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Generał  Józef  Zachariasz  Bem urodził  się  w  dniu  14  marca  1794  r.  w  Tarnowie.  Był
postacią nietuzinkową. Cecha ta nie była obca wielu wybitnym postaciom w historii naszej
Ojczyzny. Nie zmienia to faktu, że był wybitnym patriotą oddanym służbie Ojczyźnie. Całe
życie  walczył o  niepodległą  Polskę.  Dla  pokoleń Polaków bohater to  równie wielki  jak
Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski czy książę Józef Poniatowski.  Mając zaledwie 15
lat  rozpoczął  naukę  jako  kadet  w  Szkole  Elementarnej  Artylerii  i  Inżynierii  Księstwa
Warszawskiego.  To była świetna szkoła.  Dała młodemu porucznikowi szeroką wiedzę z
zakresu  teorii  artylerii  i  inżynierii  wojskowej,  którą  wykorzystał  Bem  w  kampanii
napoleońskiej.  W czasie  wojny  1812-1813  jego  kompania  w marszu  na  Rygę  najpierw
wykonywała  zadania  bojowe  w  straży  przedniej  Korpusu  Jacguesa  MacDonalda,  a  w
odwrocie wchodziła w skład straży tylnej. Józef Bem brał udział w bitwach i potyczkach
pod  Samsonkrug,  Dudinot  i  Linden  w Kurlandii  oraz  pod  Labiau  i  Branderburgiem w
Prusach Wschodnich.

 Podczas oblężenia Gdańska Bem pełnił służbę w „dziełach zewnętrznych twierdzy”, która
była dla niego źródłem wielu doświadczeń wojskowych. Za te walki w grudniu 1813 r.
został  odznaczony  Krzyżem  Kawalerskim  Legii  Honorowej.  Po  kapitulacji  Twierdzy
Gdańskiej dostał się do niewoli, z której wrócił w Kieleckie do majątku ojca. Do służby
wojskowej powrócił w kwietniu 1819 r. w armii Królestwa Polskiego. Został kapitanem II
klasy,  a  miesiąc  później  otrzymał  awans  do  rangi  kapitana  I  klasy.  Objął  stanowisko
adiutanta  polowego  gen.  Piotra  Bontempsa.  W  tym  okresie  zajmował  się  m.in.
prowadzeniem wykładów o wykorzystaniu artylerii w działaniach zbrojnych. W 1822 r. za
przynależność  do  Wielkiej  Loży  Wolnomularstwa  Narodowego  został  skazany  na  rok
więzienia  i  wydalony  z  wojska.  Po  wstawiennictwie  gen.  Bontempsa,  Wielki  Książe
Konstanty  złagodził  ten  wyrok  i  w  dniu  22  maja  następnego  roku  Józef  Bem  został
przywrócony  do  czynnej  służby  wojskowej  w  półkompanii  rakietników  pieszych.  Nie
koniec to jednak kłopotów Bema.
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 Następnego  roku  w grudniu  został  skazany  na  dwa  miesiące  aresztu  za  nieterminowe
rozliczenie  funduszy  skarbowych  i  w  konsekwencji  ponownie  zdymisjonowany.   Na
początku  1826  r.  Józef  Bem opuścił  Królestwo  i  przyjechał  do  Lwowa.  Zajmował  się
architekturą  budowlaną.  Zgodnie  z  jego  pomysłem  i  projektem  dokonano  rozbudowy
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 

W tym okresie Bem napisał pierwszy tom dzieła „O machinach parowych”. Po wybuchu
Powstania  Listopadowego  dymisjonowany  kapitan  I  klasy,  jakim  był  Józef  Bem,
postanowił, że nie może go zabraknąć w tej walce. Przybył do Warszawy w dniu 10 marca
1831 r. W armii powstańczej został awansowany do stopnia majora i objął dowództwo 4
baterii  lekkiej  konnej.  Odznaczył  się  talentem  dowódczym  i  męstwem  w  bitwie  pod
Iganiami (awansowany po bitwie na stopień podpułkownika) i pod Ostrołęką (awansowany
na stopień pułkownika). W dniu 1 lipca 1931 r. pułkownik Józef Bem otrzymał Złoty Krzyż
Orderu  Virtuti  Militari,  a  w  dniu  13  lipca  uzyskał  nominację  na  stanowisko  dowódcy
artylerii armii czynnej. Od dnia 18 lipca płk Bem zasiadał również jako stały członek Rady
Obrony Warszawy. Podczas obrony Warszawy generał brygady Józef Bem (awansowany 21
sierpnia) objął dowództwo pierwszej linii. 

Obrona  Warszawy  zakończyła  się  niepowodzeniem.  Po  dwóch  dniach  walki  podpisany
został akt kapitulacji wojsk Warszawy, na mocy którego Wojsko Polskie otrzymało prawo
wycofania  się  na  prawy  brzeg  Wisły.  Po  opuszczeniu  Warszawy  Armia  Polska
skoncentrowała  się  w Modlinie  i  wokół  tej  twierdzy,  by  następnie  rozpocząć  marsz  na
Płock.  W  dniu  9  września  na  Radzie  Wojennej  w  Modlinie  generałowi  Bemowi
zaproponowano objęcie stanowiska Naczelnego Wodza, ale przyjęcia tej propozycji generał
odmówił. W dniu 23 września w Słupnie pod Płockiem odbyła się kolejna narada wojenna,
na której miano ustosunkować się do propozycji kapitulacyjnych strony rosyjskiej. 

W jej wyniku spośród 40 wyższych dowódców aż 34 opowiedziało się za zakończeniem
walki  i  przyjęciem  warunków  generała  Iwana  Paskiewicza.  Do  zwolenników  dalszego
prowadzenia wojny należał generał Józef Bem.  Po upadku powstania gen. Józef Bem udał
się  na  emigrację  do  Francji,  gdzie  podjął  próbę  odtworzenia  Wojska  Polskiego.
Uczestnicząc czynnie w życiu politycznym emigracji związał się z ugrupowaniem „Hotelu
Lambert”, kierowanym przez ks. Adama Czartoryskiego.

 Z nim też podjął kolejne próby odtworzenia polskich oddziałów wojskowych, tym razem w
Belgii, Egipcie, a nawet w Portugalii. Wszystkie zakończyły się niepowodzeniem. Zrażony
tym Bem wycofał się z życia politycznego i poświęcił pracy naukowej w dziedzinie nauk
matematyczno-technicznych. 

W okresie Wiosny Ludów (1848 r.) próbował tworzyć Legiony Polskie we Lwowie. Brał
udział w rewolucji wiedeńskiej, a następnie udał się na Węgry, gdzie w dniu 5 sierpnia 1849
r.  powołany  został  przez  Lajosa  Kossutha  na  naczelnego  wodza  Armii  Węgierskiej  w
Siedmiogrodzie. Wojska węgierskie wyzwoliły Siedmiogród i odniosły szereg efektownych
zwycięstw nad armia austriacką. Węgrzy go pokochali. Do dziś używają przydomka Bem
Apo, czyli ojczulek Bem, a jego pomniki i ulice jego imienia znajdują w wielu węgierskich
miasteczkach. 
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Na początku sierpnia 1849 r. J. Bem stoczył bitwy z oddziałami austriacko-rosyjskimi pod
Segesvarem, Nagycsürem i Temesvarem. Nie mogąc sprostać zarówno przewadze liczebnej,
jak i  środkom walki  przeciwnika,  poniósł  w tych bitwach klęski.  Po upadku powstania
węgierskiego  gen.  Józef  Bem  udał  się  do  Turcji,  która  w  XIX  wieku  uchodziła  za
sprzymierzeńca  nieistniejącej  już  Polski.  Przeszedł  tam  na  islam,  by  łatwiej  mu  było
walczyć o sprawę polską. Przyjął imię Murat Pasza. 

Licząc  na  wybuch  wojny  rosyjsko-tureckiej  znów  podjął  próbę  utworzenia  Legionu
Polskiego w wojsku tureckim. Wiele wskazywało, że to Turcja właśnie zmierzy się z Rosją,
a słaba Rosja to szansa na niepodległość Polski. Józef Bem nie pomylił się. W 1854 roku
połączone siły turecko-brytyjsko-francuskie wylądowały na Krymie, jednak nie zdobyły go.
Józef Bem został internowany na terenie Syrii w Aleppo.

 Ostatnią bitwą jaką stoczył,  była uwieńczona sukcesem obrona Aleppo przed najazdem
beduinów. Była ona dla niego kresem „podróży do Rzeczypospolitej”, albowiem w dniu 10
grudnia 1850 r. zmarł tam na malarię. Zwłoki gen. J. Bema pochowano w Aleppo.

 W 1929 r. odnaleziono jego grób, ekshumowane prochy przewieziono do Polski w dniu 30
kwietnia 1929 r.  i  uroczyście  złożono je  w mauzoleum w Tarnowie.  Z jego opracowań
teoretycznych  na  szczególna  uwagę  zasługują:  „Uwagi  o  rakietach  zapalających”  i  „O
powstaniu  narodowym”.  Imię  bohaterskiego  generała  Józefa  Bema  przyjęły  następujące
jednostki wojskowe: - Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (dawniej Wyższa
Szkoła Oficerska w Toruniu); - 1 Mazurska Brygada Artylerii w Wegorzewie; - 6 dywizjon
artylerii samobieżnej w Toruniu (dawniej 6 Toruńska Brygada Artylerii w Toruniu). 

Udostępniający: tomek
Czas wytworzenia: 2005-09-08 14:54:58 

              WIĘCEJ    O  GENERALE  BEMIE  

Brzydal, który dał Węgrom honor. Generał Józef Bem w oczach 
„bratanków” 

W swojej wydanej niecałe trzy lata temu pozycji  Józef Bem. Bohater wiecznych nadziei
(Oficyna  Wydawnicza  Rytm,  Warszawa  2009)  prof.  István  Kovács  (wybitny  znawca
problematyki stosunków polsko-węgierskich, zwłaszcza w okresie Wiosny Ludów) trafnie
zauważa,  że  Józef  Bem stał  się  bohaterem polskim głównie  dlatego,  że  wcześniej  był
bohaterem  węgierskim.  Dla  Węgrów  jest  nim  do  tej  pory,  dla  nas  natomiast  pozostał
realizatorem, a w mniemaniu niektórych nawet autorem, Lelewelowskiego przecież hasła
„za wolność waszą i  naszą.” Napisana przez Kovácsa biografia  odpowiada rzeczywistej
dziejowej roli Bema. Szczególnie bliska autorowi i szerzej opisana jest działalność generała
w czasie węgierskiej Wiosny Ludów, dokładnie – od listopada 1848 do sierpnia 1849 r. W
ciągu tych kilku miesięcy działalności zajął on trwałe miejsce w panteonie bohaterów. 

... ręce złamawszy na pancerz (C. K. Norwid)
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Józef  Bem żył  56  lat.  Urodził  się  w 1794  roku  w należącym od  22  lat  do  monarchii
habsburskiej Tarnowie. Jego życiorys w dużym stopniu jest charakterystyczny dla sporej
grupy „żołnierzy-rewolucjonistów”, których spotykamy wówczas szczególnie licznie wśród
pozbawionych państwa Polaków. Bem całe życie był żołnierzem. Służbę rozpoczął w armii
Księstwa  Warszawskiego  w  wieku  lat  15.  Jako  szesnastolatek  został  oficerem  –
podporucznikiem  artylerii.  Doświadczenie  wojenne  zdobył  szybko  w  czasie  kampanii
rosyjskiej  1812 roku,  a  następnie  podczas  uporczywej  obrony Gdańska do października
1813.  Kolejny  etap  służby  to  armia  Królestwa  Polskiego,  dowodzona  przez
niezrównoważonego księcia Konstantego.

 Bem opuszcza wojsko w stopniu kapitana w 1826 roku i na cztery lata przenosi się do
Galicji,  gdzie pracuje jako administrator i  dzierżawca majątków ziemskich. Po wybuchu
powstania listopadowego zgłasza się do polskiego wojska. Jak zwraca uwagę Kovács, Bem
przekroczył  granicę  Królestwa  26  lutego  1831  r.,  w  dniu,  w  którym  rozstrzygnęła  się
pomyślnie  dla  Polaków bitwa pod Grochowem, decydująca dla  dalszego trwania  zrywu
wyzwoleńczego. 

Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan? C. K. Norwid

W powstaniu listopadowym Bem jako dowódca artylerii wykazuje się w dwóch starciach z
Rosjanami. W bitwie pod Iganiami, 10 kwietnia, przyczynił się walnie do błyskotliwego
zwycięstwa. Półtora miesiąca później, 26 maja, ma miejsce bitwa pod Ostrołęką. Fatalnie
dowodzone  wojsko  polskie  ponosi  ciężką  porażkę.  Przypisywane  Napoleonowi
powiedzenie:  lepiej,  kiedy  lew  dowodzi  stadem  baranów  niż  odwrotnie,  znajduje  tu
tragiczną ilustrację. Przed całkowitym zniszczeniem armię polską ratują śmiałe ataki lekkiej
artylerii, kierowanej przez Józefa Bema. Bohater spod Ostrołęki bierze we wrześniu udział
w obronie Warszawy. Walczy na najważniejszym posterunku: na szańcach Woli. Zresztą, tak
jak większość polskich dowódców, także i on błędnie uważa, że rosyjskie ataki na Wolę
mają odciągnąć uwagę od nierozpoznanego kierunku głównego uderzenia. 

Miecz wawrzynem zielony... (C. K. Norwid)

W życiorysie  Bema okres polistopadowy jest  do przedstawienia i  zinterpretowania  dość
trudny. Generał wiąże się z obozem księcia Adama Czartoryskiego. Z jego też inspiracji
podejmuje próbę zorganizowania w roku 1832 legionu polskiego w Portugalii. Trwała tam
wojna domowa, która miała rozstrzygnąć kwestię obsady tronu. Działania Bema okazały się
dlań  kompromitujące.  Konflikt  portugalski  zakończył  się  szybko  i  rozpoczęte
przygotowania  do  werbunku  Polaków  okazały  się  niepotrzebne.  Próba  uzyskania
wynagrodzenia  przez  Bema  od  władcy  portugalskiego  skończyła  się  skandalem  i
uwięzieniem generała na miesiąc. 

Tylko dzięki  interwencji  angielskich dyplomatów udało mu się  opuścić  niegościnny dla
niego kraj. Nieszczęsna sprawa portugalska ostatecznie ugruntowała negatywny stosunek do
Bema demokratycznej części polskiej emigracji.  Jeden z bardziej zapalczywych młodych
oficerów  polskich  dokonał  wówczas  nieudanego  zamachu  na  jego  życie.  W  latach
czterdziestych także i Hotel Lambert uznał go za „straconego”. 

... i gromnic płakaniem dziś polan (C. K. Norwid)
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Wiosna Ludów otwiera nowy, zasadniczy dla naszej pamięci o generale, okres jego życia.
Bem przybywa do Galicji, by tu, opierając się na tworzących się ochotniczych formacjach
polskich przygotować kolejny zryw narodowowyzwoleńczy. Spotyka go podwójny zawód.
Po pierwsze, siła polska jest słaba, a chęć wywołania nowego powstania bardziej werbalna
niż  rzeczywista.  Po  wtóre,  stosunek  do  Bema  jest  zdecydowanie  wrogi.  

Józef  Bem  podejmuje  decyzję  wyjazdu  na  Węgry  –  „przez  Tarnów  i  Wiedeń”.  W
porozumieniu  z  Ferencem Pulszkym,  reprezentującym władze  węgierskie  w austriackiej
stolicy, Bem obejmuje dowództwo wojskowe w zbuntowanym przeciw cesarzowi Wiedniu.
Po krótkiej, nierównej walce Wiedeń ulega, Bemowi zaś udaje się przedostać na Węgry.
István Kovács poświęca dokonaniom Bema podczas rewolucji węgierskiej znakomitą część
swej książki. 

Jego  bohater  jest  wszechstronnie  prezentowany  jako  żołnierz  i  dowódca.  Pierwsze,  co
nasuwa się czytelnikowi, to pytanie o motywy działania. Dlaczego polski generał (zresztą
nie  był  to  przecież  jedyny  Polak,  który  na  Węgry  wówczas  ruszył)  przyłącza  się  do
powstania narodowego Madziarów, a tak naprawdę, jak podkreśla Kovács, do narzuconej
przez Austrię wojny? Odpowiedź jest oczywista tylko pozornie. Polacy uznawali, że walka
o „naszą i waszą wolność” jest niejako moralnym obowiązkiem. Ujarzmiony naród winien
pomagać innemu walczącemu o swoją wolność.  Idąc do powstania listopadowego,  Bem
napisał  jeszcze w roku 1831 do jednego ze  swych przyjaciół:  „Spieszę tam,  gdzie  mój
obowiązek i czucie woła”. 

Cóż zatem za obowiązek i czucie wiodło do ziemi madziarskiej? Profesor Kovács wskazuje,
że „pierwotnym celem wyjazdu Bema było powołanie na Węgrzech hufca zbrojnego (...),
który dla przyszłej armii polskiej zawiązkiem się stanie”. 

Węgry miały być zatem kolejną szansą na początek walki o niepodległość Polski. 

Rwie się sokół ... (C. K. Norwid)

Rok  1848  –  do  apogeum  polskiego  romantyzmu  politycznego,  jakim  był  rok  1863,
pozostało jeszcze 15 lat. W tymże 1848 roku zaczyna się kariera pruskiego junkra – Ottona
Bismarcka. Mówi się, że Polacy mogli przeciwstawić Bismarckowi Mickiewicza – twardej i
racjonalnej  polityce  –  wielką  romantyczną  ideę.  Mickiewicz  modlił  się  o  wojnę
powszechną,  która  to  natchniona  modlitwa  była  przecież  na  wskroś  racjonalna.  W
ówczesnej Europie pokój utrwalał niewolę narodu polskiego. Wojna – rodziła szanse. 

Bem  był  romantykiem  wierzącym  w  ideę  walki  o  niepodległą  Rzeczpospolitą,  i
jednocześnie,  niekiedy  wręcz  przerażającym  w  działaniu,  racjonalistą.  

Wyruszając na Węgry, zdawał sobie sprawę ze skomplikowanej sytuacji narodowościowej
w Królestwie Węgierskim. „Wojna domowa wzmaga się groźnie, my tylko Polacy możemy
powaśnionych  pogodzić,  nakłaniając  Madziarów  do  zapewnienia  Słowianom  wszelkich
swobód konstytucyjnych, a tych przekonując, że dalszy, ścisły związek z Madziarami jest
dla nich korzystniejszy” – napisał jeszcze w Galicji. 

…..i koń twój podrywa stopę jak tancerz (C. K. Norwid)
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Generałowi Bemowi nie udało się zrealizować żadnego z pierwotnych zamierzeń. Legion
Polski powstał, chociaż po długich wahaniach przywódców powstania węgierskiego, którzy
obawiali  się  stworzenia pretekstu do interwencji  rosyjskiej.  Nie Bem jednak został  jego
dowódcą,  a  generał  Józef  Wysocki.  Stało  się  tak  na  skutek  zdecydowanej  niechęci
ochotników  polskich  do  powierzenia  komendy  nielubianemu  przez  nich  niedoszłemu
legioniście  portugalskiemu.  O  skali  panującego  rozemocjonowania  świadczy  próba
zabójstwa  generała  przez  jednego  z  rodaków w Peszcie.  Tym razem kula  zamachowca
zatrzymała się w kości policzkowej Bema. Jako dowódca armii węgierskiej walczącej w
Siedmiogrodzie  Bem  podjął  próby  ułożenia  dobrych  relacji  między  skonfliktowanymi
narodami  zamieszkującymi  tę  krainę:  Węgrami,  Sasami,  Słowakami  i  Rumunami.  Jego
odezwy  i  powstrzymywanie  działań  odwetowych  nie  przyniosły,  bo  tak  naprawdę  w
ówczesnych realiach przynieść nie mogły, spodziewanych skutków. 

- Wieją, wieją proporce... (C. K. Norwid)

Generał nie został więc przywódcą Polaków walczących u boku armii węgierskiej, ani też
nie naprawił relacji wewnętrznych w tym kraju. Zajął się tym, co potrafił robić najlepiej –
prowadzeniem wojny.  Bem – jak wielokrotnie  opisuje  to  Kovács  – nie  prezentował  się
okazale. Był drobnym mężczyzną, rzadko dbającym o swój wygląd. „Powierzchownością
mało obiecywał, za to duchem więcej dotrzymywał niż obiecał” – cytuje autor Ludwika
Jabłonowskiego.

 Przytacza również wrażenie, jakie odniósł Ferenc Pulszky: „(…) był mały i krępy, utykał
na nogę (...) nieregularne, jakieś spłaszczone rysy jego okrągłej twarzy oraz ciemna cera i
siwiejące włosy sprawiały, że przypominał wysłużonego kondotiera; nie mogę powiedzieć,
że  to  pierwsze  wrażenie  było  korzystne  (...)  dopiero  później  zrozumiałem,  że  potrafi
zarówno rozkazywać, jak i budzić zaufanie u swoich oficerów”. Podobny obraz przynosi
relacja, jaką zanotował Sandor Teleki. Do pełnego obrazu dodać należałoby, że w czasie
prób z racami kongrewskimi, jeszcze w armii Królestwa Polskiego, Bem uległ wypadkowi.
Przypadkowa eksplozja prochu oszpeciła mu twarz. Jeśli do tego dodamy skrzekliwy głos i
ulubione  danie,  jakim  była  zupa  kminkowa,  otrzymujemy  –  jak  się  wydaje  –  niezbyt
imponującą i przyjemną postać. 

