אז בברית1%-פחות מ, איש4,000-בלבד כלומר כ3.8%אנדרס היה 

בעוד רבים מן החיילים הפולנים  . קומץ היהודים שנותר בצבא הפולני היה נתון ברובו להפליות ולהתעללויות שונות

נשלחו מאות יהודים לעבודה בקולחוזים החקלאיים ושכר עבודתם נוצל להשלמת  , עברו אימוני נשק עוד ברוסיה

.  היו גם לא מעט מקרים שהיהודים רוכזו ביחידות מיוחדות לשירות ותחזוקה בבסיסים. דמי הכלכלה של היתר

.  המועצות לאיראן-בצורה חריפה ובולטת התבטאה ההפליה כלפי היהודים בעת פינוי החיילים והאזרחים מברית

שבהם  , אירעו לא מעט מקרים, על חשבון היהודים, במגמה להגדיל ככל האפשר את מספר הפולנים המתפנים

פרצו כמה מהם את חגורת  , כך-ברוב ייאושם על. הורדו חיילים יהודים בכוח מהאוניות בנמל היציאה קראסנובודסק

בכמה מקרים פנו היהודים לשלטונות הסובייטיים  . טבעו-הזקיפים ששמרו על האוניות ואגב ניסיון לטפס עליהן 

.קצינים146בהם , חיילים4,400יהודים שכללו 6,000-בסך הכל פונו לפרס כ. והללו אכן גרמו להכללתם בפינוי



אנדרסבצבאהיהודייםהחייליםסבלושממנההמתמדתהרדיפה

עודהחלוהעריקות.לערוקבחרומהםשרבים,לכךגרמה

שתיכננוחיילים.ישראללארץהגיעהפולנישהצבאלפני,בעיראק

בעיראקאזשפעלהלעלייההמוסדשלוחתעםקשריצרו,לערוק

במשאיותארצהאותםוהסיעהפיקטיביותתעודותלהםסיפקהוזו

כשהגיעו.הבריטיבצבאארצישראלייםחייליםידיעלנהוגות

"הגנה"הנציגיידיעלהעריקיםנתקבלו,לנהרייםהללוהמשאיות

.הארץברחבייהודייםביישוביםופוזרו

אנדרסשצבאלאחרומאורגןגדוללגלהפכוהבודדותהעריקות

ברורהיההיישובלראשי.1943-בארצהככולורובוהועבר

מהרהועד"הגנה"למאודיסייעהללוהעריקיםשלהצבאישהנסיון

מהמוסדותקיבלעריקכל.מלמעלהוהוכוונההעריקהמוסדה

-דמי,אזרחייםבגדים,חדשעברישםעםזהות-תעודתהלאומיים

במושבים,בקיבוציםקליטה-למקוםוהועברליומייםל"ואשנסיעה

איתונערכו,מעברתקופתלאחר.ומכריםמשפחהקרוביאצלאו

.לעתידובקשראישיותשיחות

השאררוב.הבריטילצבאמיידהתגייסומהעריקיםכאלפיים

.י"וללחל"לאצלהצטרףבחרוומעטיםולנוטרות"הגנה"להצטרפו

קציניםעשרהכולל,חיילים3000-כאנדרסמצבאערקוהכלבסך

כאלףאנדרסבצבאנותרוזאתעם.קים"משממאהולמעלה

מנחםהיהבהםהבולטיםאחד.לערוקרצושלאיהודייםחיילים

להיענותמוכןהיההוא.ל"האצבראשלעמודאזלושהוצע.בגין

אכןזהשיחרור.הפולנימהצבאבכבודשיחרוריקבלאםרקלכך

.ידועוההמשך–רביםמאמציםשלמשנהלמעלהלאחרהגיע

מנחם בגין ואשתו עליזה כשעדיין היה חייל בצבא אנדרס: משמאל



מצבאהיהודיםשלהמאסיביתהעריקה

ידיעלהןרבהבסלחנותנתקבלהאנדרס

ידיעלוהןבשטחהפולנייםהמפקדים

שהמפקדיםייתכן.עצמואנדרסגנרל

."שלהם"מהיהודיםלהיפטרשמחופשוט

רדףלאאנדרסמצבאאיש,פניםכלעל

היוהעריקהעלשזעםמי.העריקיםאחר

שלעקיפהבהשראו,הבריטיםדווקא

ספר"בשהוטלוהיהודיתהעלייהמיגבלות

,בעיצומההייתההשואהכיאף."הלבן

העלייהממיכסת,כעונשמחקוהם

בוודאיוכךסרטיפיקטים3000,המותרת

באירופהיהודים3000עודלמוותדנו

אתתירצוגםהם.הנאציםבידיהכבושה

היהודייםבקיבוציםנשקאחרחיפושיהם

..."פולנייםעריקיםאחריחיפושים"ב

כי,עצמואנדרסגנרלאמרלימים

,נאמנויותשתייששליהודיםהאמנתי"

