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A young cadet, Middle East (Photo: AIPN)
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1924 წლის აჯანყების გმირი ქაქუცა ჩოლოყაშვილი 
პოლონეთში ვიზიტის დროს (დავით ყოლბაიას 
კოლექციიდან)

Kakutsa Cholokashvili, hero of the 1924 uprising, during a visit to Poland 
(Photo from the collection of David Kolbaia)

გერგეტის სამების ეკლესია, სტეფანწმინდა, 
საქართველო (ფოტო ალამი)

Holy Trinity Church Stepatsminda, Georgia (Photo: Alamy)

ქართული ემიგრაციის წარმომადგენლები 
პოლონეთში. კრაკოვი, 1935 წელი (დავით ყოლბაიას 
კოლექციიდან)

Georgian emigrants in Poland, Krakow, 1935 (Photo from the collection of 
David Kolbaia)

1921 წელს ბოლშევიკების მიერ ოკუპირებულ 
საქართველოში დაწყებულმა სასტიკმა რეპრესიებმა 
მოსახლეობის ნაწილი აიძულა ემიგრაციაში წასულიყო. 
ზოგიერთი მათგანი პოლონეთში გადავიდა. პოლონეთი 
ცდილობდა რუსეთის მიერ დაპყრობილი ყველა 
ქვეყნისა და ხალხებისთვის დახმარება გაეწია.

ქართული ემიგრაცია პოლონეთში რამდენიმე 
ასეულ ადამიანს ითვლიდა, მაგრამ ჰქონდა ძალიან 
დიდი პოტენციალი. მათ რიგებში იყვნენ ცნობილი 
პოლიტიკოსები (პავლე თუმანიშვილი, იოსებ სალაყაია, 
გიორგი ნაკაშიძე), სასულიერო პირი (მამა გრიგოლ 
ფერაძე), მწერლები (სერგო ყურულიშვილი, ვიტალი 
უგრეხელიძე), თუმცა ყველაზე დიდ ჯგუფს ოფიცრები 
შეადგენდნენ. დროთა განმავლობაში ბევრმა მათგანმა 
პოლონელებთან ახლო ურთიერთობა დაამყარა, 
უმცროსი თაობის წარმომადგენლები დაქორწინდნენ 
პოლონელ ქალებზე. თავდაპირველად ქართული 
ემიგრაციის შეხვედრის ადგილი „საქართველო-
-პოლონეთის კლუბი“ იყო, შემდეგ ვარშავის 
აღმოსავლეთის ინსტიტუტი და „პრომეთეს კლუბი“, 
რომლებშიც იმართებოდა ყოველწლიური ქართული 
მეჯლისები.

Brutal repression in Bolshevik-occupied in 1921 Georgia forced its native 
inhabitants to emigrate. Some of them went to Poland, which tried to sup-
port all states and nations conquered by Russia.  

The Georgian émigré community in Poland numbered a few hundred, but 
had a very large potential. Among its ranks were prominent politicians (Pav-
le Tumanishvili, Joseb Salakaia, Giorgi Nakashidze), clergymen (Fr Grigol 
Peradze) and writers (Sergo Kuruliszwili, Vitalis Ugrekhelidze). The largest 
group were military officers. Over time, many of them developed close 
relationships with Poles, and younger ones married Polish women. The 
meeting places were initially the Polish-Georgian Club, the Eastern Insti-
tute in Warsaw, and the Prometheus Club. Georgian balls were also organ-
ised periodically.
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პოლონეთში ქართული ემიგრაციის ყველაზე 
მრავალრიცხოვან ჯგუფს ოფიცრები და იუნკრები 
წარმოადგენდნენ. პოლონეთის ხელისუფლების მოწვევით, 
ისინი პოლონური არმიის რიგებში კონტრაქტის 
საფუძველზე მიიღეს. ომთაშორის პერიოდში დაახლოებით 
ასი ქართველი ოფიცერი პოლონეთის არმიის რიგებში 
მსახურობდა. 

ქართველებისთვის ცალკე დანაყოფი არ შექმნილა, მაგრამ 
გადაწყდა, რომ ისინი პოლონელებთან ერთად გაივლიდნენ 
სამხედრო სამსახურს სხვადასხვა დანაყოფში – კავალერიის, 
არტილერიის, ჯავშანსატანკო, საზღვაო ფლოტსა და სხვა 
ცენტრებში. პოლონეთის ხელისუფლება ცდილობდა, რომ 
ქართველ სამხედროებს რაც შეიძლება ხშირად მიეღოთ 
მონაწილეობა საწვრთნელ მანევრებსა და კურსებზე, 
ამიტომ აგზავნიდნენ უმაღლეს სამხედრო სასწავლებლებში. 
ქართველი სამხედროების მომზადების მიზანი იყო 
მომავალში საქართველოს დამოუკიდებელი არმიის 
აღდგენაში მონაწილეობის მიღება.

პოლონეთის არმიაში ბევრი ცნობილი ქართველი სამხედრო 
პირი მსახურობდა. მათ შორის იყო რამდენიმე გენერალი 
(ალექსანდრე ზაქარიაძე, ალექსანდრე ჩხეიძე, ალექსანდრე 
კონიაშვილი, ზაქარია ბაქრაძე, კირილე ქუთათელაძე და 
ივანე ყაზბეგი). ასევე, მაღალი რანგის ოფიცრები, მათ 
შორის მწერალი და „პან თადეოზის“ მთარგმნელი ვიტალი 
უგრეხელიძე, მრავალი წერილის ავტორი – ივანე ქავთარაძე, 
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის 
შვილი აკაკი რამიშვილი და სხვები.

The most numerous group among the Georgian emigration in Poland were 
officers and officer cadets. At the invitation of the Polish authorities, they were 
accepted into the ranks of the Polish Army as contract officers. In the interwar 
period, a hundred or so  Georgians served in the Polish Army. 

No separate unit was created for Georgians, but it was decided that they should 
serve alongside Poles in various branches and types of weapons: cavalry, ar-
tillery, armoured troops, the navy and others, and the Polish authorities tried 
to have them participate in training and courses as often as possible, and 
delegated them to the War College. The purpose of the Georgians’ military 
service was to prepare them to rebuild the army of an independent Georgia 
in the future. 

Among the Georgians serving in the Polish Army were many eminent military 
officers, including several generals (Alexandre Chkheidze, Alexander Koniash-
vili, Zakaria Bakradze, Alexander Zakariadze, Kirile Kutateladze, Ivane Kazbe-
gi), numerous senior officers, as well as the writer and future translator of Pan 
Tadeusz into Georgian – Vitalis Ugrekhelidze, the author of numerous publica-
tions – Jan Kavtaradze, or Akaki Ramishvili, son of the Georgian Minister of the 
Interior assassinated in Paris in 1930.

უმაღლესი სამხედრო სკოლის სამკერდე ნიშანი 
(ფოტო მეორე მსოფლიო ომის მუზეუმის კოლექციიდან)

Commemorative badge of the War College (Photo: Museum of the Second 
Word War)

პოლონური არმიის ქართველი და პოლონელი 
ჯარისკაცები (ფოტო საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკიდან)

Photo of Polish Army soldiers, Georgians and Poles (Photo: National Parliamentary 
Library of Georgia)
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დოღში შეჯიბრების წინ პორუჩიკი გიორგი ტურაშვილი 
პოლონელ ოფიცრებთან ერთად. „ყოველდღიური 
ილუსტრილებული კურიერი“, 1931 წელი (ფოტო 
ეროვნული ციფრული არქივიდან)

Lieutenant Jerzy Turashwili with Polish officers during a competition for the 
Illustrated Daily Courier cup, 1931 (Photo: NAC)



საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა კომისარი 
ვიაჩესლავ მოლოტოვი ხელს აწერს გერმანიასა 
და საბჭოთა კავშირს შორის თავდაუსხმელობის 
ხელშეკრულების დოკუმენტს (მოლოტოვ-რიბენტროპის 
პაქტი). მოსკოვი, 1939 წლის 23 აგვისტო (ფოტო 
პოლონეთის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 
არქივიდან)

The Chairman of the Council of People’s Commissars of the Soviet Union and So-
viet Minister of Foreign Affairs signing the German–Soviet nonaggression pact 
(known as the Molotov–Ribbentrop Pact), Moscow, 23 August 1939 (Photo: AIPN)

პოლონური არმიის ჯარისკაცები ინტერნირებულ 
ბანაკში. ტირგუ-ჟიუ, რუმინეთი, 1940 წელი (სტანისლავ 
სარეკის ფოტო. გენერალ სიკორსკის სახელობის 
პოლონური ინსტიტუტი და მუზეუმი ლონდონში; 
ფოტო მოწოდებულია „კარტა“-ს ფონდის მიერ)

Internment camp for Polish soldiers in Targu-Jiu in Romania, 1940 
(Photo: Stanisław Sarek, Polish Institute and Sikorski Museum in London, cour-
tesy of the KARTA Centre Foundation)

ვარშავა, 1939 წლის სექტემბერი (ფოტო 
მოწოდებულია „კარტა“-ს ფონდის მიერ)

Warsaw in September 1939 (Photo: KARTA Centre Foundation)

გერმანული სამხედრო ხომალდი „შლეზვინგ-
-ჰოლშტაინი“ ვესტერპლატეზე პოლონურ პოზიციებს 
ესვრის, 1939 წელი (ფოტო პოლონეთის ეროვნული 
მეხსიერების ინსტიტუტის არქივიდან)

Schleswig-Holstein, a German pre-dreadnought battleship, shelling Polish posi-
tions at Westerplatte in Gdansk, 1939 (Photo: AIPN)

1939 წლის 1 სექტემბერს, ომის გამოუცხადებლად, 
გერმანია პოლონეთში შეიჭრა, რითაც დაიწყო 
მეორე მსოფლიო ომი. 1939 წლის 17 სექტემბერს 
საბჭოთა არმიამ პოლონეთის საზღვარი გადაკვეთა. 
ამით საბჭოთა კავშირმა 1939 წლის 23 აგვისტოს 
გერმანიასა და სსრკ-ის შორის დადებული მოლოტოვ-
-რიბენტროპის პაქტის გადაწყვეტილება შეასრულა. 
ხელშეკრულების საიდუმლო დამატებით, მხარეები 
შეთანხმდნენ პოლონეთის, ასევე ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის გაყოფის შესახებ. პოლონელები  
გმირულად ჩაებნენ უთანასწორო ბრძოლაში. 
17  სექტემბერს პოლონეთის მთავრობამ პოლონეთ-
-რუმინეთის საზღვარი გადაკვეთა. ათასობით ადამიანი 
რუმინეთსა და უნგრეთში მიილტვოდა. მათ სწყუროდათ 
თავისუფლებისათვის ბრძოლა გაეგრძელებინათ. 
დაპყრობილ ტერიტორიაზე საყოველთაო ტერორი 
და რეპრესიები გაბატონდა. პოლონელებმა სწრაფად 
დაიწყეს წინააღმდეგობის მოძრაობის შექმნა. 
ჩამოყალიბდა სახელმწიფო მართვის იატაქვეშა 
სტრუქტურები: განათლების, პოლიციისა და ჯარის.