...i zawiewają na siebie (C. K. Norwid)

Bem  jednak  „duchem  więcej  dotrzymywał”.  Był  dowódcą  znakomitym.  Już  w  czasie
pierwszego spotkania z kadrą oficerską armii siedmiogrodzkiej zapowiedział: „Żądam od
was bezwarunkowego posłuszeństwa. Kto nie posłucha, będzie rozstrzelany. Potrafię także
nagradzać”.

 Wspominając po latach tę pierwszą odprawę szef jego sztabu, Janos Czetz, dodał: „Tych
kilka  słów rzuca  światło  na  charakter  starego  wodza  i  na  to,  jak  traktował  on  swoich
podkomendnych: na nieubłaganą surowość, bezstronność i bezwzględność, kiedy karał, oraz
na hojność i wielkoduszność, kiedy nagradzał za dobrą służbę i zasługi. Nie puścił płazem
niczego, a w jego postępowaniu nie było nawet śladu pychy”. 8 marca 1849 roku na rozkaz
Bema osiem tysięcy węgierskich żołnierzy wyruszyć miało do, jak się niebawem okazało,
wielkiej, zwycięskiej bitwy o Wielki Sybin. 
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Jednak wymarsz opóźnił  się  o godzinę.  Powód? Bem nakazał rozstrzelać przed frontem
wojska dwóch huzarów za niesubordynację. Nie słyszymy o sprzeciwie. Rozkaz wykonano
bezlitośnie.  Z  jednej  strony  kilka  tysięcy  znieruchomiałych  regularnych  żołnierzy
węgierskich,  honwedzi,  jazda  i  24  armaty.  Z  drugiej  niepozorny  „człowieczek”  –
cudzoziemiec, który nawet nie znał języka Madziarów. 

Jak namioty ruchome... (C. K. Norwid)

Bo Bem nie znał języka węgierskiego. Porozumiewał się z podkomendnymi po niemiecku,
francusku lub za pośrednictwem tłumaczy. Potrafił pozyskać serca i szacunek żołnierzy w
walce.  Miał  tę  cechę,  która  charakteryzuje  rzeczywistych  wodzów.  Wiedział,  że  jego
zadaniem jest dowodzenie, kierowanie walką, a nie bezpośredni udział w starciu. Jednakże
w bitwie następuje moment, kiedy dowódca musi być razem z żołnierzami. Nie może to być
ani za wcześnie, ani też za późno.

 Która to chwila, potrafią wyczuć tylko najlepsi dowódcy. Tę rzadką umiejętność miał Bem.
Pojawiał się tam, gdzie być powinien. Miał także niewiarygodne szczęście. Wielokrotnie
odnosił rany, które okazywały się niebyt groźne. Zaczęto uważać, że nie może zginąć. Sam
Bem powtarzał, że o trwaniu lub końcu życia decyduje przeznaczenie. Rzeczywiście – Bem
nie zginął w walce. Umarł na malarię. 

...wojsk koczujących po niebie (C. K. Norwid)

W Siedmiogrodzie narodziła się legenda Bema – narodowego bohatera Węgrów. Do jej
powstania  walnie  przyczynił  się  Sándor  Petöfi.  Relacje  między  Bemem  a  poetą
przypominały stosunek między ojcem a synem. István Kovács słusznie powątpiewa, czy
Bem potrafił ocenić wielkość poezji Petöfiego. Widoczna była troska Bema, by Petöfi był
jak najmniej bezpośrednio narażony. 

Dlatego odsuwał go od udziału w bezpośrednich starciach, np. wysyłał z informacjami i
meldunkami. Petöfi był zafascynowany Bemem, wyczuwał i doskonale rozumiał, że jest u
boku  człowieka  o  nieprzeciętnej  osobowości.  W  portfelu,  obok  portretu  syna,  nosił
naszkicowany własnoręcznie portret generała Bema. Charakterystyczne są słowa Petöfiego,
gdy odznaczony został przez Bema: „Generale! Winienem ci więcej niż rodzonemu ojcu.
Tamten dał mi życie. Ty – honor!” 

Trąby długie we łkaniu... (C. K. Norwid)

Generał Bem dał honor nie tylko największemu poecie węgierskiego romantyzmu, ale 
całemu narodowi. Zauważmy, że naród węgierski określany jest u nas jako „bratankowie”, a
nie jako „bratni naród”, które to określenie ma dla mojego pokolenia niezbyt sympatyczne 
konotacje

  www.patriota.pl
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                    GENERAŁ STANISŁAW  BUŁAK  BAŁACHOWICZ 

Jest  to  opowieść  o  wybitnym  kawalerzyście,  bohaterskim  gen.
Stanisławie Bułak-Bałachowiczu (1883-1940),  określanym jako generał
rosyjski lub białoruski. Był to typowy zagończyk, partyzant, uwielbiany
przez  ludność  na  kresach  północno-wschodniej  Polski,  przez
Białorusinów uważany za bohatera narodowego.

Walczył w: wojsku carskim (1914-18), w „białej” armii ros. (1918-20) i
od 1920 po polskiej stronie. Dla wielu – nie tylko historyków – jest to
postać  kontrowersyjna.  Bałachowicz  czuł  się  Polakiem,  przyjął
obywatelstwo polskie i był szanowany przez Piłsudskiego. 

Miał prawo noszenia polskiego munduru generała brygady, choć nie figuruje w ewidencji
Wojska  Polskiego,  awans  ten  otrzymał  z  rąk  rosyjskiego  „białego”  generała  w Estonii,
podczas  walk  z  Armią Czerwoną,  w trakcie  których wykazywał  się  niebywałą  odwagą,
przebiegłością i brawurą. Bałachowicz walczył od 1920 r. w armii polskiej przeciw Rosji
Sowieckiej.  Był  zaciętym wrogiem bolszewików,  został  przez nich skazany na śmierć  i
tropiony do końca życia...

Narodziny bohatera

   Do napisania  tego rocznicowego wspomnienia  skłonił  mnie  fakt,  że  Bałachowicz jest
mało  obecny  w  polskiej  świadomości  historycznej.  Poznałem  jego  rodzinę  i  kilka
nieznanych faktów, może tym tekstem wypełnię jakąś lukę w historiografii i uzupełnię nieco
biografię  bohaterskiego  Generała.  Sprawy  narodowościowe  są  w  jego  przypadku  nieco
zagmatwane przez historię, jak wielu Polaków z kresów. Rodzina Bałachowiczów od dawna
osiadła w Wielkim Księstwie Litewskim stanowiącym z Koroną – Królestwem Polskim,
Rzeczpospolitą Obojga Narodów, gdzie językiem zarówno urzędowym, jak i potocznym był
język  polski.  Większość  ludzi  mieszkających  obecnie  w  Polsce,  a  wysiedlonych  przez
bolszewików z  Wileńszczyzny  i  Nowogródczyzny,  uważa  się  za  Polaków,  mimo że  po
okresie  zaborów  i  w  czasie  I  wojny  światowej  świadomość  narodowa  Białorusinów  i
Litwinów bardzo odżyła. 

Sowieci   przechytrzyli  Białorusinów  –  najpierw,  1.01.1919  r.,  utworzono  Białoruską
Socjalistyczną  Sowiecką  Republikę,  tam  w  miejsce  ustępujących  Niemców  wchodzili
Rosjanie. To, co udało się Piłsudskiemu wydrzeć z ich rąk, pozostało jako tzw. Białoruś
Zachodnia  w  rękach  polskich,  w  Międzywojniu  była  to  część  woj.  wileńskiego,
nowogródzkiego i poleskiego, m.in. z miastami (obecnie należącymi w Białorusi): Brasław,
Święciany,  Wilejka,  Nowogródek,  Dawidgródek,  Lida,  Grodno,  Pińsk,  Kobryń,  Brześć,
Baranowicze... łza się w oku kręci... Nie udało się Piłsudskiemu utworzyć wolnej Białorusi i
Litwy oraz skonfederować je z Polską.
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Bałachowicze czuli  się  zapewne i  Białorusinami,  i  Polakami.  Znana mi pani doktorowa
Walentyna Januszkiewiczowa z Bałachowiczów jest dumną, oddaną Ojczyźnie Polką. Gen.
Stanisław Bułak-Bałachowicz czuł się Polakiem: matka była Polką, on sam czytał za młodu
Sienkiewicza,  był  katolikiem,  w wolnej  Polsce  manifestował  swoją  polskość.  Natomiast
jego  brat,  Józef  (dowódca  kawalerii  wojsk  Bałachowicza)  –  wyznawał  prawosławie  i
uważał się za Białorusina. 

Wg  Anatola  Hryckiewicza  (współczesnego  białoruskiego  historyka  z  Mińska)  ojciec,
„Nikodem  Michał,  był  katolikiem,  Białorusinem,  ożenił  się  z  Polką,  Józefą  Szafran
(również katoliczką), pracował w majątku Szymona Meysztowicza w Meysztach wówczas
gm. Widzie,  pow. Brasław,  gub.  Kowno.”Pochodzenie społeczne rodziny jest  niejasne –
historycy raz podają je jako włościańskie, to znów jako chłopskie, innym razem szlacheckie
białoruskie. W herbarzach polskich nazwisko Bałachowicz nie występuje.
 
   Stanisław  Marian  Bałachowicz  urodził  się  w  Mejsztach  10  lutego  1883  r.  Otrzymał
wyższe wykształcenie rolnicze, znał się na gospodarowaniu i pracy na roli,  był wielkim
miłośnikiem  zwierząt,  szczególnie  koni,  znakomitym  jeźdźcem.  Zarządzał  majątkiem
hrabiów Zyberk-Platerów, gdy przyszła I wojna jako poddany cara wstąpił na ochotnika do
wojska rosyjskiego, z własną, pełnej krwi klaczą „Papeą”, która „wyprawiała cuda”; była
bardzo szybka, wytrzymała i inteligentna, dobrze skakała. Bałachowicz napisał o niej, że
była jak koń Kmicica, który tak ks. Bogusława Radziwiłła zachwycił.

 Pozytywnie  oceniony  na  „egzaminie”  wojskowym,  skierowany  do  2.  ułańskiego
Kurlandzkiego  Przybocznego  Pułku  Cesarza  Aleksandra  II.  Poprosił  i  możliwość
utworzenia własnego oddziału i już z własnym szwadronem (plutony: kozaków, huzarów,
ułanów i  dragonów) był  posyłany przez  dowództwo na tyły  Niemców,  gdzie  prowadził
działania  wywiadowcze  i  dywersyjne,  siejąc  popłoch  wśród  wroga.  W czasie  I  wojny
światowej  podpisywał  się:  Stanisław Bułak-Bej-Bałachowicz,  lub  Ataman włościańskich
oddziałów partyzanckich - „Baćka” Bałachowicz (baćka to po białorusku ojciec). Był typem
watażki – oryginał, czasami awanturnik, urodzony o 100 lat za późno. 

Walczył głównie po partyzancku, miał pewnych, wiernych i oddanych ludzi, ochotników,
głównie Polaków i Białorusinów, ale też Łotyszy i Litwinów, dbał o nich, poświęcał dużo
czasu,  płacił  żołd.  W  bitwie  pod  Owruczem,  gdzie  bałachowcy  wybili  ok.  2500
bolszewików, musieli  jednak zostawić na polu rannych dwóch swoich oficerów, których
następnie  razem  z  sanitariuszami  porwał  podjazd  bolszewicki,  Bałachowicz  wpadł  we
wściekłość, poderwał kilkunastu jeźdźców i dogonił w morderczym pościgu bolszewików,
po czym wyrżnął w pień cały oddział, odbijając swoich żołnierzy. 

Nic dziwnego, że żołnierze chodzili zawsze za nim z armii do armii, gdzie on tam i oni. Po
wojnie pomagał im urządzać się, założył duża firmę Dom Komisowo-Handlowy, w której
zatrudniał  b.  żołnierzy,  działał  w  FIDAC  (Federacja  Polskich  Związków  Obrońców
Ojczyzny).
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   Potrafił  uprzedzić  wroga,  że  „przyjdzie  tego  i  tego  dnia,  o  tej  i  o  tej  godzinie”  -  i
przychodził ze swoim wojskiem, i rozbijał zdziwione wojska wroga. Był kilkanaście razy
ranny  (przebito  mu  bagnetem  pierś),  odznaczony  został  najwyższymi  odznaczeniami
wojskowymi  rosyjskimi,  m.in.:  krzyżem  św.  Włodzimierza  z  mieczami,  krzyżem  św.
Jerzego IV kl., orderem św. Stanisława II kl., św. Anny: IV kl. i z mieczami, sojuszniczym
Croix de Guerre, ustanowił Krzyż Waleczności (biała odznaka z trupią czaszką, kilka klas),
który  też  nosił.  Swoich  żołnierzy  nazywał  Rycerzami  Śmierci.  Nie  otrzymał  polskiego
orderu Virtuti Militari – jak napisano w dokumentach: z przyczyn politycznych.

 Podobnie jego brat Józef, szef sztabu wojsk Bałachowicza i dowódca kawalerii dywizyjnej,
nie był kawalerem VM, choć wnioskowano o odznaczenie.

Rywalizacja z Budionnym

   Odwaga i  sława,  jaką okrył  się Bałachowicz,  rozchodziła się błyskawicznie.  Znali  go
chłopi,  którym pomagał  i  których chronił  przed  bolszewickimi  konfiskatami dóbr,  znali
oficerowie  i  generałowie  rosyjscy,  jego  nazwisko  znał  sam  car.  Bałachowicz  dowodził
najpierw  oddziałem,  własną  sotnią,  potem  szwadronem,  pułkiem,  dywizją,  korpusem  i
własną armią. Podczas jednej z bitew jego oddział wziął do niewoli cały sztab niemieckiej
jednostki. Sztab-rotmistrzem został w 1917 r., od białogwardzistów otrzymał w roku 1919
trzy  awanse:  podpułkownika,  pułkownika  i  generał-majora  (gen.  brygady).  Awans  ten
wręczył mu w Estonii gen. A. Rodzianko z Armii Północno-zach.
 
   Wiosną 1918 r.  po demobilizacji  armii  carskiej,  gdy Rosja Sowiecka zaczęła  tworzyć
nową Czerwoną Armię, Bałachowicz zapisał się do niej i utworzył 1 Ługoski Partyzancki
Pułk Konny w składzie IV Piotrogrodzkiej  Dywizji.  Został  wezwany do Moskwy przez
bolszewików  na  rozmowę  z  Lwem  Trockim,  pełniącym  funkcję  Przewodniczącego
Rewolucyjnej Rady Wojskowej. Znał on wojenne wyczyny Bałachowicza miałby dowodzić
Konną  Armią,  nie  wyraził  jednak  zgody  i  stanowisko  to  powierzono  Siemionowi
Budionnemu.

 Mimo wszystko Trocki zgodził się, by Bałachowicz utworzył dywizję kawalerii własnego
imienia. Bałachowicz przystąpił do jej formowania, choć coraz bardziej nie pałał sympatią
do  bolszewików,  nie  dopuszczał  do  działania  w  swoich  oddziałach  komunistycznych
komisarzy,  wskutek  czego  narażał  się  władzy  ludowej.  Nie  wykonywał  też  rozkazów
pacyfikacji  niepokornych  wsi  –  początkowo  udawało  mu  się  wykręcać  od
odpowiedzialności za to nieposłuszeństwo posiadanym pełnomocnictwem od Trockiego na
tworzenie samodzielnej formacji konnej. Z czasem jednak to nie pomogło i musiał ratować
się  ucieczką  do  „białych”  -  zdążył  utworzyć  pułk  kawalerii,  w  którym  walczyli  także
Rosjanie  i  Ukraińcy  przeciwni  bolszewikom  i  masowym  wystąpieniom  komunistów
przeciwko  chłopom,  ci  z  kolei,  ciemiężeni  i  regularnie  ograbiani,  organizowali  własne
powstania przeciw komunistom. Bałachowicz początkowo załatwiał sprawy rozkazów do
konfiskat  i  tłumienia  ruchów chłopskich  bezkrwawo i  bezkonfliktowo,  dlatego  obrastał
legendą, zaś żołnierze i  chłopi uwielbiali  go. Na jego stronę przechodziły całe oddziały
bolszwickie... by walczyć z Armią Czerwoną.
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   Jesienią 1918 r. przeszedł do utworzonej na terenie Łotwy i Estonii Armii Północno-Zach.
tj.  rosyjskiej  „białej  armii”  utworzonej  i  finansowanej  przez  Niemców,  mającej  m.in.
utrzymać strategiczny Psków. Walczył przeciw Sowietom, jak mówił: „Za naród rosyjski,
kościół prawosławny, o pokój i pracę dla ludzi”. Innym razem napisał w odezwie: „Walczę
nie za władzę carską i nie za pańsko-obszarniczą, lecz za nową, wolną, demokratyczną,
ludową, chłopsko robotniczą Rosję”.
 
   Po  rozejmie  w Estonii,  likwidacji  Armii  Północno-Zach,  i  wejściu jej  w skład  wojsk
estońskich, Bałachowicz został chwilowo w nowej formacji, poszukując jednak dalszych
możliwości walk z bolszewikami – teraz przede wszystkim o niepodległą Białoruś, a jaka
ona będzie: czy samodzielna czy skonfederowana z Polską, tego pewnie sam nie wiedział.
W każdym razie na czapkach bałachowcy nosili polskie orły. 

Jego formacja nazywała się w kampanii białoruskiej Ochotniczym Ludowym Oddziałem,
później  Osobnym  Oddziałem  Białoruskiej  Republiki  Ludowej  (piechota,  kawaleria  i
artyleria). Za zgodą Józefa Piłsudskiego, przeszedł w 1920 r. z Estonii do Polski – Białorusi
Zachodniej  i  dalej  walczył  z  Rosjanami,  tym  razem  po  stronie  polskiej.  W  Brześciu
Litewskim bałachowców Polacy dozbroili,  doformowali  i  wysłali  na  front.  Bałachowicz
walczył  pod  bezpośrednią  komendą  gen.  Zielińskiego,  dowodził  ok.  16.000.  Armią
Ochotniczą  Sprzymierzoną.  Jej  Ordre  de  Bataille  podaje  Marek  Cabanowski  w książce
Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Zapomniany bohater (W-wa 1993).
 
 

Gen. Bałachowicz - czwarty od lewej, w dolnym rzędzie
 

   W czasie wypadków majowych 1926 r. stanął na czynnie po stronie Marszałka. Wydał
odezwę popierającą przyłączenie Zaolzia do Polski, bałachowcy walczyli w III Powstaniu
Śląskim, Piłsudski tytułował go generałem, tolerował noszenie polskiego munduru.
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Bohaterski koniec życia

Stanisław Bułak-Bałachowicz oddając się pod rozkazy Naczelnego Wodza Wojsk Polskich,
Józefa Piłsudskiego nie wiedział, że samodzielna i niepodległa Białoruś nie utworzy się.
Piłsudski miał jak wiadomo plany federacyjne wobec wschodnich naszych sąsiadów, dążył
do odtworzenia z dawnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego niepodległych od Rosji
państw i sfederowania ich z Polską, może na wzór I Rzeczpospolitej.

 O ile Żeligowskiemu udało się odzyskać Wilno i utworzyć Litwę Środkową, tak Bułak-
Bałachowicz nie zdołał zgodnie z planami Piłsudskiego oderwać Białorusi radzieckiej, którą
w całości  Marszałek  chciał  połączyć  z  Litwą  Środkową  i  dążyć  do  przyłączenia  Litwy
Kowieńskiej.  Bałachowicz  (podobnie  jak  Żeligowski)  stanąwszy  na  czele  20  tys.  armii
zdobył w słynnej wyprawie na Homel: Mozyrz i Rzeczycę. 

Proklamował  12  XI  1920  r.  niepodległa  Republikę  Białoruską,  ale  niestety  powstania
białoruskiego przeciw bolszewikom nie udało mu się wzniecić i Rosjanie wyparli  go po
kilku tygodniach do Polski.

   Bałachowicz odpierał skutecznie zarzuty Żydów o antysemityzm, nie udowodniono mu,
że zdarzające się pogromy Żydów na kresach, były organizowane przez niego lub za jego
wiedzą. 

W swojej armii utworzył oddział złożony z samych Żydów, jego adiutantem był malarz,
łódzki  Żyd  Artur  Szyk,  wielu  Żydów  nie  potwierdzało  stawianych  Bałachowiczowi
zarzutów.  Z drugiej  strony,  na  kresach ludność  żydowska  gorąco  witała  bolszewików i
pomagała im, budziło to oburzenie, reakcję i pogromy.

   Po  zakończeniu  wygranej  przez  nas  wojny polsko-rosyjskiej,  w trakcie  negocjowania
układów, Rosjanie żądali wydania im 15 „bandytów” walczących po naszej stronie, w tym
Borysa Sawinkowa, Semena Petlury i Stanisława Bułak-Bałachowicza. Dawali za nich 10
mln. Rubli w złocie. 

Wcześniej,  tylko  za  Bałachowicza,  oferowano  3  mln.  Rubli,  a  za  każdego  bałachowca
50.000 rubli  carskich.  Marszałek  Piłsudski  odrzucał  te  żądania  traktując  je  jako  handel
żywym towarem, jednak Sawinkow wyjechał z Polski do Pragi czeskiej a Petlura do Paryża
–  gdzie  go  „ktoś”  niebawem zamordował.  Bałachowicz,  jako  obywatel  polski  został  w
kraju, tropiony przez Rosjan do końca życia.  W 1923 r. agenci rosyjscy zamordowali w
Białowieży jego brata, Józefa. 

