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W Wilnie odbyła się oficjalna premiera Wirtualnego Muzeum 2 Korpusu – projektu 

Rady Polonii Świata i Fundacji Polska360, tworzonego przez Polaków z całego świata. 
Prezentacja portalu, opowiadającego o żołnierzach Armii Andersa, o tym, jakie były ich 
powojenne losy, odbyła się podczas otwarcia w Wilnie Zjazdu Rady Polonii Świata. 
 
„Ważne jest, żeby zachować pamięć o losach tych ludzi. Zachować dla naszej młodzieży. Właśnie 
z myślą o młodzieży powstała ta strona. Ona jest po polsku i po angielsku. Zrobiona jest tak, aby 
młodzież mogła znaleźć może swojego dziadka czy pradziadka, pokazane zostały losy tych ludzi, 
gdzie oni wylądowali: w Australii, Argentynie, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. 
Ale także zostali we Włoszech, Francji. Wyszukiwanie ich to jest dopiero początek” – podczas 
prezentacji portalu mówiła Teresa Berezowsky, przewodnicząca Radu Polonii Świata. 
 
Premiera portalu została zaplanowana nieprzypadkowo na rok 2022 – rok 130. rocznicy urodzin 
gen. Władysława Andersa oraz 80. rocznicy ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR na Bliski Wschód. A 
jego oficjalna prezentacja nastąpiła w Wilnie w przededniu 83. rocznicy inwazji sowieckiej na 
Polskę – daty decydującej o początku tułaczki i represji wielu późniejszych żołnierzy Armii zwanej 
Armią Andersa. 
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Wirtualne Muzeum 2 Korpusu jest realizowane jako projekt wieloletni. Jego zasoby będą 
poszerzane o dalsze materiały. 
 
„Jako historyk cieszę się bardzo, że prezydium Rady Polonii Świata w imieniu swoich członków, 
Polaków rozsianych na całym świecie, wyszło z inicjatywą, aby w formie wirtualnej pokazać 
historię polskich żołnierzy, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wszystkim Polakom w Polsce i na 
świecie, również cudzioziemcom. Pokazać historię niesamowitą, historię tułaczki naszych 
obywateli, którzy później zostali żołnierzami i walczyli o wolność Europy i świata” – powiedziała 
Aneta Hoffman, która pracowała nad projektem Wirtualnego Muzeum 2 Korpusu. Wyraziła 
nadzieję, że w ten sam sposób zostaną upamiętnione inne polskie formacje wojskowe, które 
podczas II wojny światowej walczyły na Zachodzie, m.in. 1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława 
Maczka i in. 

Strona intetrentowa Wirtualnego Muzeum 2 Korpusu – 2korpus.org  
 
Muzeum serdecznie zapraszata polonijne muzea i organizacje, a także rodziny weteranów 2 
Korpusu oraz osoby posiadające informacje o nich, do włączenia się do projektu. 
 
„Przypomnijmy wspólnie ich losy i działalność powojenną w każdym zakątku świata, gdziekolwiek 
znaleźli się weterani 2 Korpusu. Zasługują na naszą pamięć. Chwała Bohaterom!” – apeluje 
Wirtualne Muzeum 2 Korpusu. 

 

 
 
O PROJEKCIE 
 
“Wirtualne Muzeum 2 Korpusu” jest projektem wieloletnim, zainicjowanym w 2021 r. z inicjatywy 
Rady Polonii Świata i Pani Teresy Berezowskiej z Kanady, realizowanym w partnerstwie z Fundacją 
Polska360 z Warszawy, która od 2015 r. realizuje szereg projektów dokumentujących losy 
żołnierzy 2 Korpusu (m.in. projekt notacji biograficznych z żołnierzami 2 Korpusu z Polski i 
Wielkiej Brytanii, 2016-2017, wystawa “Gruzy na szczycie – losy Kresowiaków – żołnierzy 2 
Korpusu” – ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; sprawowanie 
opieki nad kombatantami 2 Korpusu czy stała współpraca od 2017 r. ze Stowarzyszeniem Byłych 
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie “Karpatczycy” z Warszawy). Czytaj dalej... 
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