The German attack on Poland on 1 September 1939 initiated the Sec-
ond World War. On 17 September 1939 the Red Army crossed the bor-
ders of the Republic of Poland, in this way fulfilling the provisions of the 
Molotov–Ribbentrop Pact: the agreement concluded between the USSR 
and the German Reich on 23 August 1939. Its secret protocol provided 
an agreement on the division of Poland and defined the spheres of in-
fluence of the Soviet Union and Germany in Central and Eastern Europe. 
Poles became engaged in a heroic and unequal fight. On 17 September, 
Polish state authorities crossed the Polish–Romanian border. Thousands 
of Poles eager to continue the fight for freedom also fled to Romania and 
Hungary. The Germans and Soviets inflicted terror and mass repressions 
in the country they occupied; yet Poles quickly embarked on forming a re-
sistance movement. Underground structures of state administration, ed-
ucation, the Police, and the army were developed. 
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პოლონეთის არმიაში კონტრაქტის საფუძველზე 
ჩარიცხული ქართველი სამხედორები არ იყვნენ 
ვალდებულნი მონაწილეობა მიეღოთ ბრძოლებში 
პოლონეთის დასაცავად. მიუხედავად ამისა, ისინი 1939 
წლის სექტემბერში იბრძოდნენ გერმანელების წინააღმდეგ, 
როგორც დასავლეთის ფრონტზე, ასევე ბოლშევიკებთან – 
აღმოსავლეთის ფრონტზე. ბევრი მათგანი თავდადებითა 
და სიმამაცით გამოირჩეოდა, რისთვისაც პოლონეთის 
უმაღლესი სამხედრო ჯილდო გადაეცათ. ბრძოლის 
დამთავრების შემდეგ ზოგიერთი მათგანი გერმანელებთან 
ან რუსებთან ტყვედ ჩავარდა და დაიღუპა.

ქართველები სხვადასხვა ტიპის იარაღით და სხვადასხვა 
დანაყოფში იბრძოდნენ, მათ შორის საზღვაო ძალებში. 
1939 წლის 1 სექტემბერს კომანდორის, პოდპორუჩიკის 
სტეფანე კვიატკოვსკის სიკვდილის შემდეგ, პოლონური 
ნაღმსარტყოცნი ხომალდის „გრიფის” ბოლო მეთაური 
ვიქტორ ლომიძე გახდა. მისი ბრძანებით, ხომალდმა 1939 
წლის 3 სექტემბერს ჰელის ნახევარკუნძულზე გერმანულ 
გამანადგურებლებთან ბრძოლებში მიიღო მონაწილეობა. 

All Georgian officers and officer cadets, although not obliged to do so as con-
tract officers, took part in the war in September 1939. They fought both on the 
Western Front against the Germans and on the Eastern Front against the Bol-
sheviks. Many of them distinguished themselves by their courage and bravery, 
for which they received the highest Polish war decorations. After the fighting 
ended, some were taken prisoner by the Germans or the Soviets and suffered 
death there.

Georgians fought in a variety of weapons, including the Navy. On 1 September 
1939, after the death of Second Lieutenant Commander Stefan Kwiatkowski, the 
last commander of the Polish minesweeper ORP Gryf became Viktor Lomidze. 
Under his orders, the ship took part in battles against German destroyers 
on 3 September 1939 near the Hel Peninsula. 

მეზღვაურები „გრიფის“ ნაღმსარტყოცნ ხომალდზე.  
1939 წლის 3 ნოემბერს „გრიფი“ გერმანიის საჰაერო 
ძალების მიერ დაიბომბა და ჩაიძირა. გდინია 1938-1939 წწ.
(ლ. დურჩიკიევიჩის ფოტო. გენერალ სიკორსკის სახელობის 
პოლონური ინსტიტუტი და მუზეუმი ლონდონში; ფოტო 
მოწოდებულია „კარტა“-ს ფონდის მიერ)

Seamen on board of Minelayer ORP Gryf. On 3 November 1939, the ship was bombed 
and sunk by German planes, Gdynia 1938–1939 (photo: L. Durczykiewicz, Polish Insti-
tute and Sikorski Museum in London, photo courtesy of the KARTA Centre Foundation)

ვარშავის ნანგრევები, 1939 წლის სექტემბერ-დეკემბერი 
(გენერალ სიკორსკის სახელობის პოლონური ინსტიტუტი 
და მუზეუმი ლონდონში; ფოტო მოწოდებულია „კარტა“-ს 
ფონდის მიერ)

Ruins of Warsaw, September–December 1939 (photo: Polish Institute and Sikorski Mu-
seum in London, photo courtesy of the KARTA Centre Foundation)
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[...] „მე ვარ ქართველი და [პოლონეთის] 
მოქალაქეობა არ მქონდა, მაგრამ ჩემი 
მეორე სამშობლოს პოლონეთის წინაშე ჩემი 
საპატიო მოვალეობის შესასრულებლად 
არანაირი უფლება არ მჭირდებოდა“.

ვანო ნანუაშვილის წერილი, 1973 წელი 
(კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს 

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი)

[…] I am Georgian, and I did not have [Polish] citizenship, but 
in order to fulfil my duty of honour towards my second home-
land Poland, I did not need rights. 

Letter by Vano Nanuashvili from 1973 
(collection of the Korneli Kekelidze 

 Georgian National Center of Manuscripts)



ხეების მოჭრაზე მომუშავე ქალთა ჯგუფი სვერდლოვსკთან 
ახლოს, სსრკ, 1940 წლის 22 ნოემბერი („კარტა“-ს ფონდი, 
ფოტო მიაწოდა ჰალინა კარნმა)

A group of women at work clear-felling a forest near Sverdlovsk in the USSR, 22 No-
vember 1940 (Photo: KARTA Centre Foundation, courtesy of Halina Karny)

ზლოჩოვადან სსრკ-ში გადასახლებული პოლონელები 
გარდაცვლილი ახლობლების საფლავებთან. მარცხნიდან 
იულია ფედაკი, ეჟი ფედაკი და ზოფია ჰოსოვსკა. 
იანუშევკა, ყაზახეთის სსრ, 1942 წელი („კარტა“-ს ფონდი, 
ფოტო მიაწოდა ეჟი ფედაკმა)

Polish deportees from Złoczów to the USSR by the graves of their loved ones who had 
died while in exile. Left to right: Julia Fedak, Jerzy Fedak, and Zofia Hosowska. Janu-
shevka, Kazakh SSR, 1942 (Photo: KARTA Centre Foundation, courtesy of Jerzy Fedak)

გერმანიის მიერ პოლონეთის ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე განხორციელებული რეპრესიების 
მიზანი ერის ბიოლოგიური განადგურება იყო. 
ამ მიზანს ემსახურებოდა მათ მიერ შექმნილი 
შრომითი, საკონცენტრაციო და სიკვდილის ბანაკები. 
ებრაელი მოსახლეობის დახმარებისთვის, ევროპის 
მხოლოდ ამ ნაწილში, გამოიყენებოდა კოლექტიური 
პასუხისმგებლობის პრინციპი, რაც მთელი ოჯახის 
განადგურებას ნიშნავდა. 

საბჭოთა კავშირის მიერ გამოყენებული მასობრივი 
და გამანადგურებელი რეპრესიების ყველაზე სასტიკი 
ფორმა იყო სსრკ-ს სიღრმეში დეპორტაცია. 1940-1941 
წლებში დაახლოებით 315 000 პოლონეთის მოქალაქე 
ცხოველებისთვის განკუთვნილი ვაგონებით გადაასახლეს. 
რამდენიმე კვირიანი მგზავრობის დროს, უმკაცრესი 
ციმბირული ზამთრის და ზაფხულის ტემპერატურის 
პირობებში, ბევრი ბავშვი, ხანდაზმული და ავადმყოფი 
ადამიანი დაიღუპა. გადასახლებულთა უმრავლესობას 
რთულ კლიმატურ პირობებში – ტყეებსა და შახტებში 
სამუშაოდ აგზავნიდნენ.

1939 წელს საბჭოთა ტყვეობაში მოხვედრილი 
პოლონელი ჯარისკაცები და პოლიციელები განათავსეს 
შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის სპეციალურ 
ბანაკებში კოზელსკში, სტარობელსკში და ოსტაშკოვოში. 
საბჭოთა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, 1940 წლის 
5 მარტს ისინი სიკვდილით დასაჯეს.

The purpose of German repression in the occupied Poland was the biolog-
ical destruction of the nation in labour camps, concentration camps, and 
in the death camps. Only in this part of Europe was aiding Jews punishable 
by death. Collective responsibility meant murdering whole families.

The most destructive form of mass repression the Soviets resorted to was 
deportation into the backwoods of the USSR. At least 315,000 Polish citi-
zens were deported in 1940–41. Each individual tragedy started with a sev-
eral-week long journey in cattle wagons in the extreme temperatures of 
the Siberian winter or summer. Many of the sick, the elderly and children 
died on the way. Being exposed to extreme weather conditions, many of 
the deportees were worked to death in the forests and mines.