Istnieje hipoteza, że i jego śmierć 10 maja 1940 r. w Warszawie nie była przypadkowa, że
był  tropiony  wspólnie  przez  NKWD  i  gestapo.  Gdy  pod  jego  dom  na  Saskiej  Kępie
podjechali gestapowcy, dwóch z nich zabił żelazną laską na miejscu, pozostali otworzyli
ogień, jeden z Niemców dobił go trzema strzałami w głowę. Zwłoki zabrano z ulicy, nie
wiadomo, czy i gdzie został pochowany. Na cmentarzu na Powązkach znajduje się jego
symboliczna mogiła.
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   We wrześniu 1939 r. powołał ochotniczy oddział partyzancki „W obronie Warszawy”, w
porozumieniu  z  gen.  W.  Czumą.  W  czasie  okupacji  niemieckiej,  współtworzył
konspiracyjną Konfederację Wojskową, której był komendantem.

Tablica pamiątkowa umieszczona na gmachu

Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Saska Kępa, ul. Paryska 27. 

Autor: Tadeusz Rudzki (Praca własna) [CC-BY-SA-3.0].

Gen Błachowicz był trzykrotnie żonaty.  Z pierwszą żoną,  Henryką Garbelle,  miał  córkę
Aldonę (1908-1990) i dwóch synów (również wojskowych): Medarda (1910-1934) por. 17
Pułku Ułanów Wielkopolskich i Henryka Marcina (1911-93), także oficera 17 P. Uł. Wlkp.,
żołnierza Września, rotmistrza, kawalera VM V kl. i Krzyża Walecznych. Z drugą i trzecią
żoną  miał  po  dwie  córki.  Zdzisław Bułak-Bałachowicz,  bratanek  Generała  poległ,  jako
żołnierz AK, w operacji „Ostra Brama” w Wilnie w 1944 r.Marszałek Piłsudski, w trakcie
rozmowy z nim (jak pisze Leon Mikucki w eseju o Bałachowiczu, tekst w zbiorach IJP  w
Nowym Jorku) komentując niewyraźną sytuację międzynarodową powiedział:  „Co panie
Bałachowicz, świerzbią ręce?”.

   Wg relacji wnuka Generała, Macieja Bułak-Bałachowicza, w Tallinie w Estonii zachował
się film z hucznego powitania oddziału Stanisława Bułak-Bałachowicza w Pińsku w 1919 r.
(?). Naczelny Wódz Armii Czerwonej, gen. Tuchaczewski, napisał: - „Gen. S. Bałachowicz
dał  dużo  korzyści  zwycięskich  Polsce  nad  bolszewikami,  a  bolszewikom  zadał  dużo
bolesnych ran”.
 

Wojciech Grochowalski

Artykuł opublikowany w czasopiśmie "Kultura i Biznes" nr 22, styczeń-luty 2005

Zdjęcia: Wikipedia, Narodowe Archiwum Cyfrowe 
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GENERAŁ GUSTAW  ORLICZ  DRESZER 
Charakter  jednego  z  najdzielniejszych  polskich  ułanów XX wieku,  gen.  dyw.  Gustawa
Orlicz-Dreszera,  doskonale  oddaje  następująca  anegdota.  Otóż  podczas  wizyty  kilku
oficerów i  generałów w Sulejówku,  Marszałek  przy  powitaniu  ich  w obecności  swoich
córek, pocieszał chore wówczas na ospę dziewczynki słowami: - Każdy to musiał przejść,
nawet panowie generałowie byli chorzy. - Ja nie Komendancie! - odparł zdecydowanie gen.
Orlicz-Dreszer,  stukając  ostrogami.  Piłsudski  spojrzał  na  niego  i  odrzekł:  -  No  tak,
oczywiście,  wy,  Dreszer,  nie byliście  chorzy.  Was,  jak by zabili  i  wrzucili  do Wisły,  to
popłynęlibyście do Krakowa zamiast do Gdańska. Byle zrobić na przekór. 

Narodziny rycerza

   Rycerz – to w dawnych wiekach wojownik walczący konno, dzielny żołnierz doskonale 
władający bronią, obrońca słusznej sprawy, człek prawy, szlachetny, wielki bohater. W 
każdym czasach pojawia się grupa takich wybitnych rycerzy, zdolnych do największych 
poświęceń, może kochających wojnę?
 - ot, choćby Patton, MacArthur czy właśnie Orlicz-Dreszer. Według marszałka Józefa 
Piłsudskiego był on chlubą polskiej armii, po bitwie warszawskiej marszałek wręcz 
stwierdził: - Orlicz-Dreszer jest to jeden z najwybitniejszych kawalerzystów świata.

   A nie kto inny właśnie, jak Marszałek, miał prawo tak twierdzić. Znał go bardzo dobrze, 
obserwował jego karierę wojskową i sterował nią, Komendant osobiście zdecydował, że 
Dreszer (który 14 sierpnia 1914 r. uciekł z wojska rosyjskiego, by przyłączyć się do 
legionów Piłsudskiego) będzie walczył w oddziale ułanów Beliny, mimo że Dreszer chciał 
iść do piechoty. I przy boku Beliny-Prażmowskiego zaczęła się szybka, ułańska kariera, jak 
się okazało, bardzo zdolnego dowódcy.

   Gustaw Konstanty Dreszer, syn Jana Augusta Dreschera i Emilii z domu Rusch, urodził 
się w Jadowie k. Radzymina w 1889 r. w zasymilowanej rodzinie dziewiętnastowiecznych. 
niemieckich osadników. Rodzice wychowali swoich synów na Polaków, zmienili nazwisko 
na Dreszer. Pani Emilia szczyciła się polskością dzieci, mogła pochwalić się ich 
znakomitym wychowaniem, ich prawdziwą miłością do Polski i jej kultury. Chłopcy znali 
poezję Mickiewicza i Słowackiego, zaczytywali się w Sienkiewiczu.

   Polska była dla Generała wartością najwyższą. Mieszkając w Częstochowie i uczęszczając
tam do szkoły powszechnej i gimnazjum, organizował m.in. z kolegą Marianem 
Januszajtisem, późniejszym legionistą i generałem, strajki szkolne w 1905 r. (był za nie 
aresztowany przez Rosjan).  

   Należał do Organizacji Młodzieży Narodowej, do PET (Przyszłość) i ZET (Związek 
Młodzieży Polskiej). W czasach studenckich należał do Polskich Drużyn Strzeleckich. 
Studiował prawo we Lwowie, w Liege (Belgia) i w Hawrze (Francja). W Częstochowie 
odbył dwuletnią służbę  w wojsku – 14 Mitawski Pułk Huzarów Rosyjskich. Poznał w nim 
podstawy kawaleryjskiej sztuki wojennej, jak stwierdził później: - Żebym umiał się kiedyś 
bić z nimi.
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  1 sierpnia 1914 r. zmobilizowany został przez Rosjan do macierzystego pułku huzarów, ale
zdezerterował po kilkunastu dniach do polskiego wojska. Do I Brygady.
 

W Wojsku Polskim

   U  boku  Beliny,  Orlicz-Dreszer  walczył  najpierw  jako  „szeregowy  ułan”,  szybko
mianowany dowódcą szwadronu, później dywizjonu, a po roku, gdy Beliniacy rozrośli się
do  pułku  ułanów,  Dreszer  został  zastępcą  dowódcy  pułku.  Zdobywał  Lublin,  był
wielokrotnie  ranny,  po  kryzysie  przysięgowym  i  uwięzieniu  Piłsudskiego  za  odmowę
złożenia przysięgi na wierność zaborcom został internowany – nie ujawnił się jako oficer,
ponieważ chciał być w obozie internowanych   z żołnierzami. 

Po  rozpoznaniu,  został  aresztowany  i  więziony  w  trzech  obozach  w  Niemczech.  Tam
wielokrotnie zachęcano go, aby przeszedł na stronę niemiecką – kiedyś nawet musiał „dać
w gębę” jakiemuś Niemcowi za kolejne namawianie go do zdrady Polski. W końcówce I
wojny światowej, gdy jesienią 1918 r. powrócili do kraju także internowani oficerowie, gdy
Polska odzyskiwała swoją niepodległość,  gdy nasze rdzenne tereny i  wytyczane granice
znów paliły się z każdej strony, mjr Orlicz-Dreszer udał się na Chełmszczyznę, by podjąć
tym razem walkę z Ukraińcami o polskie kresy.

(…) Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.(...)

  Wiedząc pewnie, że „wojna jest zbyt poważną sprawą, żeby zostawić ją politykom”, nie
czekał  -zorganizował  i  dowodził  tam  pułkiem  szwoleżerów,  nazwanym  później  Józefa
Piłsudskiego.  Po  wygranej  wojnie  i  uratowaniu  m.in.  Lwowa,  Dreszer  wziął  udział  w
wojnie polsko-bolszewickiej. Dowodził Brygadą Kawalerii i 2. Dywizją Kawalerii, walczył
zwycięsko  z  konnarmią  Budionnego.  Bywało,  że  swoim  uporem  prowadził  dywizje
kawalerii  do ataku, atakował i zwyciężał,  kiedy inni się cofali.  Człowiek ten nie bał się
żadnej pracy, żadnej męki, żadnej walki i żadnej niewoli.

 

(…) Kwiat kawalerii! Szwoleżery!
Pięciu pokoleń cudny śnie!
I na cóż mówić: Bohatery!

Gdy Polak pd stu lat to wie! (…)

    Takimi słowami poeta Artur Oppman uczcił XV-lecie powstania 1 Pułku Szwoleżerów .

   Po zwycięskiej nad bolszewikami wojnie 1920 r. płk. G. Orlicz-Dreszer został mianowany
inspektorem kawalerii, dowodził nadal dywizją kawalerii. Ukończył m.in. Kurs Wyższych
Dowódców w Wersalu i polskie Centrum  Wyższych Studiów Wojskowych. W 1923 r. w
wieku 34 lat mianowany gen. bryg., a gen. dyw. 1 stycznia 1931 r. Służył we wszystkich
broniach,  dowodził  kawalerią,  piechotą,  był  Inspektorem Sił  Powietrznych oraz  położył
wielkie zasługi dla marynarki wojennej. 
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U przełożonych  zbierał  najlepsze  opinie:  -  Jest  jednym z  najwybitniejszych  oficerów i
dowódców naszej jazdy z wielką bojową i moralną referencją (gen. L. Żeligowski). - Płk
Dreszer jest jednym z najlepszych dowódców kawalerii. Krzyż Virtuti Militari zasłużył już
tysiąc  razy  i  powinien  go  dostać  pierwszym  (gen.  J.  Rómmel).  -  Miał  temperament  i
fantazję,  lubił  popić  i  zabawić się,  ale  umiał  pracować wytrwale  i  solidnie,  kiedy było
trzeba, a co najważniejsze – miał bystry i bardzo jasny umysł (gen. Z. Bohusz-Szyszko). -
Wyjątkowo dzielny, wybitny i wysoce inteligentny (gen. T. Rozwadowski).

fot. portretowa (1932)

   Był jak jego pierwszy dowódca Belina czy sienkiewiczowski Kmicic – 
bezkompromisowy, uparty, porywczy i temperamenty, „i do szklanki i do bogdanki”.

Bezwzględne oddanie Marszałkowi, przywiązanie do zwycięskiego Wodza i posłuszeństwo
nakazało mu w XI 1925 roku w Sulejówku wypowiedzieć do Komendanta słynne prorocze,
pełne miłości  i  oddania słowa,  zapowiadające przewrót  majowy: -  Niesiemy Ci,  oprócz
wdzięcznych serc, i pewne, w zwycięstwach zaprawione szable.Dreszer był obecny 12 maja
1926 r.  przy boku Marszałka na moście Poniatowskiego, gdy Ten prowadził rozmowę z
prezydentem  Stanisławem  Wojciechowskim.  Dowodził  później  oddziałami  wiernymi
Piłsudskiemu i kolejny raz przyczynił się do zwycięstwa. 

Wódz i jego dowódcy nie mogli patrzeć na panoszące się wtedy w Polsce zło. Ponadto, oni
dali  Polsce  granice,  moc  i  niepodległość  a  zostali  odsunięci  od  wpływu  na  państwo.

   Po zamachu majowym Dreszer pracował w GISZ, od 1930 r. pełnił obowiązki Inspektora
Armii. Nie kto inny tylko Dreszer, na pytanie Marszałka o przyszłość naszych stosunków z
sąsiadami,  odpowiedział  najtrafniej:  -  Niemcy  uderzą  pierwsi,  później  Rosjanie.
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   6 X 1933 na Błoniach w Krakowie odbyła się wielka Rewia Kawalerii, będąca częścią
Święta  Jazdy  Polskiej,  zorganizowanego  przez  Piłsudskiego  w  250  rocznicę  wiktorii
wiedeńskiej. Defiladę 12 pułków kawalerii prowadził konno gen. dyw. G. Orlicz-Dreszer.

   On także  prowadził  kondukt  pogrzebowy Marszałka  w Warszawie  w 1935 .  i  złożył
Komendantowi ostatni raport, trzykrotnie salutując trumnę szablą.

 

Liga Morska i Kolonialna
   Dreszer był pionierem polskich spraw morskich i kolonialnych. Pełnił funkcję prezesa
Zarządu Głównego Ligi  Morskiej  i  Kolonialnej,  powołanej  m.in.  do  budowy i  rozwoju
polskiej floty handlowej i wojennej. W tym celu wybudowano port w Gdyni. Z inicjatywy
Dreszera  powołano także  Fundusz  Obrony Morskiej  przekształcony w Fundusz  Obrony
Narodowej,  zbierający środki na obronę kraju. Marzeniem Dreszera było uświadomienie
społeczeństwu konieczności budowy własnej floty handlowej i wojennej. Tego wymagała
polska racja stanu,  a  Liga miała  być (i  była)  strażnikiem polskich praw do morza i  do
Gdańska. Za sprawą Dreszera Liga stała się w Polsce organizacją masową, rozwinęła się
również wśród Polonii, szczególnie w Ameryce Północnej. Generał założył też pismo dla
młodzieży „Polska na morzu”.

 

Morze, nasze morze!
Wiernie ciebie będziem strzec.

Mamy rozkaz cię utrzymać,
albo na dnie,na dnie twoim lec,

albo na dnie z honorem lec.

   Refren tej pięknej piosenki Adama Kowalskiego, napisanej dla młodzieży LmiK, znają 
chyba i dziś wszyscy Polacy.

Prezes Zarządu Głónego Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. Gustaw Orlicz - Dreszerw
otoczeniu uczestników obozu podczas spaceru brzegiem morza.
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   Sprawy morskie pod rządami prezesa Dreszera w LMiK rozwijały się bardzo intensywnie.
Zamawiano nowe statki, uruchamiano nowe transatlantyckie linie – w tym najsłynniejszą do
Stanów Zjednoczonych. 

Szukano  w  nowej  Polsce  nowych  możliwości  współpracy  handlowej,  wymiany
międzynarodowej, w tym zakupu ziemi na innych kontynentach, tworzenia tam polskich
kolonii (osad rolnych), uruchamiania produkcji rolnej (m.in.  uprawy owoców cytrusowych)
i drogą morską dokonywania wymiany towarowej z krajem Generał uważał m.in., że na
zawsze powinno się pozbawić przegranych w wojnie Niemców ich kolonii  w Afryce,  a
Polska powinna zadbać o swoje interesy i w tym zakresie.  Posiadanie własnych kolonii
poprzez zakupy ziemi w Ameryce Płd. i  Afryce rozwiązałoby,  zdaniem Dreszera,  wiele
problemów gospodarczych ówczesnej  przeludnionej  Polski.  Kolonie  dostarczałyby wiele
potrzebnych  nowych  surowców  dla  odbudowującego  się  kraju.  M.in.  za  jego  sprawą
zamówiono nowoczesne statki m/s Batory i m/s Piłsudski, pływające także na trasie Gdynia-
Nowy Jork. 

Ta ważna linia łączyła kraj z wielką Polonią amerykańską. Polonia liczyła przed wojną ok. 8
mln. Osób rozsianych po całym świecie. Do nich chciał też docierać Dreszer mówiąc: - I
pragnę poić oczy swoje tym widokiem czarownym, aby miłość Polaków do morza tworzyła
nowe wartości w życiu pełnym rozmachu i inicjatywy (…). Gdy rozsiani po wszystkich
prawie  państwach  świata  staniecie  się  przedstawicielami  gospodarstwa  narodowego,
konsumentami  i  propagatorami  wśród  obcych  wytworów  rąk  ludu  naszego,  wówczas
zacznie tętnić nieznana dotychczas siła życia polskich miast i wsi oraz znajdą pracę i chleb
tysiące ludzi dzisiaj beznadziejnie o zajęcie żebrzących.

Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer w Truskawcu
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Śmiertelny wypadek

 
   Inną, obok kawalerii i żeglarstwa, wielką pasją Generała było lotnictwo. Uwielbiał latać,
szkolił  się  intensywnie  także  i  w  tym kierunku.  4  lipca  1936  r.,  kilkanaście  dni  przed
śmiercią, mianowano go Inspektorem Obrony Powietrznej Państwa. 
Samoloty był jego nową, wielką pasją, niestety tragiczną, bo zginął właśnie w samolocie.

   Tragiczny lot awionetką sportową RWD-9 miał miejsce 16 lipca 1936 r. o godz. 14.14.
Generał chciał z typowo ułańską fantazją powitać swoją amerykańską żonę Elwirę, płynącą
z Nowego Jorku do portu w Gdyni. Ponoć zamierzał rzucić jej na pokład z samolotu pęk
czerwonych róż. Niestety, silny wiatr  spowodował,  że samolot lecący zbyt nisko, nagle,
prawie pionowo, spadł do morza.

 Jedna z wersji mówi, że nastąpiła awaria silnika. Jako miejsce zgonu Dreszera podano:
Gdynia Orłowo na Polskim Morzu. Wraz z nim zginęli: pilot kpt. Aleksander Łagiewski i
płk dypl. Stefan Loth.Pogrzeb Generała odbył się 20 lipca w Gdyni z udziałem jego matki i
małżonki,  prezydenta  RP Ignacego  Mościckiego,  Generalnego  Inspektora  Sił  Zbrojnych
Edwarda Śmigłego-Rydza, premiera Felicjana Sławoj-Składkowskiego, marszałków sejmu i
senatu, ministrów, dowódców wojskowych, licznej generalicji, delegacji z całego świata i
mieszkańców Gdyni.
 

Pogrzeb gen. Gustawa Orlicza-Dreszera

   Tego polskiego Strażnika Morza pochowano na Oksywiu, przy salwach honorowych. 
Stojące na redzie okręty oddały salut wojskowy, a samoloty wykonały pożegnalny lot w 
momencie składania trumny do grobu.

                                                                19.



Widok ogólny pomnika - mauzoleum na Oksywiu

   Po żołniersku pożegnał Dreszera jego przyjaciel legionowy, gen. Bolesław Wieniawa-
Długoszowski. Powiedział m.in.:

   Gdy mówię dziś w imieniu wojska, gdy mamy żegnać Generała Gustawa Orlicz-Dreszera,
nie będę zwracał się do Jego rodziny, do Matki, bo – jak powiedział Pan Generał Śmigły – 
bólu serca matczynego, bólu serca kobiecego, bólu serca żony, która dla Niego kraj swój 
rodzinny porzuciła, żołnierskie nasze słowa imać się nie śmią, ani też nie znaleziono dlań 
słów pociechy, bo jakżeż pocieszać innych, gdy nasze żołnierskie serca są pełne smutku i 
żalu, bo oto żegnać mamy najlepszego spośród najlepszych.

   Przytem tak się złożyły losy, że był to Żołnierz nad żołnierzami, od zarania Swej młodości
dla niepodległości Polski walczący (…).

   Zwracam się do Was z jedną prośbą, z jednym apelem: ten Żołnierz, Żołnierz prawny, 
Żołnierz nieskalany, dowódca świetny, żadnej nie zostawił materialnej schedy, jak prawemu 
Żołnierzowi przystoi, ale nosił On w sercu skarb nieprzebrany, skarb miłości Ojczyzny, 
energii i pracy (…).  Nie możemy się zgodzić, aby ten skarb, te Jego walory wraz z Jego 
zgonem, stanowiącym dla Ojczyzny nieodżałowaną i niepowetowaną stratę, wraz z Nim 
legły tu, w prochu nadmorskim. Mnie się zdaje, że naszym obowiązkiem obywatelskim i 
żołnierskim jest, podzieliwszy się, wziąć każdy na siebie cząstkę z tych Jego wartości, 
chociaż część Jego energii, wiary i zapału. I w ten sposób, chociażby w części pracować. 
Jeżeli już zaletami i zdolnością dorównać Jemu nie możemy, nadrobić to Ojczyźnie, co 
Ojczyzna i Armia traci w Jego śmierci (…).

   Panie Generale Orlicz-Dreszer, Inspektorze Armii, 
Inspektorze Sił Powietrznych, w imieniu Armii żegnam Cię!

   Prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Edward Śmigły-Rydz udekorowali trumnę wielką wstęgą 
Orderu Odrodzenia Polski.
Autor:  Wojciech Grochowalski

Artykuł ukazał się w 2. numerze czasopisma „Kultura i Biznes” (lipiec-sierpień 2002)
Zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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GENERAŁ KAZIMIERZ  SOSNKOWSKI 

Gen. broni Kazimierz Sosnkowski urodził się 19 listopada 1885 r. w
Warszawie. Zmarł 11 października 1969 r. w Kanadzie, w Arundel pod
Montrealem.  Był  jednym  z  głównych  organizatorów  sił  zbrojnych
odradzającej  się  z  niewoli  Polski.  Marszałek  napisał  -  „przede
wszystkim  nie  ja  stworzyłem  Związek  Walki  Czynnej,  gdyż  został
stworzony przez gen. Sosnkowskiego w czasie,  gdy ja kilka długich
miesięcy spędziłem nie  w Galicji, w zaborze rosyjskim”.