לאולכן,לפולניהושנייהלפלשתינהאחת

.הפולניבצבאבכוחלהחזיקםנטיתי

אתלרדוףלאחמורותפקודותהוצאתי

הצבאאתשעזבוהיהודיםהחיילים

בצדקתםהאמנתי.לפלשתינהבהגיעם

חובתםאתשראומהםאלהשל

.פלשתינהלעצמאותלהילחםהראשונה

שהרגישויהודיםחייליםהרבהאולם

באומץולחמובצבאנותרוכפולניםעצמם

."באיטליה .בעת ביקור באחד המחנות של צבאו, גנרל אנדרס בארץ ישראל



בקרב.יהודיםקצינים126-וחיילים850-כבונותרו,לאיטליהישראלמארץ1944בראשיתאנדרסצבאכשנשלח

וירטוטיצלב"שישהובהםהצטיינותאותותקיבלו126.נפצעו62-ומהם22נפלו(להלן)קאסינו-מונטהעל

אלהבנתוניםאנדרסגנרלהתהדרלימים.הפולניבצבאביותרהגבוההקרביההצטיינותאותהוא,"מיליטארי

בגבורהלחמויהודים.הזההדבריותרנישנהלאהתיכוןבמזרחהצבאמשורותיהודיםנשרומאז"כי,בהטעימו

."אחרותבעמדותהצטיינווגםהקרב-בשדה

גנרל אנדרס סוקר משמר כבוד של חייליו  
באזכרה לחבריהם שנפלו  , היהודיים

בקרבות באיטליה



אחד המקומות  . הסתיימו כל ההכנות של צבא אנדרס לקרב והוא נשלח לאיטליה כדי להילחם בגרמנים1944בתחילת 

ההר היה  . הר שבראשו מינזר בנדיקטיני עתיק–היה מונטה קאסינו , בהם גילו הגרמנים התנגדות עיקשת באיטליה

לאחר שני  . הגרמני והגרמנים שלטו ממנו על כל הסביבה ומנעו את התקדמות צבאות הברית לרומא" קו גוסטב"חלק מ

,  להפציץ את המינזר, שפיקד על המערכה, החליט גנרל אלכסנדר הבריטי, נסיונות כושלים לסלק את הגרמנים מההר

ההפצצה  . שהגרמנים משתמשים במינזר כנקודת תצפית ארטילרית, זאת מתוך הנחה מוטעית. למרות ערכו ההיסטורי

.שוב הדפו הגרמנים את התוקפים–אך כאשר נעשה ניסיון שלישי לכבוש את ההר . הרסה את המינזר כמעט לחלוטין

החיילים הפולניים טיפסו על  . הוכנס צבא אנדרס למערכה והשתתף בהתקפה הרביעית על ההר1944במאי 11-ב

שנחשב לבלתי עביר ובדרך לא דרך הגיעו אל העמדות הגרמניות והשתלטו עליהן בזו אחר  , המידרון הצפוני של ההר

.ניוזילנדיות והודיות, המשימה שקודם לכן נכשלו בה יחידות אמריקניות, כך הצליחו הפולנים לכבוש את המקום. זו

הדגל הפולני מונף על הריסות מינזר  
.מונטה קאסינו לאחר כיבושו



התהילה על כיבוש מונטה קאסינו עלתה לצבא  
1,100מתוכם , נפגעים4,199: אנדרס בדם רב

.  הרוגים
החללים הפולניים נקברו בבית עלמין שהוקצה  

למרגלות המינזר שבקרב על כיבושו  , למענם
המינזר עצמו נבנה מחדש לאחר המלחמה  . נפלו