Polish soldiers and police officers interned by the Soviets in 1939 were 
transported to special NKVD camps in Kozelsk, Starobelsk, and Ostashkov, 
and subsequently killed as part of the Katyn Massacre, which was ordered 
by the highest Soviet authorities on 5 March 1940.
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1939 წელს, ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, ქართველი 
ოფიცრების უმრავლესობა, რომლებიც გერმანელების 
წინააღმდეგ იბრძოდნენ, დააპატიმრეს და ტყვეთა 
ბანაკებში გადაიყვანეს (მაგალითად მურნაუში).

განსაკუთრებით დრამატული იყო საბჭოთა კავშირის 
შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის („ნკვდ“-ს) 
მიერ ძებნილი ქართველი სამხედროების ბედი. ისინი 
პოლონელი ოფიცრებისგან განაცალკავეს და მოსკოვში 
გადაიყვანეს, სადაც მათი უმრავლესობა უკვალოდ 
დაიკარგა. ასეთი ბედი ეწიათ გენერალ ალექსანდრე 
ჩხეიძეს, არკადი სხირტლაძეს, იულიანე კაკაბაძეს, ვასილ 
ინჯიას, გიორგი რატიშვილს, ალექსანდრე ტაბიძეს და მის 
ვაჟს, ასევე საკონტრაქტო ოფიცერს.

„ნკვდ“-ს გამოძიების დამთავრების შემდეგ, მხოლოდ 
რამდენიმემ მოახერხა საბჭოთა ციხეებიდან და შრომითი 
ბანაკებიდან გამოსვლა. მათ შორის იყვნენ კაპიტანი 
ვლადიმერ ლაღიძე და სასამართლო ხელისუფლების 
მაიორი ალექსანდრე ყიფიანი

After the end of battles in 1939, most Georgian officers who fought against 
the Germans were imprisoned in prisoner-of-war camps (e.g. in Murnau). 

The fate of those who were wanted by the NKVD was particularly tragic. They 
were caught from among the Polish officers and deported to Moscow, where 
most of them disappeared without a trace. Among those who found them-
selves in such a situation were General Alexandre Chkheidze, Arkadi Skhirt-
ladze, Iuliane Kakabadze, Vasil Injia, Giorgi Ratishvili, Alexander Tabidze and 
his son, also a contract officer. 

After enduring brutal investigations by the NKVD, only a few managed to get 
out of Soviet prisons and gulags. Among them were Captain Vladimir Lagidze 
and Judiciary Major Alexander Kipiani.

მაღარო და ნომერ მე-6 ბანაკის ფრაგმენტი. 1939 
წელს ვორკუტაში ბანაკები დაარსდა. ბანაკის პატიმრებს 
პოლარული ურალის მთის ძირას მდებარე საბადოებში 
ქვანახშირი უნდა მოეპოვებინათ. სსრკ-ში მრავალი 
გადასახლების ადგილიდან ვორკუტა, ისევე როგორც 
კოლიმა, ნორილსკი, ყარაგანდა პატიმრების მონური 
შრომის შედეგად დიდ ინდუსტრიულ რეგიონად გადაიქცა. 
ვორკუტა, კომის ასსრ, სსრკ, 1955 (ფოტო მოწოდებულია 
„კარტა“-ს ფონდის მიერ)

Mine and part of Camp no.  6. The Vorkuta camps were established in 1939. Their in-
mates exploited coal deposits in the foothills of the Polar Urals. One of the many plac-
es of exile in the USSR. Vorkuta, like Kolyma, Norilsk, Karaganda, was a large industrial 
region created by slave labour of prisoners, Vorkuta, Komi ASRS, USSR, 1955
(Photo: KARTA Centre Foundation) 

ინტერნირებული პოლონელი და ქართველი 
ოფიცრები პოლკოვნიკ ნიკოლოზ ვაჩნაძესთან ერთად 
(ფოტო მოწოდებულია საბჭოთა წარსულის კვლევის 
ლაბორატორიის მიერ, თბილისი)

Interned Polish and Georgian officers with Col. Nikolai Vachnadze (Photo: Soviet Past 
Research Laboratory, Tbilisi, Georgia))

მურნაუს ტყვეთა ბანაკი, 1939–1945 (ფოტო პოლონეთის 
ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის არქივიდან, ჟეშოვი)

POW camp in Murnau, 1939–1945 (Photo: AIPN Rzeszów)

მურნაუს ტყვეთა ბანაკი VIIა. ბლოკი, სადაც სავარაუდოდ 
იმყოფებოდნენ დაბალი რანგის ჯარისკაცები, მურნაუ - 
სტაფელსი, ბავარია, გერმანიის მესამე რაიხი, 1939-1945 
(ფოტო მარცინ რუძინსკის კოლექციიდან, მოწოდებულია 
„კარტა“-ს ფონდის მიერ)

Oflag VII-A Murnau, where lower-ranking officers  were probably quartered, Murnau am 
Staffelsee, Bavaria, Third Reich, 1939–1945 (Photo from the collection of Marcin Rudziński, 
KARTA Centre Foundation)



პოდჰალანსკის მსროლელთა დამოუკიდებელი 
ბრიგადის ჯარისკაცები ნორვეგიაში, 1940 წლის მაისი 
(გენერალ სიკორსკის სახელობის პოლონური ინსტიტუტი 
და მუზეუმი ლონდონში, ფოტო მოწოდებულია „კარტა“-ს 
ფონდის მიერ)

Soldiers of the Polish Independent Highland Brigade in Norway, May 1940 
(Photo: Polish Institute and Sikorski Museum in London, courtesy of the KARTA 
Centre Foundation)

პოლონური ჯავშანსატანკო დანაყოფები – ტანკები 
„რენო რ-35“. მდინარე მარნასთან მე-3 სასაზღვრო 
დაცვის პირველი ბატალიონის მე-10 საჯავშნო 
ბრიგადის კავალერია. საფრანგეთი, 1940 წლის ივნისი 
(ფოტო ქშიშტოფ ბარბარსკის კოლექციიდან, ფოტო 
მოწოდებულია „კარტა“-ს ფონდის მიერ)

Polish armoured troops – Renault R-35 tanks of the 3rd Line Company of the 1st Pol-
ish Tank Battalion of the 10th Armoured Cavalry Brigade during the campaign 
on the Marne in France, June 1940 (Photo from the collection of Krzysztof Barbar-
ski, courtesy of the KARTA Centre Foundation)

1939 წლის შემოდგომიდან საფრანგეთში პოლონური 
არმია შეიქმნა. მის შემადგენლობაში ქვეყნიდან წასული 
ან ადრე დასავლეთ ევროპაში მყოფი პოლონელები 
შედიოდნენ.

საკუთარი არმიისთვის ნედლეულის მიწოდების 
უზრუნველსაყოფად, 1940 წლის 9 აპრილს მესამე 
რაიხი თავს დაესხა დანიას და ნორვეგიას. პოლონურმა 
სამხედრო ერთეულებმა ნორვეგიის ბრძოლებში მიიღეს 
მონაწილეობა და სიმამაცით გამოიჩინეს თავი ნარვიკთან 
ბრძოლაში. ნარვიკის პორტი გერმანიაზე მოპოვებული 
პირველი გამარჯვების სიმბოლო გახდა.

1940 წლის 10 მაისს გერმანიის აგრესიის სამიზნე ბელგია, 
ნიდერლანდები და საფრანგეთი გახდა. მას შემდეგ, 
რაც გერმანელებმა მდინარეებზე სომასა და ენაზე 
ფრონტი გაარღვიეს, მათი შეჩერება უკვე შეუძლებელი 
გახდა. საფრანგეთმა კაპიტულაციამდე სამი დღით ადრე 
პოლონელი ჯარისკაცების ევაკუაცია დიდ ბრიტანეთში 
დაიწყო. 

ბრიტანეთში მთავარსარდლის გენერალ ვლადისლავ 
სიკორსკის ბრძანებით, პოლონეთის შეიარაღებული 
ძალების პირველი კორპუსი შეიქმნა. პოლონეთის 
საავიაციო დივიზია ბრიტანეთის საბრძოლო ოპერაციებში 
მონაწილეობდა. ისინი ბრძოლებში იმ დროს ჩაებნენ, 
როცა მსოფლიოში ყველაზე დიდმაშტაბიანი საჰაერო 
დაპირისპირება გადამწყვეტ ფაზაში შედიოდა. გერმანიის 
მიერ ოკუპირებული ქვეყნების მფრინავების ერთობლივი 
ბრძოლის შედეგად, გამარჯვების სასწორი მოკავშირეთა 
მხარეს გადაიწონა. მათმა თავგანწირვამ გერმანიის 
არმიის ბრიტანეთში შეჭრა შეაკავა.

In the autumn of 1939, a Polish Army was being formed in France. It was 
made up of Poles who had fled the country or had been in Western Europe.

On 9 April 1940, the Third Reich invaded Denmark and Norway to secure 
supplies of raw materials. Polish units fought for Norway, demonstrating 
bravery in the battle of Narvik. Even  though it ended in a retreat, the port 
in Narvik was the first major defeat of WWII for Germany.

On 10 May 1940, Belgium, the Netherlands, and France became the tar-
gets of German aggression. After the Germans broke through the front at 
Somme and Aisne, they could no longer be stopped. Three days before the 
capitulation of France, the evacuation of Polish troops to Britain began.

On the order of the Supreme Commander General Władysław Sikorski, the 
I Corps of the Polish Armed Forces was formed. Polish air squadrons took 
part in the Battle of Britain. Poles joined the fight when the world’s biggest 
air battle entered a decisive phase. The Allied forces prevailed because 
of airmen from many German-occupied countries who joined the fight. 
Thanks to their sacrifices, it was possible to stop the invasion of Britain.