Przypominamy  najsłynniejszego  polskiego  Szefa,  rozpoczynającego
swoją wielką służbę Ojczyźnie u boku J. Piłsudskiego, najpierw jako
szef sztabu Związku Strzeleckiego, a następnie I Brygady Legionów
Polskich.

 Krótka biografia

   Sosnkowski urodził się przy ul. Rymarskiej, matka pochodziła ze szlachty żmudzkiej, o
ojcu  niewiele  wiadomo,  tyle  tylko,  że  wcześnie  zmarł.  W Warszawie  młody Kazimierz
uczęszczał do gimnazjum klasycznego, ale maturę zdał w XII Gimnazjum Klasycznym w
Petersburgu (ze złotym medalem). Dostał się na Politechnikę Warszawską (fascynowała go
architektura i jak pisał po latach ul   ubionymi przedmiotami na studiach były mechaniki:
teoretyczna i praktyczna), jednak naukę musiał przerwać z uwagi na sytuację polityczną –
strajki szkolne i przeniósł się na Politechnikę Lwowską. 

Wszystkie  przewidziane  programem  studiów  projekty  i  rysunki  techniczne  oddał
promotorowi latem 1914 r. Jesienią miał zdawać końcowe egzaminy państwowe („bronić
pracy dyplomowej”), ale wybuch wojny uniemożliwił mu to.

   Był żonaty z Jadwigą z Żukowskich, do której przyjaciele zwracali się żartobliwie Kuka. 
Mieli 5 synów: Antoniego Zygmunta (Tunio), Mieczysława, Piotra, Aleksandra (Lesio) i
Jana.  Sosnkowski  jak  większość  naszych  przedwojennych  oficerów  i  generałów  był
człowiekiem otwartym na kulturę. Był przede wszystkim żołnierzem, niepokorny i odporny
na wszelkie tzw. układy. Nieugiętość stanowiska tego dumnego Polaka doprowadziła do
usunięcia go ze stanowiska Naczelnego Wodza przed rząd londyński i w zasadzie usunięciu
go z Wojska Polskiego w 1944 r.

   Zmarł  na  atak  serca  11  X  69  w  Kanadzie,  pochowany  został  pod  Paryżem na  Cm.
Montmorency  w  grobowcu  Towarzystwa  Historyczno-Literackiego,  ale  zgodnie  z
testamentem,  prochy  jego  przeniesiono  do  wolnej  Polski  i  złożono  w  podziemiach
Archikatedry Św. Jana w Warszawie (12 XI 1922).

 

Komendant i Szef

   Tajną organizację wojskową ZWC założył Sosnkowski w 1908 r. we Lwowie razem z
Sikorskim.  Zorganizowali  tam  polskie  szkolnictwo  wojskowe  (regulaminy,  podręczniki,
kadry, kursy itd.) i przy udziale Piłsudskiego (którego poznał we Lwowie w 1906 r.) tworzył
struktury organizacji niepodległościowych. 
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Na bazie ZWC Sosnkowski współtworzył z Sikorskim w 1910 r. jawny Związek Strzelecki,
na  którego  czele  stanął  Józef  Piłsudski.  Sosnkowski  był  jego  zastępcą  i  szefem sztabu
Związku  i  właściwie  od  tej  pory  nieodłącznym  towarzyszem  broni  Komendanta,
popularnym  „Szefem”.  Przybrał  pseudonim  „Józef”,  późniejszy  jego  pseudonim  to
„Godziemba”.

   Sosnkowski zrobił duże wrażenie na Piłsudskim już w chwili poznania. Był szefem sztabu
także w I Brygadzie, pierwszym legionistą Piłsudskiego i tym najpopularniejszym w Polsce
„Szefem”. Człowiek o niezwykłych zdolnościach organizacyjnych i dowódczych – mimo
braku zawodowego wykształcenia wojskowego i  przedlegionowego stażu dowodzenia w
armiach  zaborczych.  Był  człowiekiem  dynamicznym,  o  wielkich  horyzontach,  o
fenomenalnej pamięci, pewnym siebie. Bardzo lojalny, uprzejmy, wykształcony – znający
biegle kilka języków obcych, laureat „złotego pióra”, dobry mówca, posiadał nienaganne
maniery i doskonałą prezencję, cieszył się wielkim autorytetem wśród ludności cywilnej i
wojska,  w tym wśród generalicji.  Przemawiał  jasno i  logicznie,  słuchał uważnie swoich
rozmówców, pojmując szybko ich myśli, czym zjednywał ich sobie od razu. Pisał wiersze,
tłumaczył  teksty  literackie  na  język  polski,  w  tym  poezję  Szekspira,  Baudelaire'a,
Goethego...

   Był to człowiek bardzo pracowity, skromny i uczciwy. Wydatki na utrzymanie rodziny
ograniczał do wojskowego uposażenia wspieranych dochodami majątku małżonki. Nigdy
nie  nadużywał  swoich  wysokich  stanowisk  w  państwie.  Zawsze  bronił  honoru  Polski.
Wybitny mąż stanu  ale  piłsudczykowskiego.

Klemensiewicz (z prawej), podporucznik I Brygady Legionów, Kazimierz Sosnkowski (z
lewej) - fotografia sytuacyjna.
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   Brał udział we wszystkich bitwach I Brygady, rozpoczynając od tej pod Kielcami 12 i 13
VIII 1914 r. Rok 1914 kończyła krwawa bitwa z Rosjanami pod Łowczówkiem. Była jedną
z  największych i  najchwalebniejszych bitew o  niepodległość  Ojczyzny.  Wówczas  to,  w
dniach 22-25 XII brygada stanęła na świąteczny wypoczynek w przyjaznym Nowym Sączu,
gdy  nagle  została  rzucona  na  wroga.  Sosnkowski  dowodził  wtedy  pod  nieobecność
Piłsudskiego  całą  I  Brygadą.  Jak  pisał  J.Kaden-Bandrowski  -  „U  podpułkownika
Sosnkowskiego zgorszenia wśród oficerów, że się dowódca z karabinem między żołnierzy
wdał i szedł do szturmu”. Przez cztery dobry nieustającej walki Polacy bili się z Rosjanami
nawet, gdy zostali opuszczeni na skrzydle przez sojuszniczych Austriaków. Natarcie wroga
Brygada powstrzymała, odnosząc kolejne piękne zwycięstwo.

   Po ustąpieniu Piłsudskiego z Legionów przejął z jego polecenia dowództwo I Brygady w
końcu sierpnia 1916 r., ale już 21 września został przez Austriaków zdymisjonowany. Przy
Tymczasowej  Radzie  Stanu  wiosną  1917  r.  został  zastępcą  Piłsudskiego,  jako  Szefa
Departamentu  Wojskowego  tejże  Rady.  Obaj  długo  nie  zagrzali  miejsca  na  swoich
stanowiskach, 21 lipca 1917 r. zostali aresztowani przez Niemców a później wywiezieni do
magdeburskiej twierdzy. Uwolniono ich 10 listopada 1918 r.

    Sosnkowski od samego początku współpracy z Piłsudskim organizował podwaliny pod
wojsko  polskie,  można  powiedzieć,  że  całe  życie  szkolił  i  wychowywał  armię  polska.
Dobierał  kadry,  organizował  szkolenia,  reorganizował  system wyszkolenia,  doprowadził
Wojsko  Polskie  do  właściwych  stanów,  zespolił  je  w  jeden  organizm o  silnej  wartości
bojowej.  Zacierał  różnice  pochodzenia  społecznego  i  wcześniejszej  przynależności  do
różnych armii zaborczych żołnierzy i oficerów. Przygotował i przeforsował m.in. ustawy o
wyszkoleniu wojskowym i powszechnym obowiązku służby wojskowej, o karze śmierci dla
dezerterów, o zwalczaniu zbrodni sprzeniewierzenia majątku narodowego.

   

Dbał o ducha armii, m.in. inicjując nadanie Krzyża Walecznych, nadania ziemi dla żołnierzy
(w  tym  nadawania  ziemi  na  kresach  wschodnich  zasłużonym  żołnierzom),  nadawaniu
orderu Virtuti Militari przez dowódców armii. Powtarzał za Napoleonem, że - „na wojnie
powodzenia  zależy  od  sił  moralnych wojska  aż  w ¾,  tylko  w ¼ od sił  materialnych”.
Po  wojnie  1920,  demobilizował  armię  i  powołał  opiekę  nad  żołnierzami  i  oficerami,
organizował  misje  zakupów  dla  wojska,  transporty,  organizował  przemysł  wojskowy,
współtworzył  Centralny  Okręg  Przemysłowy  i  „budował”  Gdynię.  Generał  ten  zawsze
zwracał uwagę w swej pracy przede wszystkim na człowieka, dbał o byłych wojskowych,
umożliwiał uczestnikom kompanii 1918-20 kończenie wyższych studiów na koszt państwa,
jeżeli  przerwali  studia  przez  wojnę.  Przestrzegał  niezależności  armii  od  wpływów
politycznych,  przytakiwał  tu  pewnie  Marszałkowi,  który  trzymał  znakomitą  większość
swoich  oficerów i  generałów z  dala  od  polityki,  mawiając  przy  tym,  że  -  „polityka  to
kurwa”.

   W  sprawach  zagranicznych  przydatny  był  Polsce  równie  dobrze  jak  w  sprawach
wewnętrznych.  W  1921  r.  prowadził  rozmowy  z  Francuzami,  które  doprowadziły  do
podpisania stosownych umów między naszymi państwami Zorganizował od nich pożyczkę
na  uzbrojenie  naszej  armii.  Wielkim  sukcesem  Generała  było  objęcie  funkcji
przewodniczącego  komisji  wojskowej  na  Międzynarodowej  Konferencji  w  Genewie  w
sprawie handlu materiałami wojskowymi, wybrano go spośród kandydatów z 47 państw. 
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Ciosem  dla  niego  był  maj  1926  r.  Był  wtedy  dowódcą  Okręgu  Korpusu  w  Poznaniu.
Powrócił  w tych dniach ze  służbowej  podróży do Francji.  Na skutek intrygi  (celowego
wprowadzenia  go w błąd przez jednego z  oficerów) – przekazania  mu nieprawdziwego
polecenia niby od Marszałka, popełnił błąd decyzyjny. W efekcie tego w Poznaniu usiłował
popełnić samobójstwo. Dlaczego? Wg wielu historyków, żeby zwrócić tym czynem uwagę
zwaśnionych  Polaków  na  powagę  sytuacji,  na  bezsens  bratobójczych  walk  a  nawet
międzynarodowe zagrożenia. Po odratowaniu Generała jego kontakty z Marszałkiem jakby
osłabły, choć były jak najbardziej poprawne. Piłsudski stwierdził kiedyś, że Sosnkowskiego
należy  trzymać  na  ciężkie  dla  Polski  czasy  i  nie  wolno  go  obarczać  jakimiś  małymi
funkcjami.

Gen. Kazimierz Sosnkowski gra w tenisa na korcie Legii w Warszawie

  

 Wg p. Aleksandry Piłsudskiej, Marszałek miał do jego pracy dla Ojczyzny najpełniejsze
zaufanie, a także ręczył, że Sosnkowski nie należy do żadnej organizacji międzynarodowej i
że nie jest masonem. Spodziewano się nawet, że będzie następcą Mościckiego. Po śmierci
Marszałka  został  niestety  odsunięty  na  boczny  tor  przez  „triumwirat”:  Mościcki,  Beck,
Śmigły-Rydz.  Dopiero  10  IX  1939  r.  przypomniano  sobie,  że  jest  taki  wielki  Generał
Sosnkowski  do  wykorzystania  w  walce  z  Niemcami.  Powierzono  mu  dowodzenie  w
zasadzie nieistniejącym Frontem Południowym, który tworzył na gorąco.

   Wywiązał się z tej roli znakomicie. M.in. uratował Armię Karpaty. Na wieść o odmowie
podjęcia walki przez jej dowódcę, przedostał się ze Lwowa w rejon zgrupowania Armii,
wyprowadził ją bezpiecznie z zagrożenia i dowodził w kilku bitwach. Po klęsce Polski gen.
broni  K.  Sosnkowski  przedostał  się  do  Francji  i  oddał  się  do  dyspozycji  premiera  i
naczelnego wodza, gen. dyw. Wł. Sikorskiego. Ten obiecywał wcześniej, że zrzeknie się
władzy na rzecz starszego stopniem Sosnkowskiego, jak tylko pojawi się on we Francji –
ale władzy mu nie oddał.
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Naczelny Wódz

   Po  tragicznej  śmierci  gen.  Sikorskiego  premierem  rządu  został  S.  Mikołajczyk,  a
Naczelnym Wodzem K. Sosnkowski. Po roku zdymisjonowany z powodu Rozkazu nr 19,
jaki  wydał  1 IX 1944,  w rocznicę  napaści  Niemiec na Polskę,  w którym Generał  ostro
skrytykował Anglików za niepomaganie Polakom walczącym w Powstaniu Warszawskim.
Sosnkowski krytykował machinacje Anglików i nie wywiązywanie się z sojuszy. Potępiał
także sowieckie zbrodnie na Polakach, ale przede wszystkim wystąpił w obronie walczącej
Warszawy  (choć  był  przeciwny  wybuchowi  powstania,  czym  dawał  wyraz  m.in.  w
depeszach do dowódców AK). Oto fragment Rozkazu nr 19:

„Żołnierze Armii Krajowej,

   Pięć  lat  minęło  od  dnia,  gdy  Polska  wysłuchawszy  zachęty  rządu  brytyjskiego  i
otrzymawszy jego gwarancję, stanęła do samotnej walki z potęgą niemiecką. (…)” Dalej
Sosnkowski wytykał Anglosasom bezczynność i brak pomocy Powstaniu Warszawskiemu.
„(...) Lud Warszawy, pozostawiony sam sobie i opuszczony na froncie wspólnego boju z
Niemcami, oto tragiczna i potworna zagadka, której my Polacy odszyfrować nie umiemy na
tle technicznej potęgi sprzymierzonych u progu szóstego roku wojny.

   Nie  umiemy  dlatego,  gdyż  nie  straciliśmy  jeszcze  wiary,  że  światem  rządzą  prawa
moralne.  Nie  umiemy  dlatego,  że  nie  wierzymy,  aby  polityka  oderwana  od  zasad
moralnych, inne słowa aniżeli złowieszcze sama sobie na kartach historii wypisać zdołała.
(…) Od lat pięciu zarzuca się systematycznie Armii Krajowej bierność i pozorowanie walki
z Niemcami. Dzisiaj oskarża się ją o to, że bije za wiele i za dobrze. Każdy żołnierz polski
powtarzać sobie musi w duchu słowa Wyspiańskiego:

<...podłość, k="" am="" br="">Znam, zanadto dobrze znam>.”

   Premier  Mikołajczyk,  podobnie  jak  Sikorski  był  w  swojej  polityce  zagranicznej
prorosyjski.  Przed wyjazdem do Moskwy na rozmowy ze Stalinem (30.07) Mikołajczyk
(zwany  później  kawalerem  jałtańskim)  upoważnił  władze  krajowe  AK  do  rozpoczęcia
powstania.  Sosnkowski  pojechał  w tym czasie  do  Włoch,  wiedząc  o  mającym nastąpić
wybuchu Powstania Warszawskiego, ale i tak będąc wobec decyzji o wybuchu bezradnym
bo należała ona do premiera. Rozkaz nr 19 był dla „rusofilów” zaskoczeniem, dla wojska
polskiego wielką otuchą. 

Po jego wydaniu oburzony Churchill domagał się natychmiastowej dymisji Generała. Oto 
jak Sosnkowski relacjonuje wręczaniu mu dymisji przez prez. Raczkiewicza w dniu 30 
września 1944, gdy w Warszawie padł Żoliborz, ostatni bastion walczącej w Powstaniu 
stolicy:
- „Raczkiewicz podczas całej rozmowy zdradzał oznaki silnego i, jak sądzę, szczerego 
wzruszenia. Swoją decyzję ostateczną zakomunikował mi ze łzami w oczach i używając 
zwrotu, którego każde słowo utkwiło silnie w mej pamięci:
- Mam pełną świadomość, że popełniam czyn niegodny, ale niech Bóg Najwyższy będzie 
świadkiem, że innego wyjścia nie mam”.
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   W listopadzie 1944 r. Sosnkowski opuścił Anglię, udając się na urlop do Kanady. Urlop 
prolongowano mu do półtora roku, aż wreszcie zrozumiał, że w Anglii jest źle widziany. 
Generał osiedlił się w Kanadzie, ciężko pracował na farmie, ukończył nawet kurs stolarski, 
aby móc podjąć pracę. Nie otrzymywał od Anglików żadnej emerytury, mimo że wielu 
wyższych polskich dowódców otrzymywało. Jeździł z odczytami po Kanadzie, USA i do 
Anglii. W Londynie udało mu się nawet pogodzić zwaśnione strony w polskich sferach 
rządowych.

Posiedzenie Kapituły Orderu Virtuti Militari. Od lewej: NN, gen. Gustaw Paszkiewicz,
gen. Kazimierz Sosnkowski, gen. Stanisław Maczek.

    Awanse wojskowe Sosnkowskiego – po 6 VIII 1914, wcześniej pełnił funkcje strzeleckie:
9 X 1914  - podpułkownik (w wieku 28 lat), nominacja w Jakubowicach, gdzie J. Piłsudski, 
jako komendant 1 pułku Legionów – dokonał pierwszych nominacji, mianując swojego 
zastępcę podpułkownikiem.

10 V 1915 – pułkownik
16 XI 1918 – generał brygady (gen. ppor.)
21 IV 1920 – generał dywizji (gen. por.)
11 XI 1936 – generał broni

   Stanowiska wojskowe i polityczne:
od 1905 r. w organizacji bojowej PPS, 1906 – dowódca okr. Warszawskiego i radomskiego 
PPS, 1908 – założył Związek Walki Czynnej, pierwsza tajna organizacja wojskowa, Szef 
Sztabu Głównego tej organizacji, 1910 – współzałożyciel Związku Strzeleckiego, od 1912 –
zastępca komendanta Związku Strz. (Piłsudskiego) i Szef Sztabu Związku, 
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1914-16 – Szef Sztabu I Brygady Legionów Polskich, 1916 – komendant I Brygady 
Legionów Polskich (usunięty przez Austriaków 21 IX 1916), od IV 1917 – zastępca Szefa 
Departamentu Wojskowego przy Tymcz. Radzie Stanu, 1919-20 – wiceminister spraw 
wojskowych (nie chciał objąć teki ministra), 1920 – organizator i dowódca Armii 
Rezerwowej, od VIII 1920 do 1924 r. - minister spraw wojskowych (z krótką przerwą), 
zwany „żelaznym ministrem”, od II 1924 dowódca Okręgu Korpusu VII w Poznaniu, od 
1925 – przewodniczący Sądu Honorowego dla Generałów, od 1927 w GISZ, do 1939 r. 
Inspektor Armii, przewodniczący Komitetu Wyższej Szkoły Wojennej, od 1936 – Kanclerz 
Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, od 11 IX 1939 – dowódca tzw. Frontu Południowego, 
XI 1939-VI 1940 – Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej, XI 1939 we Francji w 
dyspozycji Naczelnego Wodza gen. Wł. Sikorskiego, wicepremier i minister stanu w rządzie
na uchodźstwie, przewodniczący Komitetu Politycznego Rady Ministrów, XI 1939-VIII 
1944  - następca prezydenta Polski, 8 VII 1943 – 30 IX 1944 Naczelny Wódz Polskich Sił 
Zbrojnych.

Wojciech Grochowalski

Artykuł ukazał się w nr. 5. czasopisma „Kultura i Biznes”, styczeń 2003

Zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe

GENERAŁ  LUDWIK  KMICIC  SKRZYŃSKI 

Gen. bryg. Ludwik Kmicic-Skrzyński zmarł jako ostatni z 
„Siódemki” Beliny. Pozostał po wojnie na Zachodzie – jak 
wszyscy żyjący członkowie patrolu Beliny. Zamieszkał w 
Wielkiej Brytanii, żegnał w ostatniej drodze swoich 
kolegów, którzy i tam umierali: J. Głuchowskiego i S. 
Hankę-Kuleszę. 

Po I wojnie strzelecki pseudonim przyjął za zgodą wojewody 
poleskiego do swojego nazwiska na stałe, najpierw Skrzyński-
Kmicic, później używał nazwiska Kmicic-Skrzyński. Miał 
piękną kartę bojową w I i II wojnie, wojnie bolszewickiej.

Rodzina polska z Odessy

 Z uwagi na miejsce urodzenia i wychowania (Odessa) przez całe życie „zaciongał z 
liekka”. Ale o ile marszałkowi Piłsudskiemu, urodzonemu także w strefie „zaciongania” – 
ale bardzo polskiej, bo na Wileńszczyźnie – uchodziło to, o tyle Skrzyński miewał małe 
kompleksy z powodu swojego akcentu.