.וכיום אין כמעט שריד להרס שעבר עליו
לאחר כיבוש המינזר החלו צבאות הברית לזרום  

.  1944ביוני 3-שנפלה בידיהם ב, לעבר רומא
לאורך החוף , צבא אנדרס התקדם צפונה

כשהוא מנהל  ללא הרף , האדריאטי של איטליה
בקרבות אלה . קרבות קשים עם הצבא הגרמני

כולל את  , שיחררו הפולנים אזורים נרחבים
.הערים אנקונה ובולוניה

מבט מבית העלמין של חללי צבא  
לעבר  , אנדרס במונטה קאסינו

המינזר המשוחזר



יל ואנדרס משוחחים  'רצ'צ
במטהו של הקורפוס השני  

.  באיטליה

כיבוש מונטה קאסינו  

העלה את ערכו של  

גנרל אנדרס בעיני  

,  יל'רצ'צ. הבריטים

שכבר פגש את אנדרס  

היה  , 1942-בקהיר ב

מעוניין לשוחח איתו על  

אחר  פולין של

הוא הגיע  . המלחמה

למטהו של אנדרס  

באיטליה בספטמבר  

והסתודד איתו  1944

שיחתם  . שעה ארוכה

נסבה בעיקר על  

גנרל  . עתידה של פולין

אנדרס הזהיר את בן  

שיחו מפני ערמומיותו  

במיוחד  , של סטאלין

יל  'רצ'צ. לגבי פולין

כי מעצמות  , הבטיח לו

המערביות לאהברית

כי,הוכיחו,1945בפברוארשנערכה,יאלטהועידתתוצאות...השתכנעכךכללאאנדרסאבל,פוליןאתיזנחו

לתחוםפוליןלהכנסתלהסכיםורוזוולטיל'רצ'צעללכפותהצליחסטאליןשכן,מוצדקיםהיואנדרסשלחששותיו

במלחמהשנפלוהפולנייםהקורבנותמכלגסהוהתעלמותבגידהבכךראהאנדרסגנרל.הסובייטיתההשפעה
אינוהחדששבמצבמאחרמהחזיתחייליואתלהוציאשוקלהואכי,הודיעאףהוא.ב"וארהבריטניהצבאותלצד
גנרל,באיטליההמערכהשלהעליוןהמפקדאותוזימן,זהאיוםנוכח.להילחםלהמשיךמאנשיולדרושיכול

שלהכבודרגשותכללאובדןתגרוםהחזיתעזיבתכיאותולשכנעוהצליחקשהלשיחה,האמריקניקלארקמארק
.איומואתאנדרסגנרלהסירזהנימוקנוכח.הפולנילצבאהבריתבעלות



כל:ביותרמאכזבותהמלחמהתוצאותהיואנדרסשללאנשיו.במלחמהאנדרסצבאשלחלקותם,1945
מחמירקומוניסטימישטרבההוקם,"המשחרר"האדוםהצבאבגיבויכאשר,נמוגולפוליןלשובתיקוותיהם

ממשלתעםשלהםההדוקהקשרשבגלל,ברורהיהאנדרסחיילילכל.המועצותבריתשללגרורההפכהוהיא
לעמודעלולשהוא,ספקהיהלאעצמואנדרסולגנרללרדיפותבארצםצפוייםהם,בלונדוןהגולה,הימניתפולין
הועברוהם1945בספטמבר.לפוליןלחזורהאנשיםהסכימולאזאתבעיקבות.להורגאותויוציאואףואוליילדין

כגון,הבריטיהדומיניוןבמדינותהתפזרווהשארבבריטניהאזהתיישבורובם.מהשירותשוחררוושםלבריטניה
.לפוליןחזרומהםמעטיםרק.וקנדהאוסטרליה

נקרא  , זמן קצר אחרי כן
על ידי  . גנרל אנדרס ללונדון

,  נשיא פולין בגולה
הנשיא  . קביץ'ולאדיסלב רצ

כי למרות ועידת  , הבהיר לו
החליטה ממשלת  , יאלטה

פולין הגולה להמשיך את  
הלחימה לצד בעלות  

כדי להמשיך בייצוג  , הברית
פולין החופשית לפני דעת  

בהזדמנות  . הקהל בעולם
זאת מונה גנרל אנדרס  

למפקד העליון של כל  
הכוחות הצבאיים של פולין  

אנדרס נפגש  . החופשית
יל ועם כמה  'רצ'שוב עם צ

–אישים בריטיים אחרים 
ושב לאיטליה לקראת הקרב  

האחרון שבו השתתף  
כיבוש  ": הקורפוס השני"

.  בולוניה

שנערך באפריל, בקרב זה

ביקש להיפגש עם גנרל  , 1944-שביקר אצל חייליו באיטליה ב, אפילו מלך בריטניה
.הפגישה בין השניים: בתצלום". גיבור מונטה קאסינו", אנדרס



,  גנרל אנדרס במלוא מדיו ועיטוריו
שנערכה באיטליה  לחללי צבאובאזכרה 

.שש שנים לפני מותו, 1964-ב

.  הפך גנרל אנדרס לגולה פוליטי, לאחר שצבאו פוזר

הוא הקדיש את עצמו לפעילות בממשלת פולין הגולה  

בלונדון ושימש מטעמה כמפקח הכללי של צבא פולין  

כתב את זכרונותיו בספר שנקרא                                    , תוך כדי כך. בגולה