303-ე გამანადგურებელი საავიაციო დივიზია, დიდი 
ბრიტანეთი, 1942 წელი (გენერალ სიკორსკის სახელობის 
პოლონური ინსტიტუტი და მუზეუმი ლონდონში; ფოტო 
მოწოდებულია „კარტა“-ს ფონდის მიერ)

The planes of the 303 Squadron of the RAF, UK, 1942 (Photo: Polish Institute and 
Sikorski Museum in London, courtesy of the KARTA Centre Foundation) 

1940 1940 -- ᲡᲘᲡᲮᲚᲘ,  ᲝᲤᲚᲘ  
ᲓᲐ  ᲪᲠᲔᲛᲚᲔᲑᲘ 

1940 – BLOOD, SWEAT AND TEARS 1940 – BLOOD, SWEAT AND TEARS 



იაპონიის საჰაერო თავდასხმის შედეგად ნანგრევებად 
ქცეული პერლ-ჰარბორი, 1941 წლის 7 დეკემბერი 
(ფოტო არქივებისა და დოკუმენტაციის ეროვნული 
სამმართველოდან)

The destruction at Pearl Harbor after the Japanese air raid of 7 December 1941 
(Photo: National Archives and Records Administration) 

საბჭოთა სამხედრო ტყვეები, ბრესტის ციხე-სიმაგრის 
მიდამოები, 1941 წელი (ფოტო „კარტა“-ს ფონდიდან, 
მოწოდებულია სტანისლავ ბლიხევიჩის მიერ)

A column of Soviet prisoners of war near the fortress of Brest, 1941 (Photo: KARTA 
Centre Foundation, courtesy of Stanisław Blichiewicz)

1941 წელმა ცვლილებები მოიტანა. 22 ივნისს გერმანიის 
მიერ საბჭოთა კავშირზე თავდასხმამ არსებული 
კავშირის დაშლა და სსრკ-ს მოკავშირეების მხარეზე 
გადასვლა გამოიწვია, რამაც გავლენა მოახდინა სსრკ-ს 
ტერიტორიაზე მყოფ პოლონელ მოქალაქეებზე.

კარპატის დამოუკიდებელი მსროლელთა ბრიგადა, 
რომელსაც ბრიგადის გენერალი სტანისლავ კოპანსკი 
მეთაურობდა, ჩრდილოეთ აფრიკაში საბრძოლო 
მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად გაიგზავნა. 
1941  წლის აგვისტოს მეორე ნახევარში ის ტობრუკის 
ციხე-სიმაგრეს იცავდა, რომელიც გერმანულ-იტალიური 
ძალების მიერ იყო გარშემორტყმული. პოლონელებმა 
ოქტომბრის თვეში დასავლეთის დაცვის ყველაზე 
გრძელი და მძიმე მონაკვეთი დაიკავეს. ბრძოლები 
ტორბუკში 1941 წლის დეკემბრამდე გრძელდებოდა. 
ბრძოლის შედეგად მოკავშირეთა ჯარებმა ციხე-სიმაგრე 
გაანთავისუფლეს.

1941 წლის დეკემბერში ომში ამერიკის შეერთებული 
შტატები ჩაება, რამაც ფრონტებზე ძალების განლაგება 
შეცვალა. ომმა თითქმის მთელი მსოფლიო მოიცვა.

The year 1941 brought changes. The outbreak of the German–Russian War 
on 22 June broke the previous alliance and had USSR change sides and 
join the Allies. This had a bearing on the situation of Polish citizens on the 
territory of the USSR.

The Polish Independent Carpathian Rifle Brigade, commanded by General 
Stanisław Kopański, was sent to fight on a new front in the war: in North 
Africa. In late August 1941 it was instructed to reinforce the fortress of 
Tobruk, besieged by the German and Italian forces. In October Poles took 
over the longest and most difficult Western defence sector of the fortress. 
Fighting in Tobruk continued until December 1941, when Allied Forces re-
lieved the siege.

In December 1941, the United States entered the war, which changed the 
balance of power on the front. Now the war extended to nearly every cor-
ner of the world.

კარპატის დამოუკიდებელ მსროლელთა ბრიგადის 
ჯარისკაცები უდაბნოში ტობრუკთან ახლოს. ლიბია, 
1941 წლის დეკემბერი (ფოტო ეროვნული ციფრული 
არქივიდან)

Soldiers of the Polish Independent Carpathian Rifle Brigade on the front line in the 
desert near Tobruk. Libya, December 1941 (Photo: NAC) 

ᲝᲛᲘ  ᲤᲐᲠᲗᲝᲕᲓᲔᲑᲐ
THE WAR SPREADSTHE WAR SPREADS



პოლონეთსა და სსრკ-ს შორის დიპლომატიური 
ურთიერთობების აღდგენა, სიკორსკი-მაისკის შეთანხმების 
ხელმოწერა. ლონდონი, 1941 წლის 30 ივლისი (ფოტო 
საიმპერიო ომის მუზეუმის კოლექციიდან)

The signing of the Sikorski–Mayski Agreement reinstating diplomatic relations between 
Poland and the USSR. London, 30 July 1941 (Photo: Imperial War Museum)

გენერალი ვლადისლავ ანდერსი 
(პოლონური არმიის მეთაური სსრკ-
-ში) და დიპლომირებული პოლკოვნიკი 
ლეოპოლდ ოკულიცკი (პოლონური 
არმიის შტაბის უფროსი სსრკ-ში) – 
გენერალ ანდერსის კაბინეტში, 1941-
1942 წწ. (ფოტო ეროვნული ციფრული 
არქივიდან)

General Władysław Anders (Commander of the Polish Army 
in the USSR) and Col Leopold Okulicki (Chief of Staff of the 
Polish Army in the USSR) in General Anders’s office, 1941–42 
(Photo: NAC) 

პოლონელი ჯარისკაცები წვრთნების 
შემდეგ ისვენებენ. ჯალალაბადი, 
ყირგიზეთის სსრ. 1942 წლის თებერვალი 
(ვიქტორ ოსტროვსკის ფოტო; გენერალ 
სიკორსკის სახელობის პოლონური 
ინსტიტუტი და მუზეუმი ლონდონში; 
ფოტო მოწოდებულია „კარტა“-ს 
ფონდის მიერ)

Polish soldiers taking a breather after exercises, Jalal-Abad, 
Kyrgyzstan, USSR, February 1942 (Photo: Wiktor Ostrowski; 
Polish Institute and Sikorski Museum in London, courtesy 
of the KARTA Centre Foundation) 

1941 წლის 30 ივლისს ლონდონში ხელი მოეწერა 
პოლონეთ-საბჭოთა კავშირის შეთანხმებას, რომლის 
საფუძველზე, დიპლომატიური ურთიერთობები აღდგა. ამან 
გამოიწვია ე.წ. ამნისტიის მიღება სსრკ-ს ტერიტორიაზე 
მყოფი პოლონეთის მოქალაქეებისთვის. ამ შეთანხმებამ 
ბევრი ადამიანი ბანაკებიდან და გადასახლებიდან 
გაათავისუფლა. 14 აგვისტოს სამხედრო შეთანხმება 
დაიდო, რომელიც განსაზღვრავდა სსრკ-ში პოლონეთის 
შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში შემავალი 
პოლონური არმიის ფუნქციონირების წესებს. ბევრი 
პოლონელის გულში სახლში დაბრუნების იმედი გაჩნდა. 
არმიას სათავეში საბჭოთა ციხიდან გათავისუფლებული 
ბრიგადის გენერალი ვლადისლავ ანდერსი ჩაუდგა. 
1941 წლის დეკემბერში, მთავარსარდლის გენერალ 
ვლადისლავ სიკორსკის მოსკოვში ვიზიტის დროს, მიიღეს 
გადაწყვეტილება პოლონური არმიის გაფართოების და 
ფრონტზე გაგზავნის შესახებ. პარალელურად, პოლონეთის 
ხელისუფლებამ საბჭოთა არმიის მიერ 1939 წელს ტყვედ 
აყვანილი ჯარისკაცების მოძიება დაიწყო.

A Polish–Soviet agreement that, among other provisions, re-established 
mutual diplomatic relations was signed in London on 30 July 1941. It includ-
ed an “amnesty” for Polish citizens throughout the USSR. This allowed the 
release of many people from the camps and places of exile. The signing of 
a further military alliance, whose provisions defi ned the principles of oper-
ation of the Polish Army in the USSR (part of the Polish Armed Forces) took 
place on 14 August. Polish hearts were inspired by the hope of returning 
home. The command of the army was entrusted to General Władysław An-
ders, whom the Soviet authorities released from prison. A decision to ex-
pand the Polish army and then send it to the front was reached during the 
visit of General Władysław Sikorski to Moscow in December 1941. At the 
same time the Polish government began an intensive search for the Polish 
soldiers taken prisoners of war by the Soviets in 1939.

ᲘᲛᲔᲓᲘᲡ 
ᲜᲐᲞᲔᲠᲬᲙᲐᲚᲘ 
A SPARK OF HOPEA SPARK OF HOPE



1941 წლის ივლისში პოლონეთ-საბჭოთა კავშირს შორის 
გაფორმდა შეთანხმება პოლონური არმიის შექმნის 
შესახებ. შეთანხმებით, პოლონელი ოფიცრების მსგავსად, 
ქართველებსაც ამნისტია მიენიჭათ და ბანაკებიდან 
გათავისუფლდნენ. მათ შეეძლოთ პოლონეთის არმიაში 
შესვლა. მალე საბჭოთა კავშირიდან გამოქცეულები 
შეუერთდნენ გერმანიის ტყვეთა ბანაკებიდან ან 
გერმანიის ქვედანაყოფებიდან გაქცეულებს. 

After the signing of the Polish-Soviet agreement on the formation of the 
Polish Army in the Soviet Union in July 1941, Georgians, like other Polish of-
ficers, were granted amnesty, released from the camps, and allowed to go 
to the Polish Army’s formation points. Soon those who got out of the Soviet 
Union were joined by those who were in German prisoner of war camps or 
escaped from German units.

პოლონური არმიის ევაკუაცია სსრკ-დან ირანში, 
კრასნოვოდსკი, 1942 წელი (ფოტო პოლონეთის ეროვნული 
მეხსიერების ინსტიტუტის არქივიდან)

Evacuation of the Polish Army from the USSR to Iran, Krasnovodsk, 1942 (Photo: AIPN)

პირველი კვება ირანში, ივლისი, 1942 წელი (ფოტო 
პოლონეთის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 
არქივიდან)

First meal in Iran, July 1942 (Photo: AIPN) 

პოლონური არმიის ევაკუაცია სსრკ-დან ირანში, 
კრასნოვოდსკი, 1942 წელი (ფოტო პოლონეთის ეროვნული 
მეხსიერების ინსტიტუტის არქივიდან)

Evacuation of the Polish Army from the USSR to Iran, Krasnovodsk, 1942 (Photo: AIPN)

ᲐᲜᲓᲔᲠᲡᲗᲐᲜ
WITH ANDERSWITH ANDERS

„ევაკუაცია. მიხარია, მეორე მხრივ კი 
მეშინია, იქნებ არ სურთ ჩემი გაშვება. 
[...] გემზეც კი ისევ მეშინოდა“.