   Życiorys Generała należy do iście wojskowych . Całe dorosłe życie poświęcił Ojczyźnie,
służąc w wojsku, choć nie zawsze wierny był kawalerii. Spisał obszerny pamiętnik z czasów
służby w Legionach Polskich i Wojsku Polskim.
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   Urodził się w Odessie 26 VIII 1893 r., z ojca Stanisława Modesta, ziemianina rodem z
Wołynia, i Józefy z Arciszewskich. Po śmierci Skrzyńskiego w W. Brytanii, jego koledzy w
liście  do  Instytutu  Józefa  Piłsudskiego  w  Ameryce  napisali,  że  Kmicic-Skrzyński  był
„zesłańcem w trzecim pokoleniu” – rzekomo na podstawie relacji Generała. „Polski słownik
biograficzny” podaje, że do Rosji przenieśli się jego rodzice bezpośrednio z Polski.

   Warto  wrócić  jednak  do  „pierwszych  pokoleń”  Skrzyńskich.  Otóż  jak  wzmiankują
heraldycy,  w  XV w.  Jędrzej  h.  Łada  pojął  za  żonę  dziedziczkę  wsi  Skrzyno  w  ziemi
wieluńskiej.  Od tego czasu zaczął pisać się Jędrzej Łada-Skrzyński.  Jego synowie Jan i
Zbigniew i kolejne pokolenia pisali się już Skrzyńscy.

   W  Odessie  Ludwik  ukończył  szkołę  realną,  maturę  zdał  w  Tyflisie,  gdzie  jako
gimnazjalista  działał  w  organizacjach  postępowo-niepodległościowych,  zetknął  się  z
polskimi  i  rosyjskimi  socjalistami.  Uciekając  przed  aresztowaniem  wyjechał  na  studia
politechniczne  (chemia)  do  Leodium  w Austrii,  tam zbliżył  się  do  polskich  środowisk
niepodległościowych, zetknął się z działaczami Związków Strzeleckich (ZS). Był dumny, że
został zaakceptowany i przyjęty przez polskie środowiska. Jakiegoś Rosjanina, który źle
wyraził się o Polakach, wyzwał na pojedynek.

   W Leodium poznał Władysława Belinę-Prażmowskiego, który był słuchaczem tej samej
akademii. Nawiązał kontakt z „Filaretami” i wstąpił do Związku Strzeleckiego. W Leodium
Skrzyński przeszedł szkolenie strzeleckie na kursie Szkoły Podchorążych ZS i gdy przeniósł
się na studia do Nancy, zorganizował tam pluton strzelców Kompanii Belgijskiej, co było
zaszczytem. Został tam mianowany komendantem i głównym instruktorem ZS. Latem 1914
r.  został  „zaciągnięty”  przez  Belinę  do  pierwszego  patrolu.  Belina,  znając  jego  walory
intelektualne i bojowe, poprosił go o wzięcie udziału w akcji.

   Awanse Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego: wachmistrz (1916), por. (1918), rtm. (1919), mjr
(1920), ppłk (1923), płk SG (1928), gen. bryg. (1938)

Życie poświęcił Legionom i Ojczyźnie

   W Legionach Polskich służył w 1. Pułku ułanów Beliny, gdzie karierę dowódczą zaczynał
od z-cy dowódcy plutonu, chwilowo przeniesiony został do 5 pułku piechoty. Wykazywał
się niezwykła odwagą. W walkach pod Urzędowem ranny był w głowę, po wyzdrowieniu
powrócił w 1916 r. do 1. Pułku Ułanów, gdzie został z-cą dowódcy plutonu w 3 szwadronie.
Po  kryzysie  przysięgowym  (1917),  jak  większość  kolegów,  został  internowany  i
wywieziony do Beniaminowa. Po uwolnieniu z obozu, od października 1918 r. przebywał w
Chełmie,  gdzie  został  adiutantem  mjr.  G.  Orlicz-Dreszera  oraz  dowódcą  powiatu
wojskowego  Chełm  i  Włodawa.  Rozbrajał  Austriaków,  a  także  pilnował  majątku
wojskowego pozostawionego na tych terenach przez służby austro-węgierskie, szczególnie
pilnowano  transportów  wojskowych  i  zasobnych  magazynów,  aby  nie  wpadły  w  ręce
Rosjan lub Ukraińców.  Z Dreszerem współtworzył 1. Pułk Ułanów, który 8 stycznia 1919 r.
zmienił  nazwę na 1.  Pułk  Szwoleżerów.  Por.  L.  Kmicic-Skrzyński  dowodził  pierwszym
szwadronem pułku, który zorganizował jeszcze na ziemi chełmińskiej. 
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19  kwietnia  tego  roku  pod  Wilnem,  1  Pułk  Szwoleżerów  był  w  składzie  grupy
kawaleryjskiej ppłk. W. Beliny-Prażmowskiego, mjr Dreszer miał tworzyć odwód Beliny,
jednak o świcie porwał szwadron Kmicic-Skrzyńskiego oraz dwa plutony 30go szwadronu i
uderzył konno na miasto, wchodząc do niego przez Ostrą Bramę. Szwoleżerowie podeszli
aż  na  plac  Katedralny,  pierwszy  szwadron  Kmicica  zdobył  po  krótkiej  walce  Górę
Zamkową a trzeci szwadron zdobywał miasto pieszo, dom po domu, przeganiając wroga.
Kmicic został na przedpolach Wilna ciężko ranny.

 Walki prowadzone przez grupę kawalerii pod dowództwem Dreszera na Ukrainie, w tym
zajęcie 8 maja 1920 r. Kijowa, odbywały się przy stałym udziale Kmicica. Ważnym etapem
tej akcji były zagony na stację Teterew z mostem oraz na Malin i Irszę. Teterew zdobywał
rtm. Kmicic-Skrzyński dowodząc: pierwszym i drugim szwadronem 1. Pułku Szwoleżerów,
plutonem karabinów maszynowych, plutonem artylerii i plutonem szwadronu technicznego.

 Za pomyślne przeprowadzoną akcję zdobycia Kijowa pułk otrzymał rozkaz pochwały, w
którym  czytamy  m.in.- „  W  szczególności  głębokie  moje  uznanie,  majorowi  Orlicz-
Dreszerowi,  który  pomimo  ciężkiej  rany  kierował  bojem.  Prócz  tego  wyrażam
podziękowanie zastępcy dowódcy pułku rotmistrzowi Głogowskiemu i dowódcy w boju na
stacji Teterew, rotmistrzowi Skrzyńskiemu”. Nadal życzę pomyślnej pracy pułkowi i baterii
ku  Chwale  Ojczyzny  i  na  chlubę  Jazdy  Polskiej”  

(-) Romanowicz, gen. ppor. i dowódca brygady
Gen. bryg. Aleksander Romanowicz był w tym czasie dowódcą VII Brygady Jazdy.
   W czasie walk legionowych i późniejszych wojen Kmicic-Skrzyński pełnił następujące 
funkcje dowódcze:

   z-ca d-cy plutony w 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich Beliny-Prażmowskiego, d-ca 1. 
Szwadronu w 1. Pułku Szwoleżerów, z-ca d-cy 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 
szef sztabu VII Brygady Kawalerii (wiosną 1920), od VII 1920 d-ca 11. Pułku Ułanów, szef sztabu 
2. Dywizji Kawalerii,   szef Wydziału Ogólnego Departamentu Kawalerii Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, od VII 1927 do II 1929 oficer inst. Korpusu Obrony Pogranicza, od III 
1929 d-ca brygady kawalerii „Białystok” (później Podlaskiej). Ukończył Wyższą Szkołę 
Wojenną oraz francuską Ecole Superieure de Guerre.

    Kmicic stronił od gwaru i tłumów, nie dziwiło zatem jego przyjaciół, gdy postanowił 
opuścić Warszawę w połowie 1927 r. Poprosił o przyjęcie go do raportu do Marszałka w 
sprawie przeniesienia. Powodem prośby była nieciekawa praca w Departamencie Kawalerii;
męczące użeranie się w sprawach materialnych i personalnych, różne niejasne kryteria ocen 
oficerów i różne oceny rocznych kwalifikacji etc. Tak oto wspomina tę prośbę

   -„Gdy stanąłem do raportu, przedstawiłem Marszałkowi moją prośbę o przeniesienie mnie
na takie stanowisko, gdzie mógłbym coś zdziałać pożytecznego i … poza Warszawę. 
Zameldowałem, że tu w Warszawie, czuję się źle, a w Departamencie Kawalerii tonę. Nie 
była to skarga na szefa Departamentu, gdyż on był też bezsilny. Kawaleria nie była w 
modzie. 
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   Marszałek zdziwił się, gdy usłyszał moją prośbę przeniesienia poza Warszawę. Był to
jeden z nielicznych wypadków, gdy petent prosił o przeniesienie poza Warszawę. Zazwyczaj
było  odwrotnie.  Po  uważnym  wysłuchaniu  krótkiego  zresztą  meldunku,  Marszałek
powiedział: Dobrze, zostaniecie przeniesieni, i to… na Polesie. Do KOP”.

II wojna światowa i emigracja

   W chwili wybuchu wojny dowodził Podlaską Brygadą Kawalerii (Białystok), wchodzącą
w  skład  Okręgu  Korpusu  nr  III  w  Grodnie,  którym  dowodził  gen.  Józef  Olszyna-
Wilczyński, zastrzelony przez sołdatów rosyjskich 21 września 1939 r. na oczach żony.

   Kmicic walczył do 5 października w grupie gen. Kleeberga – powszechnie podaje się, że
Polska  skapitulowała  we  wrześniu,  otóż  nie!  Wiele  oddziałów,  które  miały  amunicję,
walczyło do końca, tak było z gen. Kmicic-Skrzyńskim. Poddał się, jako jeden z ostatnich
wielkich dowódców kawalerii, dopiero po wyczerpaniu amunicji; dostał się do niewoli. W
niemieckich oflagach przebywał 5 lat, po wyzwoleniu obozu został na Zachodzie wstępując
do  II  Korpusu  Polskiego  we  Włoszech,  następnie  przebywał  w  obozie  wojskowym  w
Maghull  pod Liverpoolem.  Żył  skromnie,  pracował  zarobkowo jako zwykły robotnik w
fabrykach  Londynu  i  Manchesteru,  pracował  jeszcze  pięć  lat  po  osiągnięciu  wieku
emerytalnego, przechodząc na emeryturę dopiero gdy skończył 70 lat.  Angażował się w
życie organizacji kombatanckich, pomagał też finansowo rodzinie w kraju.

 Był członkiem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie i w Ameryce, Instytutu Polskiego
i  Muzeum  im.  Gen.  W.  Sikorskiego,  Zrzeszenia  Kół  Pułkowych  Kawalerii  i  Piechoty,
założył  Koło  Instytutu  J.  Piłsudskiego  w  Manchesterze.  Pisywał  do  kwartalników
historycznych, do „Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej”, napisał przedmowę do książki
"50-lecie  16  Pułku  Ułanów  Wielkopolskich  im.  gen.  dyw.  G.  Orlicz-Dreszera".  Bardzo
przeżywał  waśnie  Polaków  na  emigracji,  stanął  po  stronie  gen.  Andersa  w  sporach
politycznych o zjednoczenie emigracji.  

   Zmarł na raka 14 lutego 1972 r. w szpitalu w Manchesterze. Wiedząc, że jest chory, nie
wyraził  pierwotnie  zgody na operację  w obawie,  że  może nie  przeżyć  i  nie  dokończyć
pisania dziejów Legionów Polskich, rozpoczętej i bardzo zaawansowanej pracy. Pamiętnik
zaczął pisać w 1916 r. w Legionach i był pewien, że zaginął w czasie II wojny. Jednak po
wojnie  otrzymał  z  kraju  dwa  zeszyty,  poprawił  je,  przepisał  i  zaczął  pisać  następne
rozdziały. Postanowił wyjść ze szpitala i dokończyć pisanie tej kroniki. 

Jednak po krótkim czasie wróciła gorączka, został zmuszony do poddania się operacji…
której niestety nie przeżył. Napisał kilkadziesiąt stron wspomnień, niedokończonych, bez
ostatniego  rozdziału.  Podzielił  kopie  wg  rozdzielnika:  Instytut  Józefa  Piłsudskiego  w
Londynie,  Instytut  Józefa  Piłsudskiego  w  Ameryce,  Koło  Beliniaków w Londynie,  dla
wnuka Andrzeja i 4 egz. zachował dla siebie.

   Przed śmiercią wyraził życzenie, że chce mieć pogrzeb polski, z polskiego kościoła i grób
w polskiej części cmentarza w Manchesterze. Ks. Prałat Bas otrzymał stosowne pozwolenie
na taki pogrzeb od bpa katolickiego ks. Holanda, poprosił także księdza ewangelickiego o
pomoc i udział w ceremonii pogrzebowej.
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   Na pogrzeb Generała przybył biskup ewangelicki ks. Fierla, który wygłosił w kościele
piękne  pożegnalne  kazanie.  Egzekwie  i  większości  modlitw  odmawiało  dwóch  księży
katolickich  i  trzech  ewangelickich.  Na  pogrzeb  Kmicic-Skrzyńskiego  przybyła  licznie
miejscowa Polonia,  przedstawiciele środowisk kombatanckich – głównie kawalerzyści 1.
Pułku Szwoleżerów; 2, 11 i 16 Pułku Ułanów. Na koniec ceremonii, nad trumną – prawie w
głąb otwartego grobu pochyliły się w hołdzie sztandary. 

Gen. Kmicic-Skrzyński odznaczony został m.in.:  Orderem Virtuti Militari 5kl.,  Krzyżem
Niepodległości,  Orderem  Odrodzenia  Polski  4kl.,  Krzyżem  Walecznych  x  4,  Krzyżem
Zasługi  Złotym,  Medalem  za  Wojnę  1918-20,  Medalem  Zasługi  Rumunii,  Łotewskim
Medalem Pamięci i innymi.

   W czasach  legionowych  jeździł  na  koniu  „Bek”,  był  to  gniady  wałach,  posłuszny  i
spokojny w walce. Drugim koniem Kmicica był „Tuman”.

   Był dwukrotnie żonaty (zmienił wyznanie). Miał dwóch synów, Andrzeja i Władysława,
żołnierzy AK poległych w Powstaniu Warszawskim. Wnuk po jednym z nich mieszkał po
wojnie w Polsce, jemu szczególnie pomagał Generał. Na płycie nagrobnej napisano: Życie
poświęcił Ojczyźnie, serce kawalerii polskiej.

 

Wojciech Grochowalski

 Tekst ukazał się w numerze 27 Magazynu Społeczno-Kulturalnego "Kultura i Biznes" 
(listopad-grudzień 2005)

Zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe

                   

Gen. Stanisław Rostworowski brał udział we wszystkich najważniejszych konfliktach 
zbrojnych I połowy XX w. Walczył w obu wojnach światowych oraz w polskich starciach z 
Ukraińcami i bolszewikami. Zginął podczas przesłuchania zakatowany przez gestapowskich
oprawców w połowie sierpnia 1944 r.
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 Stanisław Rostworowski urodził się 19 grudnia 1888 r.  w Krakowie w arystokratycznej
rodzinie  malarza  Stanisława  Jakuba.  Po  ukończeniu  Gimnazjum  im.  Sobieskiego  w
Krakowie rozpoczął studia przyrodnicze na uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu. Od
1912 r. dodatkowo studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie rok później
uzyskał dyplom doktora filozofii.

 We wrześniu 1914 r.  trafił  do Legionów Polskich,  gdzie piął  się  szybko po szczeblach
kariery wojskowej. Przez pierwszy rok służył w 2 szwadronie ułanów, rok później został
oficerem  sztabu  II  Brygady,  a  następnie  podjął  pracę  w  Departamencie  Wojskowym
Naczelnego  Komitetu  Narodowego  w  Piotrkowie  Trybunalskim.  Po  powołaniu  Rady
Regencyjnej  we  wrześniu  1917  r.,  został  skierowany  do  pracy  jako  adiutant  tejże  w
Dowództwie Uzupełnień Polskiego Korpusu Posiłkowego.
 Od listopada 1918 do stycznia 1920 r. rot. Rostworowski pełnił wiele funkcji w Wojsku
Polskim, będąc m.in. szefem ekspozytury Naczelnego Dowództwa.

 W czasie wojny polsko–bolszewickiej był kwatermistrzem frontu litewsko–białoruskiego i
szefem Oddziału Operacyjnego 3 Armii w bitwie warszawskiej. W grudniu 1920 r. został
oddelegowany na Górny Śląsk, gdzie pełnił funkcję szefa sztabu Obrony Plebiscytu i szefa
sztabu  Naczelnej  Komendy  Wojsk  III  Powstania  Śląskiego.  W następnych latach  pełnił
różne  funkcje  w  wojsku,  z  początkiem  1931  r.  awansował  do  stopnia  pułkownika
dyplomowanego.
 W sierpniu 1935 r. na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku chcąc poświęcić się pracy 
na roli w posiadłości swojej żony. Podczas pobytu w Wielkopolsce prowadził ożywioną 
działalność społeczną w wielu organizacjach rolniczych.
 Po rozpoczęciu II wojny światowej płk Rostworowski powrócił do służby czynnej. Przez
pierwsze  dni  wojny dowodził  obroną  przeciwlotniczą  Kalisza,  następnie  uczestniczył  w
obronie Warszawy. Po klęsce kampanii wrześniowej przedostał się na Zachód, skąd został
wysłany do Rumunii, gdzie pełnił funkcję kierownika bazy przerzutowej. Od grudnia 1939
r. organizował ewakuację polskich żołnierzy do Francji, przerzuty kurierów z i do Polski
oraz  odwiedzał  obozy  internowanych.  W  styczniu  1941  r.  został  przeniesiony  na
analogiczne stanowisko w Budapesztu.

 W maju 1942 r. płk. Rostworowski opuścił Budapeszt i szlakiem kurierskim przybył do
Warszawy,  gdzie  został  przez  Dowództwo  Armii  Krajowej  mianowany  inspektorem  na
Górnym Śląsku i w Krakowie, a następnie objął dowództwo Samodzielnego Korpusu AK.
Jednocześnie awansował do stopnia generała brygady. W kwietniu 1944 r. przeniósł się do
Krakowa,  gdzie  po wybuchu powstania  warszawskiego objął  samodzielne  kierownictwo
okręgu krakowskiego AK.
 
Pomimo meldunków ze strony wywiadu o zagrożeniu dekonspiracją, gen. Rostworowski
ignorował  zagrożenie.  11  sierpnia  1944 r.  został  zatrzymany przez gestapo,  a  następnie
przewieziony do jego siedziby przy ul.  Pomorskiej.  Tego samego bądź następnego dnia
został zamordowany podczas przesłuchania.Generał Stanisław Rostworowski brał udział we
wszystkich głównych wojnach I połowy XX w. Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Złotym
Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych.
 
Paweł Brojek
źródło: dws-xip.pl                               32.



Stanisław Janusz Rostworowski herbu Nałęcz, ps. Prawdzic, Odra (ur. 19 grudnia 1888 w 
Krakowie, zamordowany przez Gestapo 11 lub 12 sierpnia 1944 tamże) – polski dowódca 
wojskowy, żołnierz Legionów Polskich, Wojska Polskiego i Armii Krajowej, generał 
brygady, pisarz.

Dzieciństwo i młodość

Urodził się w arystokratycznej rodzinie malarza Stanisława Jakuba  herbu  Nałęcz (1858-
1888)  i  Teresy  hrabiny  z  Lubinieckich  herbu  Rola (1857-1944).  Studiował  nauki
przyrodnicze na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii, gdzie uzyskał doktorat z chemii
rolniczej. Na uniwersytecie w  Göttingen w Niemczech był asystentem przy katedrze. Od
1912 dodatkowo studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1913 uzyskał
dyplom doktora filozofii.

I wojna światowa

Od  sierpnia  1914  uczestniczył  w  pracach  nad  stworzeniem  Legionów  Polskich.  Po
rozpadzie Legionu Wschodniego w bardzo krótkim czasie w Krakowie uformowały się 2. i
3. Pułk Piechoty oraz 2 i 3 szwadron ułanów. 2 września 1914 zaciągnął się do 2 szwadronu
ułanów dowodzonego przez rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza. W pierwszych dniach
października  1914  wcześniej  wymienione  jednostki  oraz  trzy  baterie  artyleriizostały
przerzucone na  Węgry w okolice zajętego przez Rosjan  Marmarosz-Sziget. Brał udział w
walkach  pod  Mołotkowem,  Sokołówką,  Jaworowem,  Żabim,  Ökörmezö.  W  1915  w
Bukowinie zdobycie Kirlibaby.

Po tych walkach Legiony Polskie zostały silnie osłabione. Wynikało to z jednej strony ze
strat (zabici i  ranni) ale także z powodu wycieńczenia i  chorób.  Choroba dopadła także
wachmistrza Rostworowskiego. Do czynnej służby, po pobycie w lazaretach, powrócił w
marcu  i  kwietniu  1915.  W  maju  1915,  gdy  formalnie  została  utworzona  II  Brygada
Legionów,  jej  dowództwo objął  austriacki  pułkownik  Ferdynand Küttner.  Brał  udział  w
szarży pod Rokitną, później w walkach pod Rarańczą. Po tych walkach II Brygada została
skierowana do odwodów. Skierowany rozkazem Komendy Legionów brał udział w części
kampanii na Lubelszczyźnie. 

Następnie  w  październiku  1915  razem  z  jednostkami  II  Brygady  przeszedł  na  Wołyń.
Uzyskując w tym czasie stopień  podporucznika zostaje skierowany na stanowisko oficera
ordynansowego sztabu II Brygady.