". צבא  בגלות"

נשא גנרל אנדרס 1948-ב

לאשה את השחקנית  

והזמרת הפולנייה אירנה  

שבמלחמה  , יארוסלביץ

שירתה בלהקה הצבאית של  

.  הקורפוס השני

מאחר שאנדרס היה מתנגד 

חריף לממשלת פולין  

היא ביטלה  , הקומוניסטית

את אזרחותו הפולנית  

והדיחה אותו מדרגתו  

אולם עם נפילת. הצבאית

הוחזרו לו  , 1989-השילטון הקומוניסטי בווארשה ב

לאחר מותו אזרחותו ודרגתו וכיום הוא נחשב בפולין  

.  כגיבור לאומי

לבקשתו הוא  . 78בגיל , 1970-גנרל אנדרס מת ב

נקבר לצד חייליו בבית העלמין הצבאי הפולני  

,  אירנה אנדרס, אשתו. למרגלות מינזר מונטה קאסינו

.90בגיל , בלונדון2010-מתה ב

אירנה אנדרס בתצלום        
מימיה בלהקה הצבאית



הציבה שגרירות  2006-ב

בבית העלמין  , פולין בישראל

עמוד זיכרון  , הלטיני בהר ציון

, לאנשי צבאו של אנדרס

שמתו כאשר שהו בארץ  

על  . ונקברו בבית העלמין הזה

העמוד חקוקה כתובת 

:  האומרת בפולנית ובאנגלית

בהוקרה לפולנים הקבורים  "

אזרחים  , בבית עלמין זה

וחיילים של  הקורפוס הפולני 

השני של גנרל ולדיסלב 

לשעבר שבויים  , אנדרס

ועצירים במחנות עבודה  

שמתו בדרכם  , סובייטיים

למולדת בשנות מלחמת  

.  העולם השנייה ולאחריה

! פולין זוכרת אתכם

הרפובליקה הפולנית

".2006ורשה ירושלים 
(ויקיפדיה: תצלום)



ללא,מושלםיהיהלאאנדרסצבאשלסיפורו
,(בפולנית"החייכןהלוחם)"ווייטקשלאיזכורו

של22התובלהיחידתידיעל"אומץ"שסורידוב
ולאגדהשלהלקמיעוהפךהפולנייםהתותחנים

.חביבה
1943-בהיהווייטקעםהמיפגש
הייתההיחידהכאשר,באיראן
היהווייטקישראללארץבדרכה

.בהריםאמואתשאיבד,גור
שימוריבכמהאותוקנוהחיילים

שמצאופרסייםמילדיםבשר
.ישראללארץאיתוונסעו-אותו
מזגכבעלהגורהתגלהכאן

לגובהוהגיעגדלכאשרגםאותועזבשלא,חביב
אהבהוא.טוןכרבעשלולמשקלמטריםכשנישל

להתגושש,לעשן,מבקבוקבירהלשתות
ברבות.היחידהשלהמקלחתבמימילשכשך...ו

סייעוכךתחמושתתיבותלשאתאולףהואהימים
.לחזיתפגזיםבהובלת
אפשרשאיהתברר,לאיטליההיחידהכשיצאה
.מסודררישוםללאלאוניההדובאתלהעלות
מספרקיבל,"חוייל"שווייטקבכךנמצאהפיתרון

וכך–טוראיודרגתשםעם,אנדרסבצבאאישי
.האיטלקיתלחזיתהגיע
,לסקוטלנדהיחידההועברה,המלחמהבתום
אנדרסצבאכשפורק.כמובן,ווייטקעםביחד

שלהחיותלגןווייטקהועבר,התאזרחווחייליו
.22כבןבהיותו,1963-במתושםאדינבורו

https://www.youtube.com/watch?v=FZT62Gbb3iE:גםראה

ווייטק עם חבר

ווייטק בסמל  
שהתנוסס על  
רכבי היחידה

https://www.youtube.com/watch?v=FZT62Gbb3iE


אנדרטה שהוקמה על ידי חיילים  : ברקע
מצבא אנדרס שהתארחו בכנסיית סנט  
פטרוס בטבריה במלחמת העולם  

באנדרטה קבועים סמלי הערים  . השנייה
פוזנן וקרקוב ודמויות  , ורשה

כגון של לוחם מימי הביניים  , היסטוריות
.ולוחם ממלחמת העולם השנייה

(  ויקישיתוף, ר אבישי טייכר"ד: תצלום)