კაპიტანი  ვლადიმერ  ლაღიძე

Evacuation. I’m happy, and on the other hand I’m afraid, maybe they 
won’t want to let me go. […] While still on the ship, I was still in fear. 

Capt. Vladimer Lagidze 



აღმოსავლეთში წვრთნებზე მიმავალი პოლონური არმიის 
ჯარისკაცები (ფოტო პოლონეთის ეროვნული მეხსიერების 
ინსტიტუტის არქივიდან)

Soldiers of the Polish Army in the East on their way to military exercises (Photo: AIPN) 

გადასახლებული  პოლონელების  ჯგუფი  სსრკ - ირანის  
საზღვარზე  ისვენებს, 1942 წელი (ფოტო იუზეფ პილსუდსკის 
ინსტიტუტის კოლექციიდან, აშშ)

A group of Polish exiles taking a rest on the border between the USSR and Iran, 1942 
(Photo: Józef Piłsudski Institute of America)

1942 წელს გერმანული ჯარები მოსკოვიდან დაახლოებით 
150 კმ. იდგნენ, ფრონტი კი – ლენინგრადიდან 
ჩრდილოეთით დონის როსტოვამდე სამხრეთით იყო 
გაშლილი. საბჭოთა კავშირს სულ უფრო უჭირდა იმ 
ფაქტის დამალვა, რომ კატინში ათასობით პოლონელი 
ჯარისკაცი იყო მოკლული. ახლად ჩამოყალიბებული 
პოლონური შენაერთები საჭირო ნივთებით მომარაგების 
ნაკლებობას განიცდიდნენ. სსრკ-ს ხელისუფლებამ 
ჯარში გაწვევა შეწყვიტა. პოლონელები საბჭოთა 
კავშირისთვის სულ უფრო რთული მოკავშირეები 
ხდებოდნენ. პოლონური შენაერთებისთვის საკვების 
დეფიციტის გამო მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები 
პოლონელი სამხედრეოების საბჭოთა კავშირიდან 
ირანში ევაკუაციის შესახებ. 1942 წლის მარტში საბჭოთა 
ხელისუფლება დათანხმდა, რომ ჯარისკაცების ნაწილი 
და ჯართან მყოფი სამოქალაქო პირები წასულიყვნენ 
სსრკ-დან. ხოლო აგვისტოში მიიღეს გადაწყვეტილება 
მთელი პოლონური არმიის გადაყვანის შესახებ. ევაკუაცია 
1942 წლის სექტემბრის დასაწყისამდე გაგრძელდა. 
პოლონელების სიხარული უსაზღვრო იყო. ხანდახან 
მთელი ოჯახების გადარჩენა ხერხდებოდა. თუმცა 
მათი გზა შინისკენ მხოლოდ იწყებოდა. სამოქალაქო 
მოსახლეობამ თავშესაფარი ოთხ კონტინენტზე იპოვა. 
მათ შორის აღმოსავლეთ აფრიკაში, ინდოეთში, მექსიკასა 
და ახალ ზელანდიაში.

ბევრმა პოლონელმა მოქალაქემ ვერ შეძლო ევაკუაცია 
და სსრკ-ში დარჩა. ზოგიერთი მათგანი სამშობლოში 
დაბრუნდა საბჭოთა კავშირის არმიის რიგებში 
გაწევრიანების გზით. სხვებმა ომის დამთავრებიდან 
მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ შეძლეს დაბრუნება.

In 1942, the German armies were around 150 km away from Moscow, the 
line of the front stretching from Leningrad in the north to Rostov on Don 
in the south. The Soviets were finding it increasingly difficult to conceal 
the murder of thousands of Polish soldiers in Katyń. The freshly formed 
Polish troops lacked basic supplies, and further drafts were suspended 
by the Soviet authorities. Poles were turning into an increasingly trouble-
some ally for the USSR. Due to the lack of food rations for the Polish units, 
talks on evacuation from the USSR to Iran began. In March 1942, the Soviet 
government agreed to the evacuation of some Polish soldiers and civilians 
remaining with the army. The decision to move the entire Polish army was 
only reached in August. Evacuation continued until early September 1942. 
Poles were overjoyed. Many whole families were successfully saved. Yet 
the way home had only begun. Civilians found shelter on four continents, 
reaching East Africa, India, Mexico, and New Zealand.

Nonetheless, many Polish citizens could not evacuate and remained in the 
USSR. Some returned to Poland in the ranks of an army under full Soviet 
command, while others could only return many years after the war.

ბავშვები, რომლებიც გენერალ ანდერსის მიერ 
ჩამოყალიბებულ არმიას შეუერთდნენ. ვრევსკაია, 
უზბეკეთი, სსრკ, 1942 წლის მაისი (ვიქტორ ოსტროვსკის 
ფოტო. გენერალ სიკორსკის სახელობის პოლონური 
ინსტიტუტი და მუზეუმი ლონდონში; ფოტო 
მოწოდებულია „კარტა“-ს ფონდი მიერ)

Children who made it to the Anders’ Army. Vrevskaya, Uzbekistan, USSR, May 1942 
(Photo: Wiktor Ostrowski; Polish Institute and Sikorski Museum in London, courte-
sy of the KARTA Centre Foundation)
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პოლონური ჯარი ეგვიპტის პორტებიდან იტალიის 
ფრონტზე გაჰყავდათ. მე-2 ჯავშანსატანკო ბრიგადის 
პოლონელი ჯარისკაცები ჰეფრენის პირამიდის წინ. გიზა, 
ეგვიპტე, 1943 წელი (ფოტო ეროვნული ციფრული არქივიდან)

The Polish army was transported to the Italian front from the Egyptian sea ports. 
Polish soldiers of 2nd Armoured Brigade by the Pyramid of Khafre. Giza, Egypt, 1943 
(Photo: NAC)

გენერალი ვლადისლავ ანდერსი მის თანმხლებ 
ოფიცრებთან ერთად. უკანა პლანზეა მონტე-კასინოს 
მონასტრის ნანგრევები. კასინო, იტალია, 1944 წლის მაისი 
(ფელიციანც მალინიაკის ფოტო; გენერალ სიკორსკის 
სახელობის პოლონური ინსტიტუტი და მუზეუმი ლონდონში; 
ფოტო მოწოდებულია „კარტა“-ს ფონდის მიერ)

General Władysław Anders with accompanying officers. Ruins of the Monte Cassino 
Monastery visible in the background. Cassino, Italy, May 1944 (Photo: Felicjan Malin-
iak; Polish Institute and Sikorski Museum in London, courtesy of the KARTA Centre 
Foundation)

1943 წლის ივნისში, პოლონეთის მთავარსარდლის ახლო 
აღმოსავლეთში ვიზიტის დროს, გადაწყდა აღმოსავლეთში 
არსებული პოლონური არმიის ნაწილის პოლონეთის მე-2 
კორპუსად გარდაქმნა. ქვედანაყოფების რეორგანიზაცია 
და სწავლება მიმდინარეობდა პალესტინაში. მე-2 კორპუსის 
ჯარისკაცები იტალიაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებში 
მონაწილეობდნენ. 1944 წლის დასაწყისიდან მოკავშირეთა 
ჯარები  გერმანელების მიერ გამაგრებული პოზიციების 
გარღვევას ცდილობდნენ. გზა რომზე გადიოდა, მთიან 
უღელტეხილზე, აპენინის ნახევარკუნძულის ყველაზე 
ვიწრო ნაწილში. ამერიკელების, ბრიტანელების, ფრანგების, 
ახალზელანდიელებისა და ინდოელების ჯარების 
მრავალრიცხოვანი წინა ცდების მიუხედავად, მხოლოდ 
პოლონელებმა შეძლეს თავდაცვის ხაზის გარღვევა და 1944 
წლის მაისში მონტე-კასინოს აღება.

პოლონეთის ჯარების დანაყოფები პიედიმონტთან, შემდეგ 
კი ადრიატიკის მონაკვეთზე იბრძოდნენ, სადაც 18 ივნისს 
ანკონა გათავისუფლდა. 1945 წლის 21 აპრილს გენერალ 
ანდერსის ჯარისკაცებმა თავიანთი საბრძოლო გზა 
ბოლონიის აღებით დაასრულეს.

The decision to transform part of the Polish Army in the east into the Polish 
II Corps was made in June 1943, during a visit of the supreme commander 
to the Middle East. The units were reorganised and trained in British Pales-
tine. The soldiers of Polish II Corps fought in the Italian Campaign, where 
the Allied troops tried to break through the strongly fortified German posi-
tions from early 1944. The road to Rome led through the mountain passes of 
the narrowest neck of the Apennine Peninsula. After many failed attempts by 
American, British, French, New Zealand, and Indian forces, it was the Poles 
who succeeded in breaking down the defences and capturing Monte Cassino 
in May 1944.

The Polish troops went on to fight at Piedimonte San Germano, and later along 
the Adriatic Shore, where they liberated Ancona on 18 July. The military passage 
of the Anders’ Army ended with the liberation of Bologna on 21 April 1945.