Już  jako  oficer  sztabowy  obserwuje  bitwę  pod  Kostiuchnówką.  W lutym  1916  zostaje
odwołany  z  frontu  i  przydzielony  do  referatu  wydawnictw  wojskowych  Departamentu
Wojskowego NKN w Piotrkowie. Od czerwca 1916 zostaje adiutantem ppłk. Sikorskiego.
W grudniu tego roku zostaje mianowany porucznikiem. W sporze Władysława Sikorskiego
z Józefem Piłsudskim opowiada się po stronie tego pierwszego. Zostaje włączony do prac
werbunkowych do  Polskiej  Siły  Zbrojnej na  terenie  Galicji i  Królestwa.  W lutym 1917
zostaje  skierowany  na  kurs  w  szkole  oficerskiej  sztabu  PSZ,  a  od  marca  obejmuje
stanowisko w sztabie Krajowego Inspektoratu Zaciągu. Po zakończeniu akcji werbunkowej
udaje się z dużą częścią kadry werbunkowej do obozu ćwiczebnego w Zambrowie. W czasie
kryzysu przysięgowego, jak większość II Brygady złożył przysięgę.
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Po  powołaniu  Rady  Regencyjnej 12  września  1917  zostaje  skierowany  do  Dowództwa
Uzupełnień  Polskiego Korpusu Posiłkowego kierowanego przez  Zygmunta  Zielińskiego.
Tutaj ponownie bardzo blisko współpracuje z Władysławem Sikorskim. Z jego inicjatywy
Stanisław Rostworowski zostaje zgłoszony na kandydata członka Rady Regencyjnej, księcia
Zdzisława  Lubomirskiego.  Kandydatura  Rostworowskiego  zostaje  przyjęta  i  od
października przenosi się do Warszawy. Tutaj wysyłany jest z wieloma misjami do Wiednia
i Berlina. Skończył także kurs oficera kawalerii. Do 11 listopada aktywnie uczestniczył w
pracach  nad  tworzeniem  wojska  polskiego.  Wtedy  też  uzyskał  awans  na  rotmistrza.
Uczestniczył w powitaniu przybywającego z Magdeburga Józefa Piłsudskiego.

Dwudziestolecie międzywojenne

Od listopada 1918 do stycznia 1920 pełnił wiele funkcji w Wojsku Polskim. Był między
innymi  szefem  ekspozytury  Naczelnego  Dowództwa,  kwatermistrzem Frontu  Litewsko-
Białoruskiego,  szefem Oddziału  Operacyjnego Dowództwa Grupy Poleskiej,  a  w końcu
szefem  Oddziału  Operacyjnego  5.  i  3.  Armii  pod  dowództwem  gen.  Władysława
Sikorskiego.

W grudniu 1920 został  skierowany na Śląsk, gdzie do kwietnia 1921 był szefem sztabu
Obrony Plebiscytu, a później krótko szefem sztabu Naczelnej Komendy WojskIII powstania
śląskiego.  W  następnych  latach  pełnił  różne  funkcje  w  wojsku.  W  czasie  przewrotu
majowego opowiedział się przeciw marsz. Józefowi Piłsudskiemu. W Latach 1926–1927
został skierowany do służby liniowej jako zastępca dowódcy 2. Pułku Strzelców Konnych w
Hrubieszowie.  W latach  (1927–1929)  dowodził  27.  Pułkiem Ułanów im.  Króla  Stefana
Batorego w  Nieświeżu, a w latach 1930–1935 –  22.  Pułkiem Ułanów Podkarpackich w
Brodach. 31 stycznia 1931 awansował do stopnia pułkownika dyplomowanego. 31 sierpnia
1935 przeszedł w stan spoczynku

II wojna światowa

W dniu wybuchu wojny zgłosił się do armii. Najpierw przez pierwsze 3 dni wojny dowodził
obroną przeciwlotniczą Kalisza, następnie uczestniczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji
uniknął niewoli i  przez tereny okupowane przez Rosjan oraz  Łotwę i  Szwecję dotarł do
Paryża i  jako  pierwszy  złożył  relację  z  obrony  Warszawy  Władysławowi  Sikorskiemu.
Pomimo  usilnych  starań  nie  uzyskał  przydziału  liniowego,  ani  możliwości  powrotu  do
kraju. 

Skierowany przez gen.  Kazimierza Sosnkowskiego do pracy w tajnej  bazie łączności w
Bukareszcie. Do stolicy Rumunii przybył 4 grudnia 1939 z formalnym tytułem wicekonsula
RP, gdzie organizował ewakuację polskich żołnierzy do Francji, przerzuty kurierów z i do
Polski  oraz  odwiedzał  obozy  internowanych.  W  styczniu  1941  został  przeniesiony  na
analogiczne  stanowisko  do  Budapesztu piastując  je  do  maja  1942.  Jednak  w  obliczu
likwidacji  w  zajętych  przez  Niemcy  Węgrzech  polskich  placówek  dyplomatycznych
pozostawała  tylko  praca  konspiracyjna.  Pomimo  ciągłego  zagrożenia  udawało  się
Rostworowskiemu  ukrywać  przed  Gestapo  do  maja  1942.  W momencie  rozpracowania
działalności komórki Rostworowski 1 maja 1942 opuścił Budapeszt i szlakiem kurierskim
przez Koszyce, Orawę, Nowy Targ i Kraków 12 maja przybył do Warszawy.
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Po  zameldowaniu  się  w  Komendzie  Głównej  AK przyjął  pseudonim  Odra i  został
skierowany  do  komórki  grupującej  najstarszych  stopniem  oficerów,  przewidzianych  do
zadań  specjalnych  i  będących  tzw.  inspektorami  kierunkowymi  -  "Obserwatorium".
Głównym jednak zadaniem, od 1 października już generała brygady, Rostworowskiego było
pełnienie  funkcji  inspektora  na  obszarze  Krakowa  i  Śląska.  1  grudnia  1943  w miejsce
oddelegowanego  do  Batalionów  Chłopskich gen.  Ludwika  Bittnera został  szefem
"Obserwatorium".

W  kwietniu  1944  gen.  Stanisław  Rostworowski  przeniósł  swój  punkt  dowodzenia  do
rodzinnego  Krakowa.  Po  wybuchu  powstania  warszawskiego objął  samodzielne
kierownictwo na obszarze okręgu krakowskiego (do lipca 1944), Śląska i Zaolzia. Pomimo
ostrzeżeń szefa wywiadu Okręgu AK mjr Rysy-Karpińskiego, że jego lokal jest zagrożony
zbyt długo zwlekał z przeprowadzką. 11 sierpnia o 6 rano został zatrzymany przez Gestapo
w  swoim  mieszkaniu  przy  ul.  Św.  Marka.  Wywieziony  do  siedziby  Policji  przy  ul.
Pomorskiej. Tam został zamordowany podczas przesłuchania prawdopodobnie w nocy z 11
na 12 sierpnia.

Według  ustaleń  kontrwywiadu  AK  podanych  przez  Jerzego  Ślaskiego gen.  "Odra"  po
aresztowaniu traktował przesłuchujących jak powietrze i cały czas modlił się, a gdy oficer
SS Heinrich Hamann uderzył go w twarz, oddał mu trzykrotnie, po czym chwycił krzesło i
uderzył nim drugiego gestapowca, jednak zaraz potem został uderzony od tyłu w głowę
żelazną  sztabą  przez  trzeciego  hitlerowca,  a  następnie  zmasakrowany  na  śmierć  lub
rozstrzelany dzień później.

Wybrana twórczość

• Nie Tylko Pierwsza Brygada (1914-1918) Z Legionami na bój
• Nie Tylko Pierwsza Brygada (1914-1918) W adiutanturze Rady Regencyjnej
• Nie Tylko Pierwsza Brygada (1914-1918) Przed i po kryzysie przysięgowym
• Łuna od Warszawy Wybór i opracowanie tekstów Stanisław Jan Rostworowski
• Bitwy mojego Życia
• Listy z wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920

Awanse

• chorąży – czerwiec 1915
• podporucznik – 1915
• porucznik – grudzień 1916
• rotmistrz – 1917
• major – 1920 ze starszeństwem od 1 czerwca 1919
• podpułkownik – 17 sierpnia 1924
• pułkownik dypl. – 1 stycznia 1931
• generał brygady – 1 października 1943

Odznaczenia

• Złoty Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Niepodległości
• Krzyż Walecznych – czterokrotnie
• Krzyż Armii Krajowej – pośmiertnie
• Krzyż Zasługi Wojskowej                               35.
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Kolorowa pocztówka, fot. L. Durczykiewicz Gębice 1. ćwierć XX wieku.

 

Płk. Stanisław Rostworowski - Gębice lata 30. XX wieku. Konie Faraon i Fujarka.

 

12 sierpnia 2010 – 66 rocznica śmierci gen. bryg. Stanisława Rostworowskiego

12 sierpnia 2010 

Dnia 12 sierpnia o godzinie 19, na Placu Inwalidów, jako członkowie nowo powstałej 
organizacji „Małopolscy Patrioci” spotkaliśmy się, aby uczcić pamięć gen. 
Rostworowskiego.
Z miejsca zbiórki udaliśmy się na ulicę Pomorską, gdzie Generał został zamordowany przez
Gestapo. Złożyliśmy kwiaty, oraz biało-czerwone znicze.
Głos zabrał Kamil, który w skrócie przypomniał wszystkim zgromadzonym o historii 
Stanisława Rostworowskiego.Następnie przeszliśmy na ulicę św. Marka, gdzie mieszkał ten 
wielki patriota.Pod tablicą pamiątkową, znów zapłonęły znicze.

By pamięć o tak ważnej osobie w historii Polski nie zginęła.

                                          http://malopolscypatrioci.org.pl/    
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GENERAŁ   KLEMENS RUDNICKI, (1897–1992) 

ur.  w Żydaczowie.  Służbę wojskową rozpoczął  w 1914 r.  w Legionie  Wschodnim gen.
Hallera we Lwowie. W latach 1918–20 walczył w 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
przeciw  Ukraińcom  i  bolszewikom.  W  okresie  międzywojennym  był  słuchaczem  i
wykładowcą Wyższej  Szkoły  Wojskowej  w Warszawie,  a  od 1938 r.  dowódcą 9.  Pułku
Ułanów Małopolskich w Trembowli,  z którym przeszedł kampanię wrześniową,  walczył
pod  dowództwem  gen.  Kutrzeby,  Skotnickiego  i  Abrahama.  Dostał  się  do  niewoli
niemieckiej, a po ucieczce tworzył wraz z płk. T. Komorowskim (też rodem z Małopolski
Wschodniej, późniejszym gen. Borem) zręby konspiracji wojskowej. Później przedostał się
do Lwowa, gdzie został aresztowany i wywieziony do łagru. W 1941 r. dostał się do Armii
Andersa i wyszedł z nią z ZSRR przez Iran i Palestynę. 

Uczestniczył w kampanii włoskiej  2.  Korpusu.  W latach 1945–47, już jako generał,  był
dowódcą 1. Dywizji Pancernej w Niemczech (po gen. Maczku).  Po demobilizacji w 1947
osiadł w Londynie. Od 1966 do śmierci był prezesem Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii
w  Wielkiej Brytanii oraz (od października 1980)  Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych.
Autor wspomnień "Na polskim szlaku" wydanych w roku 1990 przez Zakład Narodowy im.
Ossolińskich  we  Wrocławiu.11  listopada  1990  Prezydent  RP na  Uchodźstwie,  Ryszard
Kaczorowski awansował  go  na  generała  dywizji.  Kawaler  orderu  Virtuti  Militari,
dwukrotnie Krzyża Walecznych i Złotego Krzyża Zasługi.

   www.cracovia-leopolis.pl

KIEDY  PRAWDA  BYŁA  POEZJĄ  http://www.rp.pl/artykul/401442.html?print=tak&p=0

W wagonie sanitarnym pociągu wiozącego żołnierzy armii gen. Andersa ewakuowanej z
Rosji  do  Persji  jedna  z  sióstr  pięknie  opowiada  baśnie.  Powalony  atakiem malarii  płk
Klemens Rudnicki słucha w głębi jałowych turkiestańskich stepów opowieści o Sindbadzie
Żeglarzu wędrującym przez bajkowe krainy i  pływającym po kolorowych morzach...  W
porcie nad Morzem Kaspijskim Krasnowodsku sanitariusze wnoszą go na pokład statku na
noszach. Dowodzony przez płk. Rudnickiego transport to ostatnia grupa polskich żołnierzy
opuszczających latem 1942  r.  Kraj  Rad.  Na  oddalającym się  sowieckim brzegu  zostają
składy pełne mundurów, koców, wojskowego sprzętu i wyposażenia dla polskiego wojska.
„A niech się tym udławią” – macha ręką jeden z żołnierzy.

Każdy z ewakuowanych ma za sobą dwa lub trzy lata poniewierki, obozów i więzień. Dla
Klemensa Rudnickiego zaczęły się one w lutym 1940 r., gdy jako nowo mianowany szef
sztabu  obszaru  lwowskiego  ZWZ  przekraczał  w  drodze  z  Warszawy  granicę  okupacji
sowieckiej na Bugu pod Jarosławiem. W zaspę, w której się schronił po przejściu rzeki z
jednym z  towarzyszy  wyprawy,  uderzyła  nagle  karabinowa  kula.  Już  po  chwili  dwóch
bojców pędziło ich w kierunku drogi: „Nu, dawaj, tolko biez razgaworow!”. Tak na muszce
sowieckiego karabinu  Rudnicki  wracał  w  swe  rodzinne  strony  i  okolice,  skąd  na  czele
swych ułanów małopolskich wyruszył na wojnę we wrześniu 1939 r.
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Urodzony  w  1897  r.  w  Żydaczowie  w  pobliżu  Lwowa  Klemens  Rudnicki,  w  latach
szkolnych członek niepodległościowego Zarzewia i  Polskich Drużyn Strzeleckich,  latem
1914  r.  trafił  do  szeregów  Legionu  Wschodniego.  Później,  do  końca  wojny,  służył  w
austriackiej kawalerii. W wojsku polskim wyróżnił się podczas walk z bolszewikami jako
rotmistrz 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Był słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej,
a  potem  wykładał  w  niej  taktykę.  Uważano  go  za  jednego  z  najzdolniejszych,
najenergiczniejszych i najlepiej wyszkolonych oficerów polskiej kawalerii.

Na rok  przed wojną  Klemens  Rudnicki  objął  po Tadeuszu Komorowskim,  późniejszym
komendancie  głównym  AK,  „Borze”,  dowództwo  9.  Małopolskiego  Pułku  Ułanów  w
Trembowli.  Pułk  w  składzie  Podolskiej  Brygady  Kawalerii,  przydzielonej  do  Armii
„Poznań”, walczył w bitwie nad Bzurą, osłaniając skrzydła dywizji piechoty nacierających
na Kutno, Łowicz i Sochaczew. Potem wraz z innymi oddziałami kawalerii przedarł się w
walce przez Puszczę Kampinoską do Warszawy.

Pułkownik  Rudnicki  należał  do  wąskiego grona  pierwszych organizatorów i  dowódców
ZWZ. Ale sliedowatielom z NKWD nie udało się tego odkryć. W rezultacie jako kijowski
kupiec Rumiński został skazany za nielegalne przekroczenie granicy zaledwie na parę lat
„swobodnej”  zsyłki  w  Kirowie,  dawnej  Wiatce.  W 1941  r.,  w  chwili  podpisania  paktu
Sikorski-Majski, pracował tam jako robotnik w cegielni. Aby dostać się do organizującego
się wojska,  zdecydował  się ujawnić miejscowemu prokuratorowi nazwisko i  stopień.  W
rezultacie,  ubranego  od  stóp  do  głów w najlepszym w mieście  uniwermagu,  kirowskie
NKWD  wyekspediowało  do  sztabu  gen.  Andersa.  W  tworzącej  się  armii  objął  różne
stanowiska dowódcze,  a  po  reorganizacji  wojska  na Bliskim Wschodzie  został  zastępcą
dowódcy 5. Kresowej Dywizji Piechoty „Żubrów”.

W kwietniu 1944 r. „Żubry” zaczynają zajmować stanowiska u podnóży masywu Monte
Cassino. 5. KDP ma szturmować północną, wyższą i bardziej oddaloną od klasztoru część
skalistego amfiteatru – umocniony setkami bunkrów grzbiet wzgórza Widmo, wierzchołki
Małego i Dużego San Angelo, a także wzgórze 575. Po niepowodzeniu pierwszego szturmu
Rudnicki dostaje rozkaz poprowadzenia drugiego natarcia dywizji. To właśnie wówczas na
odcinku Kresowej, podczas największego nasilenia boju, dochodzi 17 maja do niezwykłego
zdarzenia. Żołnierze 17. Baonu, przyciśnięci niemieckim ogniem pod wierzchołkiem San
Angelo, bez amunicji – niektórzy rzucają w stronę nieprzyjaciela kamieniami – zaczynają
śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła”. 

Rok po bitwie płk Rudnicki, ich dowódca, pisze w okolicznościowym artykule: „Żebyś nie
wiem co, Poeto, napisał, i tak nie zdołasz oddać tego, co było. Tam działa się niespotykana
w dziejach czynu wojennego rzecz: poezja stała się prawdą, a prawda była poezją”.

Do końca  kampanii  we  Włoszech,  m.in.  podczas  walk  o  Ankonę  i  na  linii  Gotów,  płk
Rudnicki,  w  kwietniu  1945  r.  mianowany  generałem,  pełni  funkcję  zastępcy  dowódcy
Kresowej. W operacji bolońskiej dowodzi grupą „RUD” i na jej czele wkracza do Bolonii.
U schyłku wojny obejmuje dowództwo 1. Dywizji Pancernej. Po wojnie osiada w Londynie.
Do śmierci w 1992 r. prezesuje Zrzeszeniu Kół Pułkowych Kawalerii w Wielkiej Brytanii.

Grzegorz  Łyś,  dziennikarz  „Rzeczpospolitej”,  popularyzator  nauki,  autor  m.in.  licznych
publikacji z zakresu turystyki historycznej 

Rzeczpospolita
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Klemens Rudnicki, NA POLSKIM SZLAKU
Gen. Klemens Rudnicki  po zakończeniu działań wojennych we wrześniu 1939 r. znalazł się
w niemieckiej niewoli pod Warszawą, uciekł z niej jednak, by podjąć próbę przejścia przez
Węgry do Francji, do tworzącego się nowego wojska polskiego. Pierwszym etapem miał
być Lwów, do którego przedostał się „przez zieloną granicę”. Rachuby jednak okazały się
fałszywe  –  na  zachód  dostał  się  dopiero  po  kilku  latach.  Po  drodze  będzie  sowieckie
więzienie i łagier...

Oto fragment wspomnień gen. Rudnickiego* z krótkiego pobytu we Lwowie.

WE LWOWIE I PO SOWIECKIEJ STRONIE

Jest wprost nie do wiary, jak można wygląd miasta w ciągu półtora miesiąca zupełnie 
odmienić. To już nie pogodny, piękny, zachodni Lwów, ale coś, przeciwko czemu wszystko 
się w człowieku burzy. Niby ten sam, zniszczeń wojennych żadnych, a jednak inny – Azja. 
Na ulicach i gmachach ogromne transparenty z hasłami propagandowymi w rodzaju: 
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się itp. Ogromne portrety Lenina i Stalina 
uśmiechają się do przechodniów, głośniki bez przerwy ryczą muzyką lub przemówieniami. 
Na Wałach Hetmańskich obok Sobieskiego stanął ogromny pomnik – gloryfikacja Związku 
Radzieckiego – z drzewa oklejonego betonem.

Wśród tego zgiełku i brudu krążą – po tzw. Corsie – tłumy publiczności, której wygląd jest
jednak  zupełnie  inny  aniżeli  dawniej.  To  nie  jest  nawet  jakieś  przesunięcie  aż  na
Akademicką spacerowiczów, którzy przedtem sięgali co najwyżej do pasażu Mikolasza, ale
wygląda  to  na  najazd  na  plac  Mariacki  i  okolicę  zupełnie  obcych  ludzi.  Jakieś  typy
„aktywistów”  przeważnie  o  rysach  semickich,  pozujących  ubiorem  na  prawomyślnych
komunistów lub  niebieskich  ptaków,  przemieszane  z  żołnierzami  sowieckimi  –  krążą  i
handlują  na  każdym  rogu,  sam  zaś  Pasaż  Mikolasza  to  jedno  targowisko.  Można  tam
wszystko kupić i sprzedać. 

Zegarki, używane ubrania, bieliznę obuwie, wódkę i inne cenne i nie znane w takiej ilości
przedmioty dla ludzi sowieckich. Kupcami głównie są oficerowie i żołnierze sowieccy, a
pośrednikami i sprzedającymi przygodni handlarze lub męty lwowskie. „Sowieci” kupują
wszystko, od damskiej bielizny i innych części garderoby, aż po łyżki, widelce czy latarki
elektryczne.  Największym  popytem  cieszą  się  zegarki,  a  jeśli  który  ma  wskazówki
świecące, a do tego czarną tarczę – płacą każdą cenę. Sprzedaż takiego zegarka nie jest
jednak prostą operacją.  Amator na kupno wyciąga z kieszeni nóż,  otwiera wieko i  żąda
pokazania kamieni. Sprzedający zapewnia go, że jest ich co najmniej piętnaście (musi być
koniecznie nie mniej, kupujący udaje znawcę), przy czym obydwaj liczą z całą powagą to,
czego  nie  widać.  W  wypadku  wątpliwym  woła  się  świadków  –  sprzedający  ma
pomocników, a kupujący wzywa kolegów-krasnoarmiejców. 
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Tworzy się grupa,  zegarek idzie coraz to pod inny nóż i  pod inne ucho,  a  w wypadku
wątpliwym rozstrzyga oświadczenie sprzedawcy, że zegarek jest marki „Suma” (Cyma), jak
to  się  czyta  po  rosyjsku.To  wszystkich  zadowala  i  transakcja  załatwiona.

