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Uroczysta premiera pociągu ŁKA „Anders” we
Włocławku – uroczystość upamiętniająca gen.
Władysława Andersa
17 lutego 2022 r. odbędzie się uroczysty przejazd pociągu
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie Łódź –Włocławek. W
wydarzeniu wezmą udział Ambasador RP we Włoszech z
akredytacją w San Marino Anna Maria Anders, prezes IPN dr
Karol Nawrocki oraz prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Janusz Malinowski.

W związku z nadchodzącą 80. rocznicą rozpoczęcia wymarszu armii gen. Andersa
ewakuowanej z ZSRS, Instytut Pamięci Narodowej realizuje międzynarodowy projekt
edukacyjno-memoratywny „Szlaki

Nadziei. Odyseja Wolności”, który ma na celu

upamiętnić wysiłek militarny Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej oraz losy
ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Andersa.
Projekt wpisuje się w świadomą i przemyślaną politykę historyczną państwa. Jest

odpowiedzią na negatywną narrację dotyczącą polskiej historii stosowaną przez wiele
środowisk i środków przekazu w Polsce i za granicą. Bazuje na faktach, podkreślając
niezaprzeczalną rolę Polskich Sił Zbrojnych w walce z III Rzeszą Niemiecką i Związkiem
Sowieckim podczas II wojny światowej.
Jednym z elementów tego projektu jest uroczysty przejazd pociągu Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej „Anders” z Łodzi do Włocławka.
Program wydarzenia 17 lutego 2022 r. :
O godz. 5.40 z Dworca PKP Łódź Widzew (peron I, tor 7) odjedzie pociąg ŁKA
„Anders” wraz z Anną Marią Anders, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym
Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino, dr. Karolem
Nawrockim, Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Januszem Malinowskim, Prezesem
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
O godz. 7.58 pociąg ŁKA „Anders” uroczyście wjedzie na Dworzec PKP we
Włocławku, (ul. Stefana Okrzei 65), gdzie rozpoczną się główne uroczystości, podczas
których zabiorą głos Anna Maria Anders, dr Karol Nawrocki, Janusz Malinowski oraz Rafał
Zgorzelski, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.
O godz. 9.00 na Placu Wolności we Włocławku odbędzie się uroczystość złożenia
kwiatów przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku, apel pamięci dedykowany
gen. Władysławowi Andersowi i żołnierzom 2. Korpusu Polskiego oraz uroczyste odsłonięcie
wystawy „From the Soviet Gulag to Monte Cassino General Władysław Anders and the
Polish II Corps / Z łagrów na Monte Cassino Generał Władysław Anders i 2. Korpus Polski”.
O godz. 10.15 zapraszamy na wernisaż wystawy „W drodze na Monte Casino” oraz
„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, który odbędzie się w III LO im. Marii Konopnickiej we
Włocławku.
***
Z inicjatywy łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, chcąc uczcić również 130.
rocznicę urodzin gen. Władysława Andersa, pragniemy przypomnieć Jego dokonania dla
Powstania Wielkopolskiego, osiągnięcia w wojnie polsko-bolszewickiej, męstwo w kampanii
wrześniowej 1939 r., bezkompromisowość w niewoli sowieckiej, wkład w rozbudowę Armii
Polskiej w Związku Sowieckim, jak też bezsprzeczne zasługi przy ratowaniu naszych
Rodaków.
Dlatego w przypadającą w tym roku 80. rocznicę wyjścia Polaków ze Związku Sowieckiego
pragniemy upamiętnić czyny Generała i przypomnieć, że jego decyzja ocaliła ponad 112
tys. obywateli II Rzeczypospolitej i dała podstawy do formowania 2. Korpusu Polskiego.
Jednostka ta chwalebnie zapisała się na kartach historii oręża polskiego. W związku z tym
szlak cywilów i wojskowych, boje we Włoszech i późniejsza epopeja podkomendnych gen.

Władysława Andersa zostaną wyróżnione szczególnymi działaniami Instytutu.
Najważniejszym z nich jest projekt „Szlaki Nadziei. Odyseja wolności”, który nie tylko
ukazuje peregrynacje cywilów i wojskowych pod dowództwem gen. Andersa, ale również
wojenne losy żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Dla tych Generałów
zawsze powinno być miejsce w naszej historii, zaś współcześni powinni pamiętać o ich
dokonaniach i promować pamięć o czynach Polaków na Zachodzie w okresie II wojny
światowej. Jednak upamiętnienie to nie tylko wystawy, publikacje naukowe, prelekcje
i konkursy. Z naszym przekazem historycznym pragniemy dotrzeć do masowego odbiorcy.
Stąd pomysł na współpracę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną poprzez nadanie imienia gen.
Władysława Andersa składowi pociągu i prezentację na jego konstrukcji wydarzeń
związanych z dokonaniami dowodzonych przez niego żołnierzy. Graﬁka na pociągu
przedstawia szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego i bohaterskie czyny polskich żołnierzy.
Walczyli oni nie tylko o niepodległość Polski, ale również o wolność innych narodów, do
końca wypełniając swoje zobowiązania sojusznicze.
Wcześniej w podobny sposób przypomnieliśmy sylwetkę Stefana Pogonowskiego,
porucznika piechoty Wojska Polskiego, który poległ 15 sierpnia 1920 r. w Wólce
Radzymińskiej prowadząc do ataku I batalion 28 pułku Strzelców Kaniowskich. Pośmiertnie
odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz awansowany
na kapitana.
W ramach współpracy z ŁKA planujemy w tym roku wyróżnić również kpt. Stanisława
Sojczyńskiego „Warszyca”, bohaterskiego oﬁcera Armii Krajowej oraz założyciela
Konspiracyjnego Wojska Polskiego – jednej z największych organizacji
antykomunistycznych w regionie łódzkim. Jego czyny docenił także Prezydent RP śp. Lech
Kaczyński, mianując go pośmiertnie generałem brygady.
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