პოლონეთის მე-2 კორპუსის ჯარისკაცებს იტალიელები 
ესალმებიან. მანქანაზე მარცხნიდან მეორე გენერალი 
კლემენს რუდნიცკი. ბოლონია, იტალია, 1945 წლის 21 
აპრილი (გენერალ სიკორსკის სახელობის პოლონური 
ინსტიტუტი და მუზეუმი ლონდონში; ფოტო მოწოდებულია 
„კარტა“-ს ფონდის მიერ)

Italians welcoming the soldiers of the Polish II Corps. Standing on the car second 
from the left is General Klemens Rudnicki. Bologna, Italy, 21 April 1945 
(Photo: Polish Institute and Sikorski Museum in London, courtesy of the KARTA Cen-
tre Foundation) 
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ᲖᲔᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲣᲠᲘ ᲫᲐᲚᲐ
SUPERHUMAN EFFORTSUPERHUMAN EFFORT

პოლონეთის დროშა დანგრეული სააბატოს მონასტრის 
ნანგევებს შორის, კასინო, იტალია, 18 მაისი 1944 წელი 
(ფელიციან მალინიაკის ფოტო. გენერალ სიკორსკის 
სახელობის პოლონური ინსტიტუტი და მუზეუმი ლონდონში; 
ფოტო მოწოდებულია „კარტა“-ს ფონდის მიერ)

Polish banner on top of a mountain, among the ruins of the demolished abbey, Cassino, 
Italy, 18 May 1944 (Photo by Felicjan Maliniak, Gen. Sikorski Polish Institute in London, 
photo courtesy of the KARTA Centre Foundation)

მონტე-კასინოსთან ბრძოლა. ჯარისკაცები ტყვიებით 
სავსე ყუთებით მთის ფერდობზე მიცოცავენ. მონტე 
კასინოს რაიონი, იტალია, 1944 წლის მაისი. (იუზეფ 
პილსუდსკის ინსტიტუტი ლონდონში; ფოტო მოწოდებულია 
„კარტა“-ს ფონდის მიერ)

Battle of Monte Cassino. Soldiers with boxes of ammunition climb to positions on the 
mountainside, Monte Cassino area, Italy, May 1944 (Photo: Józef Piłsudski Institute in 
London, photo courtesy of the KARTA Centre Foundation)

ბრძოლა მონტე-კასინოსთან, მთების პანორამა. წინა 
პლანზე ტყვიით გახვრეტილი ჩაფხუტი, კასინო, იტალია, 
1944 წლის მაისი. (გენერალ სიკორსკის სახელობის 
პოლონური ინსტიტუტი და მუზეუმი ლონდონში; ფოტო 
მოწოდებულია „კარტა“-ს ფონდის მიერ) 

Battle of Monte Cassino, panorama of the mountains. In the foreground a soldier’s 
helmet shot through, Cassino, Italy, May 1944 (Photo: Polish Institute named after 
General Sikorski in London, photo courtesy of the KARTA Centre Foundation)

პოდპოლკოვნიკ ფანსლაუს გარდაცვალების შემდეგ [...] 
„მე-4 ბატალიონის მეთაური 1944 წლის 17 მაისს 593-ე 
გორაზე შეტევას აგრძელებდა მიუხედავად მტრის მიერ 
ტყვიამფრქვევებით და ნაღმტყორცნებით ძლიერი ცეცხლის 
გახსნისა. მან საოცარი გამბედაობა და ბრძოლის მტკიცე ნება 
გამოავლინა. როგორც მეთაურმა, ძალიან რთულ პირობებში 
ჯარისკაცებისგან ზეადამიანური ძალის გამოვლენა შეძლო [...]”.

მელიქ სომხიანცის „ვირტუტი მილიტარის ჯვრით“ დაჯილდოების მოწმობიდან

18 მაისს გამთენიისას, პატრულთან ერთად მივდიოდი, 
რომელიც სააბატოს ნანგრევებისკენ გზას ასუფთავებდა; 
გამთენიისას უკვე დაინახავდი იქ მიკრულ თეთრ-წითელ 
დროშას. გზად ჯარისკაცების ჯგუფს წავაწყდით: ისინი 
უსმენდნენ კლდის ციცაბოზე მიყრდნობილ თავიანთ მეთაურს, 
რომელიც პოლონეთის სამხედრო სამსახურში მყოფი 
ქართველი იყო; იგი სასიამოვნო ხმით საუბრობდა და [...] 
„სამხედრო ფაქტების ლოგიკური თანმიმდევრობის თხრობით”, 
ჯარისკაცებს არწმუნებდა, რომ „ჩვენ, პოლონელებმა, მეორე 
მსოფლიო ომი მოვიგეთ”. 

გუსტავ ჰერლინგ გრუჯინსკი

Having taken over the command of the 4th Battalion [...] after the death 
of late Lt. Col. Fanslau, on 17 May 1944 he continued the assault on Hill 
593. Despite the fierce fire of enemy machine guns and mortars, he per-
sonally rallies the troops to the assault, showing extraordinary courage 
and determined will to fight. Commanding in very difficult conditions, 
he is able to wring superhuman effort from his troops. 

Proposal for awarding the Virtuti Militari Cross to Melik Somchjanc 

On the morning of 18 May, I was walking with a demining patrol along the path 
to the ruins of the Abbey; you could already see the white-and-red banner hoisted 
there at dawn. On the way, we came across a group of soldiers: half lying around a 
rocky protrusion, they were listening to an argument by  their commander, a Geor-
gian in Polish service; in a booming voice [...] he was persuading them by means of 
a “logical chain of military facts” that “we Poles have won the Second World War.” 

Gustaw Herling Grudziński 



1942 წლის 25 თებერვალს დიდ ბრიტანეთში პირველი 
ჯავშანსატანკო დივიზია შეიქმნა. მისი მეთაური 
ბრიგადის გენერალი სტანისლავ მაჩეკი გახდა. დივიზიის 
ქვედანაყოფებმა მონაწილეობა მიიღეს სისხლისმღვრელ 
ბრძოლაში ნორმანდიაში ფალეზთან. პოლონური 
დივიზიის ქვედანაყოფებმა დიდი მსხვერპლის 
ფასად შამბუასთან გერმანული ჯარები შეაჩერეს. 
მოკავშირეების მთავარსარდლები ფიქრობდნენ, რომ 
პოლონური დანაყოფები ბრძოლიდან გაეყვანათ. 
მიუხედავად ამისა, ისინი შევსებული მებრძოლებით, 
შემართებით დევნიდნენ მტერს და ათავისუფლებდნენ 
ქალაქებს საფრანგეთში, ბელგიასა და ჰოლანდიაში. 
თითოეული მოკავშირე ჯარისკაცისთვის ცნობილი 
გახდა ლოზუნგი „პრიორიტეტი პოლონელებისთვის“, 
რომელიც გულისხმობდა ბრძოლის წარმოებას ისე, 
რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა არ დაზარალებულიყო. 
იპრთან ბრძოლის დროს გენერალმა მაჩეკმა ქალაქების 
საარტილერიო დაბომბვა აკრძალა. ამ გადაწყვეტილების 
წყალობით, ბელგიისა და ჰოლანდიის მშვიდობიანმა 
მოსახლეობამ საკუთარი სიცოცხლე და ქონება 
შეინარჩუნა. მტრის ქვედანაყოფებისგან დაკავებული 
ტერიტორიების გათავისუფლება პოლონელი 
მებრძოლების მხრებზე გადავიდა. მოსახლეობამ 
ყოველივე ეს მადლიერებით დაიმახსოვრა. 1945 წელს 
პირველი ჯავშანსატანკო დივიზია ნიდერლანდებიდან 
სისხლისმღვრელი ბრძოლების შემდეგ გერმანიაში 
შეიჭრა, რათა საბრძოლო გზა ვილჰელმსჰაფენში 
დაესრულებინა.

The 1st Polish Armoured Division was formed in the United Kingdom 
on 25 February 1942, and its command was given to General Stanisław 
Maczek. The division shed a great deal of blood near Falaise in Nor-
mandy and then blocked the German escape route from the Chambois 
pocket, again at the cost of heavy losses. The Allied commanders were 
convinced it needed to be withdrawn from active fighting. Nevertheless, 
replenished, it participated in a daring pursuit of the enemy, liberating 
cities in France, Belgium, and the Netherlands. The slogan “Priority for 
the Poles” became known to all Allied soldiers. While capturing Ypres, 
General Maczek forbade the use of artillery fi re in cities, saving the lives 
and property of Belgian and Dutch civilians. The burden of the fight was 
transferred to the riflemen, who cleared the territory of enemy units. 
The locals have fond memories of his decision. In 1945, after the bloody 
campaign in the Netherlands, the 1st Polish Armoured Division entered 
Germany, ending its battle trail with capturing the naval base of Wil-
helmshaven.

პირველი ჯავშანსატანკო დივიზიის მეთაური 
გენერალი სტანისლავ მაჩეკი (მარცხნიდან – საუბრობს 
ლარინგოფონში). VII შტაბის ესკადრილიის ტანკი 
„კრომველი“. მარჯვნიდან – კაპიტანი თადეუშ ვისოცკი 
(ფოტო ეროვნული ციფრული არქივიდან)

General Stanisław Maczek, commander of the 1st Armoured Division (left, talking 
to a laryngophone), in a Cromwell VII tank of the Staff Squadron. Captain Tadeusz 
Wysocki on the right (Photo: NAC)

1941 წლის ოქტომბერში დიდ ბრიტანეთში პირველი 
დამოუკიდებელი საპარაშუტო ბრიგადა შეიქმნა, 
რომელსაც პოლონეთში საბრძოლო მოქმედებებში 
უნდა მიეღო მონაწილეობა. საბოლოოდ, 1944 წლის 
სექტემბერში ოკუპირებული ჰოლანდიის ტერიტორიაზე, 
არნჰემის მახლობლად, უდიდეს საჰაერო-სადესანტო 
ჯარებთან ერთად იბრძოდა (ფოტო ეროვნული 
ციფრული არქივიდან)

The 1st (Polish) Independent Parachute Brigade was formed in the UK in October 
1941 to fight in Poland. Eventually, it participated in the largest airborne operation 
in history, conducted near Arnhem, in the territory of occupied Netherlands, in Sep-
tember 1944 (Photo: NAC)

მოკავშირეების სადესანტო ჯარები ომახას პლიაჟზე. 
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდნენ: პოლონური 
ავიაცია, პოლონეთის სამხედრო-საზღვაო ფლოტი და 
პოლონეთის სავაჭრო ფლოტი, 1944 წლის 6 ივნისი 
(ფოტო არქივებისა და დოკუმენტაციის ეროვნული 
სამმართველოს კოლექციიდან)

Allied assault troops land on Omaha Beach. The Polish Air Force, Polish Navy, and 
the Polish Merchant Navy participated in the operation, 6 June 1944 (Photo: Nation-
al Archives and Records Administration)
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იალტის კონფერენცია 1945 წელი. მარცხნიდან 
სხედან: დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი უინსტონ 
ჩერჩილი, აშშ-ს პრეზიდენტი ფრანკლინ დელანო 
რუზველტი, სსრკ-ს მეთაური იოსებ სტალინი (ფოტო 
საჯარო დომენიდან)