Obok tego Lwowa wschodniego jest i inny, dawny, ale głęboko schowany, drżący i ściśnięty
w dawnych mieszkaniach, do których sprowadzają się bolszewicy, często z rodzinami, jako
sublokatorzy bezpłatni. 
Wszystko to  idzie  niby  grzecznie  i  po  dobrej  woli,  ale  jest  prawie  nie  do  zniesienia.  

Nikt się jeszcze nie orientuje, czym to grozi, i wydaje się raczej dziecinnie naiwne i mało
niebezpieczne.  Panuje  ogólne  przekonanie,  iż  coś  tak  głupiego  i  niezaradnego,  jakimi
przedstawiają się bolszewicy i ich władze, nie może trwać długo i samo przez się wywróci
się.  Nawet  to,  że  od czasu do czasu ktoś  ze znajomych zostaje  aresztowany i  znika za
murami więzienia – nikogo za bardzo nie przeraża. Aresztowania wydają się być zupełnie
przypadkowe, a nawet zrozumiałe w tak ogólnym bałaganie. 
Wiadomości od uwięzionych wprawdzie nie ma, ale ogólnie krążą pogłoski, że powodzi się
im dobrze i niedługo będą wypuszczeni, trzeba tylko sprawdzić, a to musi przecież potrwać.

Cały Lwów jest na ogół zaskoczony zetknięciem się z bolszewikami. Wyobrażali ich sobie 
jako „strasznych mścicieli gnębionego proletariatu”. Spodziewano się mordów i grabieży 
brutalnej, torturowania inteligencji lub innych objawów rewolucji 1917 roku.
Zamiast tego jest inwazja naiwnych Azjatów, których można nawet bezkarnie zwymyślać, 
na pierwszy rzut oka niegroźnych i głupich, i niezaradnych. Nawet władze są śmieszne i 
poza wprowadzeniem niezwykłego wprost nieporządku we wszystkie dziedziny – nikt 
poważnie nie chce tego wziąć. Mało kto domyślał się w tym wszystkim strasznego systemu,
który powoli i skutecznie zmieni życie w koszmar.

Odbywają się właśnie wybory, które mają zadokumentować wolę mieszkańców „Zapadnoj
Ukrainy”  entuzjastycznego  przyłączenia  się  do  Związku  Radzieckiego.  Wybory  są  na
papierze tajne, faktycznie są jednak jawne, i jest i tak tylko jedna lista, na którą się głosuje,
więc po co ta komedia. Oczywiście jeszcze jeden objaw dziecinady – rozumują ludzie – i
tak to nieważne. Idą więc głosować dla świętego spokoju, ażeby niepotrzebnie nie drażnić –
tyle jest już donosicieli  na wszystkie strony, że nie wiadomo, kogo się strzec, a kto jest
pewny. Nawet Ukraińcy są zdezorientowani. Przyjechał z Kijowa Chruszczow i Kornijczuk,
odbywają  się  wielkie  „mitingi”  ukraińskie,  obchodzi  się  uroczyście  przyłączenie  ziem
zachodnich do macierzy, ale w rzeczywistości wygląda to całkiem inaczej, aniżeli się tego
spodziewali.  Ukraina  jest  tylko  na  papierze,  a  naprawdę  to  już  Rosja  i  kłamliwe
wiernopoddańcze odezwy ludu „Zapadnoj Ukrainy” do ojca rodziny narodów sowieckich –
Stalina.

W „Gońcu  Lwowskim”,  jedynej  gazecie  polskiej  wychodzącej  we  Lwowie,  donoszą  o
właśnie co odbytym posiedzeniu polskich profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza, na
którym jednomyślnie uchwalono wysłać hołdowniczą depeszę do Stalina. Depesza ma treść
odrażającą swoim płaszczeniem się wschodnim. Podpisani są wszyscy prawie profesorowie.
Spotykam dwóch z nich, H. i Longchampsa.
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 „Jakżeż mogliście coś takiego podpisać?” – pytam. „O zebraniu i o depeszy, i o tym, żeśmy
ją  podpisali,  dowiedzieliśmy się  także  z  gazety”  –  brzmiała  ich  odpowiedź.  Są  zresztą
bezbronni. Nie ma jak i gdzie sprostować. Czy zresztą w ogóle warto. Przecież to wszystko
takie  głupie  i  naiwne,  że  się  szybko  samo  sobą  zabije.
Takie mniej więcej jest ogólne nastawienie: byle wytrzymać – jako tako – do wiosny, a sen
ten  minie.  To  się,  logicznie  rozumując,  ostać  na  dłuższy  czas  nie  może.
W mieście jest wielu naszych wojskowych, częściowo takich, którzy uniknęli oficjalnego
wzięcia do niewoli przez bolszewików, a częściowo przybyłych spod niemieckiej okupacji, ażeby
tędy  iść  do  Rumunii  czy  na  Węgry.

Są tacy, którzy już byli w Skolem lub Zaleszczykach i, złapani na granicy, przesiedzieli się
po kilka dni w więzieniu granicznym. Potem ich wypuszczono na wolność i wrócili. Będą
próbować  powtórnie  lub  wracać  na  stronę  niemiecką.  Żadnej  organizacji,  która  by  im
pomogła, nie ma jeszcze. Jakieś zaledwie dorywcze kontakty i pomoce, głównie ze strony
kolejarzy.
W  szpitalach  jest  trochę  naszych  rannych.  Między  nimi  gen.  Anders,  który  jest  na
wyjątkowych  prawach,  bardzo  honorowany  przez  bolszewików  i  pod  opieką  dobrych
polskich  lekarzy.
Chcę  go  odwiedzić,  ażeby  opowiedzieć  mu  o  stosunkach  na  zachodzie,  ale  dostaję
wiadomość z jego otoczenia, ażebym tego raczej nie robił. Poza tym dowiaduję się, iż 4
grudnia ma być odstawiony pociągiem do Przemyśla i oddany na niemiecką stronę, tak jak
tego  sobie  życzy.  Tam  go  więc  znajdę  po  powrocie.  Wiadomość  ta  cieszy  mnie
niepomiernie, gdyż osoba jego i nazwisko wydają mi się najodpowiedniejsze, ażeby skupić
wysiłki  wszystkich  boczących  się  na  siebie  „entuzjastów”

Poza tym – tu i tam – spotykam ludzi czynnych, którzy widzą potrzebę utworzenia jakiejś 
organizacji. Czynnym jest głównie pułkownik Dąbrowski, ale wszystko to jest w zalążku i 
nosi całkiem inny charakter niż po stronie niemieckiej.
Toteż wydaje mi się, iż niwiele więcej potrafię tu zobaczyć. Obraz, który ujrzałem, daje mi 
dość ogólny, ale wystarczający pogląd na to, co się dzieje. Postanowiłem wracać. Najpierw 
jednak sprowadzam z Trembowli jednego z moich podoficerów, wachm. P., który to 
wówczas z Warszawy poszedł z grupą ułanów na wschód i dotarł wraz z innymi do rodzin 
do Trembowli.

Opowiada, iż wszyscy szczęśliwie dobrnęli do domów. Rodziny z koszar powyrzucane, 
przeniosły się do miasta. Podoficerowie nie są specjalnie szykanowani i radzą sobie, jak 
mogą, część z nich już poszła do Rumunii, inni pozostali. Żony oficerów czują się znacznie 
gorzej. Poborowska rozpacza po mężu. Moja żona musiała wprost uciekać skrycie z jedną z 
córek i już jest we Lwowie, groziło jej aresztowanie jako żonie samego pułkownika. Gdy ją 
zresztą we Lwowie odnalazłem, opowiadała mi, że spotkała się ze wszystkich stron z 
ogromną pomocą w ułatwieniu jej ucieczki, zarówno ze strony podoficerów, jak i kolejarzy.

Opowiedziałem wachmistrzowi o losach tych, którzy poszli do obozów niemieckich, i 
poleciłem opiece podoficerów żony oficerskie, które innej opieki teraz mieć nie mogą. 
„Macie pomagać sobie wzajemnie, jak jedna rodzina, i wierzyć mocno, że zmiana 
nastąpi”... – kończyłem.
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Potem,  po  naradzie  z  moją  żoną,  postanowiłem  jeszcze  skoczyć  do  Jazłowca,  ażeby
odwiedzić  dwie  starsze  córki,  które  wojna  zastała  w  klasztorze  pod  opieką  zakonnic.
Chciałem się zorientować, czy im co grozi bezpośrednio i czy ich przypadkiem stamtąd nie
zabrać  do  matki.Do  Buczacza  dobiłem bez  trudności  koleją  przez  Stanisławów.  Pociąg
przybył na stację jeszcze przed świtem, co było mi na rękę, gdyż mogłem od razu nająć
„fiakra” do Jazłowca (około 20 km). Nie chciałem ryzykować kręcenia się po Buczaczu za
dnia, gdyż tak niedawno jeszcze – 15 sierpnia – wygłaszałem tam, z balkonu Magistratu,
gorące  przemówienie  do  ludności  w  Święto  Żołnierza.  Wolałem  zniknąć  od  razu
niespostrzeżenie.

W Jazłowcu, w owym szarym gontem krytym bastionie „kapłanek rycerskiego ducha” –
radość  niesamowita.  Wszelkie  przepisy  o  klauzurze  zostały  zawieszone  i  otoczony
zakonnicami musiałem im opowiadać o wszystkim, co zaszło, o Warszawie, o wojnie, o
nastrojach,  a  przede  wszystkim  o  pułku  i  niedzielach  jazłowieckich.

Zastanawiała mnie ich pogoda, wiara silna w dobry obrót sprawy i troska nie o siebie, ale o 
polską sprawę. Ze śmiechem opowiadały mi o inspekcjach bolszewickich w klasztorze i 
zapowiedziach likwidacji oraz o oporze całej ludności Jazłowca i okolicy, bez względu na 
wyznanie, stającej w ich obronie wobec zakusów władz nowych. Zaufałem im i 
pozostawiłem im dzieci.Gdy zmrok zapadł, odprowadziła mnie siostra Laureta, ta sama, 
która mówiła, że „huk musi być”, do bocznej furty klasztornej, którą miałem się wymknąć 
niepostrzeżenie. Szliśmy więc krużgankami we czwórkę, moje dwie małe, uczepione do 
boku, ona i ja. W pewnej chwili siostra Laureta schyliła się ku mnie.
„Panie pułkowniku, muszę panu coś powiedzieć, o coś się zapytać, ale to straszna 
tajemnica, dzieci nie mogą tego słyszeć”.
Doskonale – myślę – teraz wreszcie zejdziemy na ziemię Zapewne jakieś wątpliwości o losy
klasztoru i przyszłość własną. A jednak ta pogoda beztroska była tylko maską, która kryje 
biedne i osaczone kobiety.Zaciągnęła mnie do jakiejś pustej celi i prawie szeptem pytała: 
„Czy to prawda jest, że Rydz Śmigły i Beck zdradzili Polskę, że wokół was wszystkich były
tylko zdrady i zdrady. Może to być?”  „Czy nic siostra innego nie ma mi do zwierzenia?” – 
pytałem. „Ależ naturalnie, że nie” – patrzyła swymi, jak jej szkaplerz na habicie, błękitnymi
oczyma – „to jest przecież dla nas najważniejsza wiadomość”.

                          GENERAŁ  ROMAN  ABRAHAM

Młodość i działalność niepodległościowa

Urodził się 28 lutego 1891 we Lwowie jako syn profesora prawa Władysława Abrahama i
Stanisławy z Reissów. W 1910 ukończył  gimnazjum OO. Jezuitów w  Bąkowicach koło
Chyrowa. Studiował na Wydziałach Filozofii  i  Prawa  Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie,  na którym w 1915 uzyskał  tytuł  doktora praw i  umiejętności  politycznych.  W
czasie studiów działał  w  Drużynach Bartoszowych i  Związku Młodzieży Polskiej  "Zet".
Ukończył  Oficerską  Szkołę  Kawalerii  dla  jednorocznych  ochotników.  Podczas  I  wojny
światowej służył od sierpnia 1914 do października 1918 w armii austro-węgierskiej w 1
Pułku Ułanów Obrony Krajowej,  walcząc na froncie francuskim, rumuńskim, rosyjskim,
serbskim i włoskim, którą zakończył w stopniu porucznika kawalerii.
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Wojna polsko-ukraińska

Po zakończeniu działań wojennych wstąpił we Lwowie do organizacji Polskie Kadry Wojskowe.
Od 1 listopada 1918 w odrodzonym Wojsku Polskim w stopniu porucznika; podczas wojny
polsko-ukraińskiej  był  dowódcą  sektora  Góra  Stracenia we  Lwowie.  Stworzył  własny
oddział zwany później Straceńcami nie tylko od nazwy odcinka, ale także z powodu odwagi
i  dzielności  żołnierzy;  straceńcy walczyli  z  powodzeniem na różnych odcinkach obrony
Lwowa:  w  zdobywaniu  dworca,  w  obronie  Persenkówki,  w  Śródmieściu.  Oddział  pod
dowództwem por. Romana Abrahama zatknął sztandar polski na lwowskim ratuszu o świcie
22 listopada. 24 listopada 1918 został mianowany rotmistrzem Od stycznia do sierpnia1919
dowodził  samodzielnym batalionem, pułkiem i  Grupą Operacyjną własnego nazwiska w
dywizji płk. Władysława Sikorskiego. Od sierpnia 1919 był oficerem oddziału operacyjnego
i  obserwatorem  w  59  Eskadrze  Lotniczej.  Brał  także  udział  m.in.  w  walkach  polsko-
ukraińskich o Przemyśl.

Wojna polsko-bolszewicka

W 1920,  gdy  1  Armia  Konna Siemiona  Budionnego parła  na  Lwów,  rotmistrz Roman
Abraham w lipcu zorganizował w porozumieniu z brygadierem  Czesławem Mączyńskim
tzw.  Detachement  –  wydzielony  oddział  walczący  na  południowo-wschodnim  froncie,
odnosząc wiele sukcesów bojowych.  Ranny pod Chodaczkowem, dowodził  oddziałem z
noszy.  Żołnierze  jego  Detachement pod  dowództwem  kpt.  Bolesława  Zajączkowskiego
stawili opór przeważającej sile bolszewickiej konnicy pod  Zadwórzem 17 sierpnia 1920.
Poległo ich wówczas 318. Złożyli wielką ofiarę krwi, lecz powstrzymali nawałę konnicy
Budionnego.  Bitwa  pod  Zadwórzem,  u  progu  Lwowa,  nazwana  została  polskimi
Termopilami.

Dwudziestolecie międzywojenne

W okresie od grudnia 1920 do listopada 1921 kpt. Roman Abraham pełnił funkcję oficera
do zleceń specjalnych w Sztabie Generalnym. Zweryfikowany w stopniu podpułkownika ze
starszeństwem 1 czerwca 1919. W 1921 oddelegowany przez gen. Władysława Sikorskiego
na  Górny  Śląsk,  gdzie  był  pełnomocnikiem  przy  komisarzu  plebiscytowym  Wojciechu
Korfantym. Wtajemniczony w plany III powstania śląskiego uczestniczył 29 kwietnia 1921
w słynnej odprawie Dowództwa Oddziałów Powstańczych. 

W porozumieniu z dowództwami Okręgów Generalnych we Lwowie, Krakowie i Poznaniu
pod pseudonimem „Roman Wydera” organizował jednocześnie dostawy broni i  amunicji
oraz transporty ochotników dla oddziałów powstańczych. 6 maja 1921 jako przewodniczący
grupy oficerów sztabu powstańczego przeprowadził w Opolu rozmowy z przedstawicielami
Międzysojuszniczej Komisji w sprawie ustalenia linii demarkacyjnej.

W latach  1921-1922  był  słuchaczem  Kursu  Doszkolenia  Wyższej  Szkoły  Wojennej w
Warszawie.  Po  ukończeniu  w  grudniu  1922  kursu  i  uzyskaniu  pełnych  kwalifikacji  do
pełnienia  służby  na  stanowiskach  Sztabu  Generalnego,  otrzymał  przydział  do  Wyższej
Szkoły  Wojennej  na  stanowisko  asystent.  Następnie  został  wykładowcą,  a  później
kierownikiem katedry taktyki ogólnej (od grudnia 1922 do grudnia 1927). 
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W grudniu  1927 powierzono mu dowodzenie  26  Pułkiem Ułanów w  Baranowiczach.  1
stycznia 1928 awansowany na  pułkownika dypl.. W marcu 1929 w barwach 26 pułku uł.
objął dowództwo Brygady Kawalerii "Toruń". W latach 1932-1933 został skierowany na
Centralne Wyższe Studia Wojskowe, następnie dalej w barwach 26 pułku od sierpnia 1933
był dowódcą Brygady Kawalerii "Bydgoszcz", a od 3 kwietnia 1937 do 15 września 1939–
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Poznaniu.

Był posłem na Sejm III kadencji, wybranym w 1930 z listy BBWR. 16 stycznia 1931 zrzekł się 
mandatu.19 marca 1938 awansowany na generała brygady.

Wojna obronna Polski w 1939

W wojnie obronnej w 1939 dowodził  Wielkopolską Brygadą Kawalerii w składzie  Armii
"Poznań" gen. Tadeusza Kutrzeby. Początkowo walczył w rejonie Leszna, Śremu i Rawicza.
Po okresie walk odwrotowych, od 9 września w bitwie nad Bzurą dowodził m.in. atakami
na  Sobotę i  Walewice,  a  od  13  września  –  w  ciężkich  walkach  w  rejonie  Brochowa,
Sierakowa i Lasek. Od 15 do 21 września dowodził Grupą Operacyjną własnego imienia, w
skład której wchodziły Wielkopolska BK i  Podolska Brygada Kawalerii. Część oddziałów
Wielkopolskiej  BK przedostała  się  20 września  do  Warszawy.  Generał  R.  Abraham był
jedynym  dowódcą  związku  taktycznego  kawalerii,  która  na  całym  szlaku  bojowym  w
kampanii wrześniowej nie poniosła ani jednej porażki, nie przegrała ani jednej bitwy, a pod
Brochowem i  Sochaczewem przed jego  żołnierzami  wycofała  się  niemiecka  4  Dywizja
Pancerna  i  2  Dywizja  Lekka.  23  września  gen.  dyw.  T.  Kutrzeba  mianował  gen.  bryg.
Romana Abrahama dowódcą  Zbiorczej  Brygady Kawalerii w obronie  Warszawy.  Na jej
czele walczył do kapitulacji stolicy 28 września.

W niewoli

Ciężko ranny został umieszczony w  Szpitalu Ujazdowskim, gdzie 15 października został
aresztowany  przez  Niemców  i  uwięziony  w  AL.  Szucha.  Oskarżany  o  zatwierdzanie
wyroków śmierci  na  dywersantów niemieckich  w  Śremie,  był  więziony w Poznaniu  w
Cytadeli, a następnie przebywał w oflagach:  Krotoszyn,  Königstein IV B,  Johannisbrunn
VIII E i Murnau VII A. Dwukrotnie próbował uciec z Oflagu VIII E Johannisbrunn. Został
uwolniony 30 kwietnia 1945 przez wojska amerykańskie.

Okres powojenny

Po zakończeniu działań wojennych, po krótkim pobycie we Francji, w październiku 1945 
powrócił do Polski, po czym został skierowany przez Naczelne Dowództwo WP na 
stanowisko delegata przy generalnym pełnomocniku rządu ds. repatriacji w Państwowym 
Urzędzie Repatriacyjnym. Władze komunistyczne nie pozwoliły mu wstąpić do wojska.

 Pracował dalej m.in. w Polskim Czerwonym Krzyżu i Ministerstwie Administracji 
Publicznej, a następnie w spółdzielczości. W 1950, na skutek zastraszania przez Urząd 
Bezpieczeństwa, przeszedł na emeryturę.

Był autorem prac wojskowo-historycznych (publikacje w "Wojskowym Przeglądzie 
Historycznym", "Więzi" i "Kierunkach") oraz Wspomnień wojennych znad Warty i Bzury 
(Warszawa 1969).
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Był żonaty z Martą ze Śmiglów; jedyny syn zmarł wkrótce po przyjściu na świat. Wdowa
po gen. Abrahamie zmarła 28 kwietnia 2007.

Roman Abraham zmarł 26 sierpnia 1976 w Warszawie. Pochowany został na  Cmentarzu
Farnym we Wrześni. Po śmierci generała na grobowcu rodziny Abrahamów na Cmentarzu
Łyczakowskim z  inicjatywy  najbliższych  wmurowano  tablicę  poświęconą  pamięci
zmarłego.Miał godny pogrzeb – z Warszawy do Wrześni w Wielkopolsce. Tam życzył sobie
być pochowanym, obok matki, która we Wrześni osiadła po wygnaniu ze Lwowa, ale także i
dlatego, że z dzielnicą tą był tak blisko związany. Kondukt pogrzebowy zatrzymał się przed
Grobem  Nieznanego  Żołnierza,  poległego  w  Obronie  Lwowa,  potem  nad  Bzurą...
Nad  grobem  żegnał  Go  Prymas  Polski  Kardynał  Stefan  Wyszyński  i  gen.  Boruta-
Spiechowicz,  rzesza  towarzyszy  broni  i  lwowian,  oraz  tłumy  mieszkańców  Wrześni.
Był wiernym i godnym synem swojej Ojczyzny i swojego Miasta.

