
 

 

Chojnice, 6 września 2019 r. 

 

Rodzina i uczestnicy uroczystości pogrzebowych 

śp. Jana Wróblewskiego 

 

 Szanowni Państwo, dzisiaj po wielu latach tułaczki, prochy śp. Jana Wróblewskiego składamy  

w ojczystej ziemi. Ziemi za którą tęsknił,  za którą przelewał krew na obczyźnie, ziemi do której nie miał 

powrotu po zakończeniu wojny. 

 Losy polskich żołnierzy walczących w II wojnie światowej są niezwykle tragiczne i smutne. Wielu  

z nich straciło życie we wrześniu, część z nich po deportacji do Związku Radzieckiego straciła życie na 

nieludzkiej ziemi, wielu poległo na wszystkich frontach świata. Żołnierze generała Andersa w sposób 

szczególny są symbolem tych tragicznych losów- poświęcili swoja krew w walce z Niemcami, walcząc  

o Monte Cassino, Anconę, Bolonię, wzbudzając ogromny podziw aliantów. Niezwykła motywacja 

towarzyszyła żołnierzom II Korpusu. Większość z nich poznała piekło niemieckiego nazizmu i sowieckiego 

komunizmu. Po wojnie ich miasteczka i wsie znalazły się za wschodnią granicą PRL-u, nie mieli dokąd wracać. 

Jan Wróblewski dołączył do II Korpusu już we Włoszech w marcu 1944 roku, ale najpierw walczył w wojnie 

obronnej we wrześniu 1939 r. oraz przez dwa lata we francuskim La Résistance. 

 Walczył o wolna Polskę, o marzenia, o możliwość powrotu do Ojczyzny, założenia rodziny, pracy na 

rzecz wolnego kraju. Niestety nie było to jemu dane. Podzielił losy większości swoich towarzyszy broni- 

 ze względu na sytuację w okupowanej przez Sowietów Polsce nie mógł wrócić do ukochanej Ojczyzny. 

Alianci po zakończeniu wojny, nie potrzebowali już polskich żołnierzy i szybko zapomnieli o ich ofierze  

w walkach z Niemcami. 

 Jan Wróblewski jak i wielu jego przyjaciół, żołnierzy polskich nie mieli przyszłości w zachodniej 

Europie, musiał wyjechać na antypody, do dalekiej i obcej Słowianom Australii. Tam stworzył namiastkę 

rodzinnego kraju, zakładając rodzinę. Dzisiaj po 72 latach Jan Wróblewski z dalekiego Hobart wraca 

do Polski, do Ojczyzny za którą walczył, za którą tęsknił. 

 Losy żołnierzy i historia II Korpusu generała Władysława Andersa są mi szczególnie bliskie, byłem 

założycielem i pierwszym dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. gen Władysława Andersa  

w Chojnicach. Bardzo się cieszę, że w ten symboliczny sposób uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych 

Jana Wróblewskiego mogę oddać hołd żołnierzowi, któremu los pozwolił w końcu wrócić do wolnej Polski. 

Cześć Jego Pamięci! 

Aleksander Mikołaj Mrówczyński 

  

Poseł na Sejm RP 