The Yalta Conference in 1945. Sitting, left to right: British Prime Minister Winston 
Churchill, US President Franklin Delano Roosevelt, and Soviet leader Joseph Stalin 
(Photo: public domain)

ქალაქ აირში (შოტლანდია) ვარშავის მე-2 
ჯავშანსატანკო დივიზიის ჯარისკაცების მიერ ბანაკის 
დატოვება. ერთ-ერთი დემობილიზებული ჯარისკაცი 
სამოქალაქო ტანსაცმელში (ფოტო ეროვნული ციფრული 
არქივიდან)

Soldiers of the 2nd Warsaw Armoured Division leave the Polish Repatriation Camp in 
Ayr. The soldiers have been freshly decommissioned; one of them is already wearing 
civilian clothing (Photo: NAC)

1943 წელს გიბრალტარის კატასტროფაში გენერალ 
ვლადისლავ სიკორსკის ტრაგიკულმა სიკვდილმა 
ლონდონში მყოფი პოლონეთის მთავრობის პოზიციები 
შეასუსტა. სტალინგრადის ბრძოლის შემდეგ იოსებ 
სტალინმა ძალები გაზარდა  და დაიწყო მისადმი 
დამორჩილებული კომუნისტური სტრუქტურების 
შექმნა მომავალი პოლონეთის სახელმწიფოსთვის. 
1945 წლის თებერვალში პოლონეთის შეიარაღებული 
ძალების ჯარისკაცებმა იალტის კონფერენციის 
შედეგების შესახებ შეიტყვეს, რომლის მონაწილეები 
შეთანხმდნენ პოლონეთის საბჭოთა გავლენის სფეროში 
მოქცევაზე, ქვეყნის აღმოსავლეთის სასაზღვრო 
მიწების ჩამორთმევაზე და დევნილობაში მყოფი 
პოლონეთის კანონიერი მთავრობის ხელისუფლებიდან 
მოშორებაზე. ამ ინფორმაციამ პოლონეთ-ბრიტანეთის 
ურთიერთობებში კრიზისი გამოიწვია. ამის 
მიუხედავად  პოლონელი ჯარისკაცები ომში გერმანიის 
კაპიტულაციამდე მონაწილეობდნენ. მეორე მსოფლიო 
ომის დასრულებიდან ერთი წლის შემდეგ, 1946 წლის 
8 ივნისს, ლონდონში გამარჯვების აღლუმი გაიმართა. 
მეორე მსოფლიო ომის დროს ბრძოლებში მიღწეული 
მრავალრიცხოვანი წარმატებების, გმირობისა და 
მსხვერპლის მიუხედავად პოლონელები აღლუმზე არ 
მიუწვევიათ.

The tragic death of General Władysław Sikorski in a plane crash in Gibraltar 
in 1943 weakened the position of the Polish Government in London. With 
his position strengthened after the Battle of Stalingrad, Joseph Stalin be-
gan to form the structures of a future communist Polish state, obedient to 
him. In February 1945 the soldiers of the Polish Armed Forces learnt the 
resolutions of the Yalta Conference, which included incorporating Poland 
into the Soviet sphere of influence, forfeiting Kresy, its eastern territories, 
to the Soviet Union, and stripping the legal Polish government-in-exile 
of all authority. That information led to a crisis in Polish–British relations. 
However, the Polish troops went on fighting the war until the capitulation 
of Germany. Despite the great and numerous successes on the fronts of 
the Second World War and their heroism and sacrifice, Poles did not par-
ticipate in the victory parade in London on 8 June 1946.

გამარჯვების აღლუმი ლონდონში, 1946 წლის 8 ივნისი 
(ფოტო საჯარო დომენიდ ან)

The London Victory Parade, 8 June 1946 (Photo: ALAMY)
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პოლონეთის შეიარაღებულ ძალების ჯარისკაცები 
დასავლეთ ევროპიდან გემით  პოლონეთში  
ბრუნდებიან, 1946 წელი (ფოტო მარცინ რუდჯინსკის 
კოლექციიდან. მოწოდებულია „კარტა“-ს ფონდის მიერ)

Soldiers of the Polish Armed Forces on board of a ship, returning to Poland, 1946 
(Photo from the collection of Marcin Rudziński; KARTA Centre Foundation) 

ლონდონში, პოლონეთის შეიარაღებული ძალების 
დროშების დადება გენერალ სიკორსკის სახელობის 
ისტორიულ მუზეუმში (ფოტო მოწოდებულია „კარტა“-ს 
ფონდის მიერ)

Depositing the banners of the Polish Armed Forces at the Sikorski Institute 
(Photo: Polish Institute and Sikorski Museum in London, courtesy of the KARTA 
Centre Foundation)

1946 წლის გაზაფხულზე ინგლისელებმა შეატყობინეს 
პოლონური ნაწილების მეთაურებს სამხედრო 
ქვედანაყოფების დაშლის საჭიროების შესახებ. 
პოლონეთის შეიარაღებული ძალების დემობილიზაცია 
დევნილობაში პოლონეთის ხელისუფლების ნების 
საწინააღმდეგოდ ჩატარდა. თავიდან ვარაუდობდნენ, 
რომ ჯარისკაცები მოემზადებოდნენ მშვიდობიანი 
ცხოვრებისათვის. ამ მიზნით შეიქმნა პოლონური 
გადასახლების მოსამზადებელი კორპუსი. პოლონეთის 
შეიარაღებული ძალების არსებობის დასრულების 
სიმბოლური თარიღია 1947 წლის 10 ივლისი, როცა 
ლონდონში, გენერალ სიკორსკის სახელობის 
ისტორიულ მუზეუმში პოლონეთის შეიარაღებული 
ძალების დროშები დადეს. 1946 წლის სექტემბერში 
პოლონეთის კომუნისტურმა ხელისუფლებამ ოფიცრებს, 
მათ შორის გენერლებს: ანდერსს, მაჩეკსა და კოპანსკის 
პოლონეთის მოქალაქეობა ჩამოართვა.

ცოტა ხნის წინ მამაცურად მებრძოლ ჯარისკაცებს 
რთული გადაწყვეტილება უნდა მიეღოთ: 
დაბრუნებულიყვნენ კომუნისტების ხელისუფლების ქვეშ 
მყოფ პოლონეთში თუ დარჩენილიყვნენ საზღვარგარეთ? 
მათ უნდა სცოდნოდათ, რომ სამშობლოში თვალთვალი 
და დევნა ელოდებოდათ. ზოგიერთმა მათგანმა 
საზღვარგარეთ დარჩენა გადაწყვიტა, ჰპოვეს იქ ბინა 
და შექმნეს ოჯახები. მათ ჰქონდათ მშვიდობიანი 
თავშესაფარი, თუმცა მაინც სამშობლო ენატრებოდათ. 
თავისუფალ და დამოუკიდებელ პოლონეთს ბევრი ვერ 
მოესწრო.

In the spring of 1946, the British informed the Polish commanders about 
the need to disband the military units. The demobilisation of the Pol-
ish Armed Forces continued against the stance adopted by the Polish 
government-in-exile. The Polish Resettlement Corps was set up to pre-
pare soldiers for civilian life. The symbolic date marking the end of the 
Polish Armed Forces was 10 July 1947, when the Polish military banners 
were deposited in the Sikorski Institute in London. In September 1946 
the government of communist Poland stripped the officers of the Polish 
Armed Forces, notably generals Anders, Maczek, and Kopański of Polish 
citizenship.

The soldiers, quite recently proving their gallantry on the battlefield, now 
had to take a difficult decision: whether to return to their homeland un-
der communist rule, or to stay abroad. In Poland, they could expect to 
come under surveillance and persecution. Some decided to stay abroad, 
where they made their homes and started families. They found a safe 
harbour, yet they would always miss their country. Only a few lived to 
see a free and independent Poland.

სამხედრო რეპატრიაციული ბანაკის ჭიშკარი 
დასავლეთ ევროპიდან პოლონეთის შეიარაღებული 
ძალების ჯარისკაცებისთვის, გდანსკი, 1947 წელი 
(ფოტო ეროვნული ციფრული არქივიდან)

The gate to the Military Repatriation Camp for the soldiers of the Polish Armed 
Forces, Gdańsk, 1947 (Photo: NAC)
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მიხეილ კვალიაშვილის ოჯახი მეორე მსოფლიო 
ომის შემდეგ (ფოტო კორნელი კეკელიძის სახელობის 
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივიდან)

Mikheil Kvaliashvili with his family after the end of World War II (Photo: Korneli Kekelidze 
Georgian National Center of Manuscripts)

მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ კომუნისტების 
კომუნისტებმა სასტიკ რეპრესიებში მოაქციეს პოლონეთის 
იატაქვეშეთი და მასთან დაკავშირებული ქართველები. 
მხოლოდ რამდენიმემ მოახერხა უსაფრთხოების 
სამსახურებისგან მრავალი წლის განმავლობაში თავის დაღწევა.

პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ქართველი 
ოფიცრების უმეტესობა, პოლონელ ჯარისკაცებთან 
ერთად დიდ ბრიტანეთში გადავიდა, შემდეგ კი 1947 წელს 
სამხედრო სამსახურიდან განთავისუფლდნენ. ზოგიერთი 
ქართველი ინარჩუნებდა ურთიერთობებს პოლონელ 
კოლეგებთან, თანამშრომლობდნენ ემიგრაციაში მყოფი 
პოლონელი სამხედრო ვეტერანების საზოგადოებასთან, 
გაწევრიანებული იყვნენ სხვადასხვა პოლკის წრეებში და 
სტატიებს აქვეყნებდნენ პოლონური ემიგრაციის პერიოდულ 
გამოცემებში. 1950-იან წლებში ვიტალი უგრეხელიძემ ადამ 
მიცკიევიჩის „პან თადეოზი“ ქართულად თარგმნა. 

ქართველები და პოლონელები რთულმა საერთო ისტორიამ 
დააკავშირა. ზოგიერთი მათგანი ემიგრაციაში „პოლონურ“ 
სასაფლაოდ მიჩნეულ საფლავებში დაკრძალეს და მათი 
ლამაზი ისტორია, როგორც პოლონეთის, ისე საქართველოს 
ისტორიის ნაწილი გახდა.

After the end of the Second World War, communist authorities brutally repressed 
members of the Polish independence underground and those Georgians who were 
associated with it. Only a few managed to successfully hide from the secret police 
for many years.

The majority of Georgian officers who had served in the Polish Armed Forces end-
ed up with Polish soldiers in the UK, and were subsequently demobilised in 1947. 
Some Georgians maintained contacts with their Polish colleagues, participated in 
the life of Polish veterans in exile, belonged to regimental circles and wrote for 
Polish emigrant press. In the 1950s, Witalis Ugrechelidze translated Adam Mickie-
wicz’s Pan Tadeusz into Georgian. 

Georgians and Poland shared a difficult history. Some of them are buried in ceme-
teries considered to be “Polish” in exile, and their beautiful story is part of the his-
tory of both Poland and Georgia, including their common struggle for independ-
ence.

1939 წელს მიხეილ კვალიაშვილი მსახურობდა 
პოლონეთის არმიის პოზნანის მე-15 ულანთა პოლკში. 
1945 წელს საბჭოთა უშიშროების სამსახურმა დააპატიმრა. 
გამოძიების დროს, სასტიკი წამების შემდეგ, საბჭოთა 
ბანაკში გაგზავნეს. რამდენიმეწლიანი ტყვეობის შემდეგ 
პოლონეთში დაუძლურებული დაბრუნდა. საბჭოთა 
კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი („კაგებე“) 
ჯერ კიდევ 1970-იან წლებში დაინტერესდა მიხეილ 
კვალიაშვილით. ფოტოზე კვალიაშვილის ოჯახი მეორე 
მსოფლიო ომის შემდეგ (ფოტო კორნელი კეკელიძის 
სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული 
ცენტრის არქივიდან)

Mikheil Kvaliashvili served in the Polish Army in the 15th Poznań Uhlans Regiment in 
1939. After 1945, he was arrested by the Soviet secret police. After a cruel investigation 
and time in prison, he was sent to labour camps. He managed to return to Poland only 
after several years of captivity, with his health destroyed. The KGB was still interested 
in Nikolai Kvaliashvili in the 1970s. Photo shows the Kvaliashvili family after the Second 
World War (Photo: Korneli Kekelidze Georgian National Center of Manuscripts)

მიხეილ კვალიაშვილის ოჯახი მეორე მსოფლიო 
ომის შემდეგ (ფოტო კორნელი კეკელიძის სახელობის 
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის 
არქივიდან)

Mikheil Kvaliashvili with his family after the end of World War II (Photo: Korneli 
Kekelidze Georgian National Center of Manuscripts)

ᲡᲐᲔᲠᲗᲝ ᲒᲖᲐ
A COMMON PATHA COMMON PATH



„პიორუნის“ სამხედრო ხომალდზე ყოველდღიური 
შეკეთება (ფოტო საიმპერიო ომის მუზეუმის კოლექციიდან)

Current repairs on ORP Piorun, 1940 (Photo: Imperial War Museum)

ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ 
ᲗᲣᲛᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲘ

GIORGI TUMANISHVILIGIORGI TUMANISHVILI

1921 წელს თუმანიშვილების ოჯახმა საქართველო დატოვა, 
რითაც თავიდან აიცილეს ბოლშევიკების მიერ ქართველი 
არისტოკრატიის წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიები. გიორგის 
დედა პოლონელი იადვიგა შიშკო, გენერალ ცეზარი შიშკოს 
ქალიშვილი იყო. მამა, თავადი პავლე თუმანოვ-თუმანიშვილი 
ქართველი თავადაზნაურობის მარშალი, 1924 წელს ემიგრაციაში 
ქართულ კომიტეტს ჩაუდგა სათავეში.

1939 წელს გიორგი თუმანიშვილი პოლონეთის სამხედრო 
გამანადგურებელი ხომალდის „ბუჟას“ ოფიცერი გახდა. 
მონაწილეობდა „პეკინგის“ გეგმაში. 1940-დან 1941 წლამდე 
იყო საფრანგეთის წყალქვეშა ნავის „ჰურაგანის“ პირველი 
ოფიცერი. საზღვაო ფლოტის პორუჩიკის წოდების მინიჭების 
შემდეგ გადაიყვანეს სამხედრო ხომალდ „კრაკოვიაკზე”, 
სადაც არტილერიის მე-2 ოფიცრის თანამდებობა დაიკავა. 
ამ პერიოდში მან მონაწილეობა მიიღო ლამანშის სრუტის 
პატრულირებაში, გერმანულ ნაწილებთან ბრძოლის დროს  
ფეხში დაიჭრა.

1942 წლის დეკემბრიდან ერთი წლის განმავლობაში საზღვაო 
ფლოტის მომზადების ცენტრში მსახურობდა. 1944 წლის იანვარში 
„პიორუნის” სამხედრო ხომალდზე არტილერიის პირველ 
ოფიცრად დაინიშნა. ნორმანდიის სადესანტო ოპერაციის 
მხარდაჭერით, მონაწილეობდა გერმანული საბრძოლო 
ხომალდის „ტირპიცის“ წინააღმდეგ. 1950 წლის ოქტომბერში 
ლონდონიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა.  
იყო ნიუ იორკში იუზეფ პილსუდსკის ინსტიტუტის წევრი.

The Tumanishvili family left Georgia back in 1921, and thus survived – avoiding re-
pression when the Bolsheviks murdered the Georgian aristocracy. Giorgi’s mother 
was a Pole, Jadwiga Szyszko, daughter of General Cezary Szyszko. His father, Prince 
Pavle Tumanoff-Tumanishvili, Marshal of the Georgian nobility, headed the émigré 
Georgian Committee in 1924.

Giorgi Tumanishvili became an officer on the destroyer ORP Burza in 1939, and took 
part in the “Peking” plan, among other things. From 1940 to 1941 he was the 1st of-
ficer of submarine guns on the OF Ouragan. Promoted to the rank of Lieutenant of 
the Navy, he was sent to ORP Krakowiak, where he served as 2nd Artillery Officer. 
During this time, he took part inChannel patrols, and was wounded in the leg during 
a battle with German units.

From December 1942, he served for a year at the Fleet Specialist Training Centre. In 
January 1944, he was appointed 1st Artillery Officer on ORP Piorun. He took part in 
missions against the German battleship Tirpitz and in support operations of the Al-
lied landing in Normandy. 

In October 1950, he emigrated to the United States. He was a member of the New 
York-based Józef Piłsudski Institute in America.

კონტრადმირალი გიორგი თუმანიშვილი, 2009 წელი 
(ფოტო პოლონეთის საზღვაო სამხედრო ფლოტის 
კოლექციიდან)

Rear Admiral Giorgi Tumanishvili, 2009 (Photo: Polish Navy)
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პოლონელები მეორე მსოფლიო ომის ფრონტებზე 
Poles on battlefronts of WWII 

პოლონელები მეორე მსოფლიო ომის ფრონტებზე 
directions of evacuation of Polish troops in 1939

ევაკუაციის მარშტური და პოლონური 

არმიის გენერლის ანდერსის საბრძოლო გზა 
evacuation and battle routes of General Anders’ Polish Army

პოდჰალანსკის დამოუკიდებელი სამთო  

მსროლელთა ბრიგადის მარშრუტი (1940)
battle route of Polish Independent Highland Brigade (1940)

გენერალ მაჩეკის მე-10 ჯავშანსატანკო  

ბრიგადის მარშრუტი (1940)
battle route of Polish 10th Armoured Cavalry Brigade (1940)

კარპატის დამოუკიდებელი სამთო  

მსროლელთა ბრიგადის მარშრუტი (1940-1942)
battle route of Polish Independent Carpathian Brigade (1940-1942)

გენერალ მაჩეკის პირველი ჯავშანსატანკო  

დივიზიის მარშრუტი (1944–1945)
battle route of 1st Armoured Division (1944–1945)

najdalszy zasięg okupacji państw osi
furthest Extent of Axis Occupation 

მოკავშირეების მიერ 1942 წ. ბოლოს  

კონტროლირებადი რაიონები 
areas controlled by the Allies at the end of 1942

ნეიტრალური სახელმწიფოები 
neutral states

საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი 
Union of Soviet Socialist Republics

„იმედის გზები“ – ეს არის პოლონეთის მოქალაქეთა 
კოლექტიური ოდისეა მეორე მსოფლიო ომის წლებში.  
ეს ხეტიალი დაკავშირებულია პოლონეთის რესპუბლიკის 
კანონიერი ხელისუფლების საქმიანობასთან, რომელიც 
ხელმძღვანელობდა პოლონეთის თავისუფლებისა და 
სუვერენიტეტის აღდგენის იდეით.

"Trails of Hope" is the course of the collective odyssey of Polish citizens 
during the Second World War. They harkened to the activity of the 
legal government of the Republic of Poland, and followed the lodestar 
of returning freedom and sovereignty to Poland.

ვარშავის მე-2 ჯავშანსატანკო დივიზიის სამხედრო 
მოსამსახურე აყვავებული ვაშლის ხესთან, 1945–1947 (ფოტო 
ეროვნული ციფრული არქივიდან)

A soldier of the 2nd Warsaw Armoured Division by an apple tree, 1945–47 (Photo: NAC)



პოლონეთის შეიარაღებული ძალების პირველი 
დამოუკიდებელი საპარაშუტო ბრიგადის ჯარისკაცთა 
სწავლება დიდ ბრიტანეთში, 1943 წელი (ფოტო პოლონეთის 
ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის არქივიდან)

Military exercises of the soldiers of the 1st Independent Parachute Brigade of the Polish 
Armed Forces in the UK, 1943 (Photo: AIPN)
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ტორე დი ასინელში კარპატის მე-3 მსროლელთა დივიზიის 
ჯარისკაცების მიერ პოლონური დროშის აღმართვა, ბოლონია, 
1945 წელი (ფოტო ეროვნული ციფრული არქივიდან)

Soldiers of the 3rd Carpathian Rifle Division put up the Polish flag on Torre di Asinelli,  
Bologna, 1945 (Photo: NAC)
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