WIKIPEDIA 

Ordery i odznaczenia
• Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Niepodległości z Mieczami
• Krzyż Walecznych – pięciokrotnie
• Złoty Krzyż Zasługi – czterokrotnie
• Krzyż Obrony Lwowa
• Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
• Komandor Orderu Leopolda (Belgia)
• Kawaler Legii Honorowej (Francja)

GEN. FRANCISZEK KLEEBERG (1888–1941)
Urodził się w Tarnopolu. Ojciec – powstaniec 1863 r. obu swych synów nakłonił do służby 
w wojsku austriackim, licząc że kiedyś uda się im wziąć udział w walce zbrojnej o 
niepodległość Polski.

Dzieciństwo i młodość

Był  synem Emiliana,  powstańca styczniowego i  oficera kawalerii CK Armii,  i  Józefiny
Kuschée  (Couschée)  oraz  starszym bratem  Juliusza,  generała  brygady WP.  Wg tradycji
rodzinnej Kleebergowie wywodzili się od szwedzkiego żołnierza, który przybył do Polski z
wrogą  armią  w  XVII  wieku,  dostał  się  do  niewoli,  spolszczył  się  i  w  końcu  został
założycielem rodu rycerskiego.Po ukończeniu szkoły realnej w Hranicach i złożeniu matury
w Wiedniu w 1905 r., kontynuował naukę w Akademii Wojskowo-Technicznej w Mödling.
W 1911 ukończył Szkołę Strzelecką Artylerii w Hajmasker. Dwa lata później wstąpił do
Szkoły Sztabu Generalnego w Wiedniu, której nie ukończył z powodu wybuchu  I wojny
światowej. 
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 Pierwszym krokiem ku temu stała się więc szkoła wojskowa w Hranicach; potem, po 
zdaniu w 1905 r. matury cywilnej w Wiedniu, podjął studia na wydziale artylerii Wojskowej 
Akademii Technicznej w Modling w Austrii, zakończone w 1908 r. uzyskaniem stopnia 
podporucznika. 

W 1913 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojennej w Wiedniu, przerwane jednak w rok
później przez wybuch I wojny światowej i pełnienie służby sztabowej najpierw w armii 
austriackiej, a potem w  armii  polskiej.

I wojna światowa

W maju 1915 otrzymał przydział do Legionów Polskich. W tym też roku powierzono mu funkcję
szefa  Sztabu  II  Brygady  Legionów,  którą  pełnił  przez  miesiąc.  Następnie  przez  kilka
miesięcy był zastępcą szefa Sztabu, a czasowo także szefem Sztabu Komendy Legionów
Polskich.  W czerwcu  1916 został  szefem Sztabu  III  Brygady  Legionów.  W okresie  od
lutego do lipca 1917 podczas prowadzenia szkolenia Legionów Polskich przez Niemców w
Królestwie był m.in. zastępcą dowódcy 1 Pułku Artylerii w Górze Kalwarii i jednocześnie
komendantem  Zjednoczonych  Szkół  Artylerii,  po  czym  do  końca  1917  służył  w
Inspektoracie  Wyszkolenia  Polskiej  Siły  Zbrojnej.  Do  kwietnia  1918  pełnił  funkcję
komendanta  Kursu Wyszkolenia  Artylerii  w  Garwolinie.  W związku z prośbą o zmianę
obywatelstwa austriackiego na polskie, w czerwcu 1918 został karnie przeniesiony do armii
austro-węgierskiej i przydzielony do Sztabu 54 Brygady Piechoty.

W 1917 r. awansowany do stopnia majora, był komendantem kursu wyszkolenia artylerii w
Garwolinie – do r. 1918, kiedy za wystąpienie do władz austriackich o zmianę obywatelstwa
na polskie,  został  karnie  przeniesiony z powrotem do armii  austriackiej  i,  po rozprawie
sądowej, wysłany na front włoski.

Po  zakończeniu  wojny  i  odzyskaniu  przez  Polskę  niepodległości  wstąpił  do  Wojska
Polskiego  –  od  1918  r.  jako  podpułkownik  Sztabu  Generalnego.  Był  szefem  sztabów
kolejno  kilku  formacji,  a  po  ukończeniu  wojny  polsko-bolszewickiej  w  1920  r.  objął
szefostwo OK VII Poznań. W latach 1924–25, już jako pułkownik, odbył studia wojskowe
we  Francji;  po  powrocie  został  II  dyrektorem  nauk  w  Wyższej  Szkole  Wojennej  w
Warszawie (I dyrektorem był francuski pułkownik L. Faury). W 1928 r. uzyskał awans na
generała brygady. W 1936 r. objął dowództwo OK III Grodno, a w 1938 – OK IX Brześć n.
Bugiem.9 września 1939 r. gen Kleeberg otrzymał od Wodza Naczelnego rozkaz utworzenia
Grupy  Operacyjnej  „Polesie”,  mającej  za  zadanie  bronienie  Polesia  przed  natarciem
niemieckim  od  północy*  –  siłami  znajdującymi  się  na  terenie  IX  OK,  z  miejscem
dowodzenia  w  Pińsku.  W  dniach  14–16  września  stoczyła  ona,  sprawnie  dowodzona,
ciężkie walki obronne o twierdzę Brześć, a 16–18 września o Kobryń. 

Odebrana wieczorem 19 IX Dyrektywa ogólna Naczelnego Wodza nakazywała ewakuację
wszystkich  ocalałych  wojsk  do  Rumunii  i  na  Węgry  (jednak  bez  walk  z  wojskami
sowieckimi), przekreślając plan obrony na miejscu. 
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Reorganizując swe zgrupowanie wojsk w związku z tym nowym zadaniem, po odrzuceniu
przez stronę sowiecką próby pertraktacji o swobodę przemarszu na południe, gen. Kleeberg
– zmieniwszy 21 września  jego nazwę  na Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” –
podjął samodzielną, a bardzo charakterystyczną decyzję – marszu ku Warszawie, na pomoc
walczącej  stolicy.  Przemarsz  rozpoczął się  23 września,  a  27 IX zakończono przeprawę
przez  Bug;  wojsko,  entuzjastycznie  witane  przez  miejscową  ludność,  wkroczyło  do
opuszczonej przez oddziały niemieckie Włodawy. Gen. Kleeberg odtworzył władze miejskie
i  powiatowe,  policję,  zorganizował  Radę  Obywatelską,  miasto  zostało  uporządkowane,
otwarto  sklepy.  Powstała  miniaturowa,  niepodległa  „Włodawska  Rzeczpospolita”.
Przechwycono jednak komunikat radiowy o kapitulacji Warszawy – upadł plan marszu na
stolicę. 

Na zwołanej przez Kleeberga naradzie dowódców wielkich jednostek zdecydowano przejść
w  rejon  lasów  świętokrzyskich,  w  miarę  możliwości  uzupełniając  w  Pionkach  bądź
Radomiu broń i amunicję, i przejść do działań partyzanckich na ich terenie. W drodze, 28
września  wieczorem,  w rejonie  wsi  Jabłoń  i  Milanów doszło  do  dwudniowych  walk  z
oddziałami  sowieckimi,  zaś  w  dniach  2–5  października  w  rejonie:  Serokomla,  Kock,
Tulczyn, Adamów, Gułów, Wola Gułowska – do ciężkiej, kiilkudniowej bitwy z wojskami
niemieckimi – ostatniej bitwy regularnych sił Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej
1939 r., nie przegranej, znanej odtąd jako b i t w a p o d K o c k i e m. 5 października
wieczorem, pomimo możliwości kontynuowania z sukcesem walki, wobec kończenia się
amunicji  i  braku  żywności,  generał  Kleeberg  podjął  decyzję  zaprzestania  jej,  tak
uzasadniając to swym podwładnym (cyt.): Dalsza walka w tej sytuacji – to niepotrzebna już
śmierć setek naszych żołnierzy.

Po kapitulacji gen. Kleeberg przebywał w niewoli w zamku Konigstein w Saksonii. 
Chorował ciężko w niewoli na serce. 5 kwietnia 1941 r. zmarł w szpitalu wojskowym. W 
30. rocznicę bitwy pod Kockiem prochy generała zostały ekshumowane z cmentarza w 
Dreźnie i sprowadzone do Polski, na cmentarz wojskowy w Kocku, gdzie leżą jego 
żołnierze z SGO „Polesie” – z honorami należnymi dowódcy Wojska Polskiego, który 
ostatni złożył broń w wojnie obronnej 1939 r. Gen. Franciszek Kleeberg był wielokrotnie 
odznaczany, m.in. Krzyżek Orderu Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, Legią Honorową i in. Pośmiertnie awansował na 
generała dywizji.

Autor  : Witold  Zieliński

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Kawalerski Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
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• Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, postanowieniem prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego z 1 października 2009 "za wybitne zasługi dla 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej"), uhonorowanie nastąpiło 4 października 
tego samego roku podczas uroczystych obchodów 70. rocznicy ostatniej bitwy wojny
obronnej 1939 roku

• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1937)
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
• Złoty Krzyż Zasługi (1937)
• Wojskowy Medal Zasługi (Austro-Węgry)
• Krzyż Żelazny II klasy (Niemcy)
• Krzyż Komandorski Orderu Legii Honorowej (Francja)
• Order Zabójcy Niedźwiedzia (Łotwa)

Kampania wrześniowa

9 września 1939 przystąpił do organizacji oddziałów bojowych z podległych mu 
ośrodków zapasowych. W korespondencji urzędowej występował w dalszym ciągu 
jako dowódca Okręgu Korpusu Nr IX. 27 września zarządził reorganizację 
podległych mu wojsk oraz ustanowił we Włodawie władze cywilno-administracyjne. 
Od tego dnia występował jako dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
"Polesie".

Pod  Jabłoniem i  Milanowem pobił  wysunięte  kolumny  oddziałów  Armii  Czerwonej.  6
października 1939, po czterodniowych walkach z Wehrmachtem pod Kockiem, złożył broń
jako ostatni polski generał. Pozostał jedynym dowódcą SGO bez porażki – przeciwnik pod
Kockiem  został  pobity,  a  Kleeberg  został  zmuszony  do  podpisania  kapitulacji  tylko  z
powodu braków w zaopatrzeniu i  amunicji.  Po bitwie dostał  się do niewoli niemieckiej.
Przebywał w Oflagu IVB w twierdzy Königstein koło Drezna. W niewoli przebywał półtora
roku,  ponieważ  poważnie  zachorował  na  serce  i  5  kwietnia  1941  zmarł  w  szpitalu
wojskowym w Weisser Hirsch. Został pochowany na cmentarzu w Neustadt.

Prezydent  RP,  na  wniosek  Naczelnego  Wodza,  z  dniem  1  stycznia  1943  pośmiertnie
awansował  go  do  stopnia  generała  dywizji.  W 1969  prochy  gen.  Franciszka  Kleeberga
przewieziono  do  kraju  i  6  października  złożono  na  cmentarzu  Wojennym  w  Kocku
pomiędzy poległymi żołnierzami z dowodzonej przez niego SGO "Polesie".

Rozkaz dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie":

SGO"Polesie"
L.dz.1/5/Op/
Mp.,dnia5X1939roku

Żołnierze!

                                                               49.



Z dalekiego Polesia, znad Narwi, z jednostek, które się oparły w Kowlu demoralizacji -
zebrałem  Was  pod  swoją  komendę,  by  walczyć  do  końca.
Chciałem iść najpierw na południe - gdy to się stało niemożliwe - nieść pomoc Warszawie.
Warszawa  padła,  nim  doszliśmy.  Mimo  to  nie  straciliśmy  nadziei  i  walczyliśmy  dalej,
najpierw  z  bolszewikami,  następnie  w  5-dniowej  bitwie  pod  Serokomlą  z  Niemcami.
Wykazaliście  hart  i  odwagę w czasie  zwątpień  i  dochowaliście  wierności  Ojczyźnie  do
końca.Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie
rokuje  nadziei,  a  tylko  rozleje  krew  żołnierską,  która  jeszcze  przydać  się  może.
Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej
chwili  -  każąc  zaprzestać  dalszej  bezcelowej  walki,  by  nie  przelewać  krwi  żołnierskiej
nadaremnie. Dziękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą karność, wiem, że staniecie,  gdy
będziecie potrzebni.
Jeszcze  Polska  nie  zginęła!Powyższy  rozkaz  przeczytać  przed  frontem  wszystkich
oddziałów.
DowódcaSGO"Polesie"
(-)Kleeberg   gen. bryg." 
                    

 GENERAŁ   STANISŁAW  SOSABOWSKI

Stanisławów – widzę to miasto, gdzie w codziennym trudzie zdobywałem chleb dla siebie i
mojej  rodziny,  kształtowałem swój  charakter  i  uczyłem się  łamać piętrzące przede mną
przeszkody; miasto, gdzie poznałem i pokochałem ideały, które stały się myślą przewodnią
mojego życia.

Tak pisał  późniejszy  generał  Stanisław Sosabowski  we  wstępie  do  swojej  książki  roga
wiodła ugorem.  Gdy miał 11 lat,  stracił  ojca.  Rodzeństwo było jeszcze młodsze.  Pensja
wdowia matki nie wystarczała na życie. W zimie biegł do szkoły, nie mając płaszcza. Było
źle, czasami głodno. Zaczął zarabiać korepetycjami. Kiedy w szkole jacyś rodzice stroskani
złymi postępami synów pytali profesora o radę, często słyszeli:  To leń i nieuk, koniecznie
potrzebuje pomocy i twardej ręki. Jest korepetytor, nazywa się Sosabowski.  Był twardy i
nieustępliwy, nie wypuszczał delikwenta tak długo, aż nauczył się lekcji. Będąc w 5 klasie,
został przewodniczącym kółka samokształceniowego na terenie szkoły realnej. Działające w
Stanisławowie  Towarzystwo Gimnastyczne  „Sokół”,  Towarzystwo Młodzieży  Polskiej  o
ideologii narodowo-socjalistycznej i Towarzystwo Szkoły Ludowej tworzyły patriotyczną
atmosferę.  Sosabowski  wgłębiał  się  w  Myśli  nowoczesnego  Polaka,  Egoizm  narodowy
Dmowskiego. 

Studiował Mochnackiego, Lelewela, Kutrzebę, Dzieje porozbiorowe Polski Siemiradzkiego.
Jednym z przejawów patriotycznych młodzieży pod zaborem była coroczna manifestacja na
cmentarzu stanisławowskim w Dzień Zaduszny. Przy udekorowanych grobach Zasłużonych
śpiewano i wygłaszano przemówienia.  Były to lata 1906–07. Młodzież akademicka była
wierna  ideologii  narodowo-demokratycznej,  szkolna  zaś  przystępowała  do  „Zarzewia”,
odłamu młodzieży narodowo-niepodległościowej. Wkrótce z „Zarzewia” została wyłoniona
tajna  organizacja  wojskowa  „Armia  Polska”  i  jej  jawna  emanacja  „Polskie  Drużyny
Strzeleckie”. Komendantem XXIV Drużyny w Stanisławowie został podchorąży „Węglarz”
Stanisław Sosabowski.
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W tym samym czasie, w 1908 r. we Lwowie, w mieszkaniu= Kazimierza Sosnkowskiego na
zebraniu organizacyjnym kilkunastu osób z Józefem Piłsudskim, zostaje powołany Związek
Walki  Czynnej.  Jednym  z  uczestników  tego  zebrania  był  późniejszy  emisariusz  ZWC,
absolwent Politechniki Lwowskiej i instruktor w Drużynie Strzeleckiej Sosabowskiego, inż.
Jan Międzobrodzki.

Z chwilą wybuchu I wojny światowej Sosabowski zostaje wcielony do armii austriackiej.
Zostaje ranny, grozi mu kalectwo. W 1920 r., służąc już w Wojsku Polskim, chodził o lasce.
Potrafił jednak wykrzesać z siebie tyle siły wewnętrznej i fizycznej, że w 1941 r. – dobijając
pięćdziesiątki – wykonał pierwszy skok spadochronowy. 

W 1918 r. po latach niewoli działa w Lublinie, kierując rozbrajaniem zaborczej armii. W
1922 r.  podejmuje  studia.  Był  człowiekiem gruntownie  wykształconym, piastował  różne
stanowiska,  wykładał  w  Wyższej  Szkole  Wojskowej,  dowodził  9  Pułkiem  Piechoty
Legionów  i  21  Pułkiem  „Dzieci  Warszawy”.  Po  kampanii  wrześniowej,  w  której
uczestniczył, i ucieczce z obozu udał się Sosabowski do Lwowa, a po dwóch tygodniach do
Stanisławowa, ażeby się zorientować w możliwościach przejścia na Węgry, a stamtąd do
Rumunii. Jako stanisławowianin, Karpaty w tym rejonie znał doskonale.

I ZNÓW W STANISŁAWOWIE...

Do  domu  rodziców  żony  przy  ul.  Halickiej  droga  ze  stacji  prowadziła  koło  klasztoru
Jezuitów.  Właśnie  kończyła  się  suma,  kościół  był  pełen  ludzi.  Śpiewano  Święty  Boże,
Święty mocny i nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami. Śpiew płynął z głębi udręczonych serc
– łzy zaczęły mu spływać po twarzy. Tłum opuszczał świątynię. Gdy Sosabowski zjawił się
na ul. Halickiej, żyjąca wówczas rodzina zachowała się tak, jakby był duchem. Polecono mu
uciekać  z  miasta,  zaczęto  wyliczać,  kto  został  aresztowany,  kto  rozstrzelany.  Działają
miejscowi  ukraińscy  nacjonaliści,  a  Żydzi  denuncjują  wszystkie  wybitne  osobistości.
Przejścia na Węgry przez Worochtę i pasmo Czarnohory, przez przełęcz Tatarską i przez
Rafajłową były silnie obstawione. Droga przez Kołomyję i Śniatyn również zamknięta. Z
konieczności powrócił Sosabowski do Lwowa i postanowił szukać innej drogi. Tym razem
wiodła  przez  Drohobycz,  Tustanowice  i  dalej  na  południe,  przez  zieloną  granicę,  do
Budapesztu. Drodze tej patronowało harcerstwo lwowskie.

Kazimierz Międzobrodzki

Dane biograficzne gen. St. Sosabowskiego zawarte są w artykule L. Wierzejskiego w tym
numerze.W Krakowie znajduje się pomnik tego wybitnego Polaka – na dziedzińcu koszar 6

Brygady Desantowo-Szturmowej im. gen. S. Sosabowskiego w Rząsce (na Pasterniku). 

                                                                        51.



Generał Sosabowski - wielki żołnierz zniszczony przez 
Brytyjczyków
Kwartalnik  społeczno- polityczny  Myśl  .pl            http://mysl.pl.salon24.pl/

Kilkanaście dni temu obejrzałem w nocy na TV Polonia świetny film dokumentalny o 
Generale Stanisławskie Sosabowskiem - twórcy polskich wojsk powietrzno-desantowych, a 
podczas II wojny światowej dowódcy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Wielki 
Polak, znakomity żołnierz i dobry człowiek. Jednak zniszczony przez naszych 
„sojuszników", którzy z całą premedytacją zrobili z niego kozła ofiarnego wskazując jako 
osobę winną niepowodzenia operacji „Market Garden". 

Przypadek gen. Sosabowskiego powinien być dla nas kolejną przestrogą, że w sprawach
współpracy i rywalizacji międzynarodowej Polska (zresztą, tak jak każde inne państwo i
naród) powinien przede wszystkim liczyć na siebie, a raczej tylko i wyłącznie na siebie.
Szkoda, że projekcja filmu odbyła się w godzinach nocnych oraz w TV Polonia, a więc
kanału  telewizyjnego  skierowanego  przed  wszystkim  do  Polaków  mieszkających  za
granicami kraju. 

Sosabowski od najmłodszych lat musiał zmagać się z trudami życia. Urodził się i wychował
w Stanisławowie,  w rodzinie  kolejarza.  Był  najstarszym z  trojga  rodzeństwa.  W wieku
jedenastu lat stracił ojca (brat Andrzej miał wówczas siedem lat, a siostra cztery). Uczył się
w  Szkole  Realnej  w  Stanisławowie.  Pomagał  matce  w  utrzymaniu  rodziny  udzielając
korepetycji. Jak sam pisał w swych wspomnieniach „nasze skromne bytowanie na granicy
głodu  polepszyło  się  nieco  od chwili,  gdy  zarabiałem lekcjami."  Mimo trudnej  sytuacji
materialnej maturę zdał z odznaczeniem. Później całe jego dorosłe życie związane było z
wojskiem. 

Wracając jednak do II wojny światowej i postawy polskich sojuszników. Gen. Sosabowski
po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, gdzie został dowódcą polskiej piechoty w
jednej z formowanych dywizji. 

W kwietniu 1940 dywizja przeniosła się do obozu w Parthenay. Tam zastał  ją początek
działań  na  froncie  zachodnim.  Mimo  nalegań  dowódców  jednostki  i  polskiego  rządu,
Francja zwlekała z dostarczeniem niezbędnego zaopatrzenia. Gdy w końcu sprzęt dotarł, nie
było już czasu na wyszkolenie rekrutów. Do wybuchu działań wojennych jedynie ok. 3150
żołnierzy (spośród 11 000) otrzymało broń. Wobec tego faktu polskie dowództwo podjęło
16 czerwca decyzję o przebijaniu się jednostki w kierunku portów atlantyckich. 19 czerwca
Sosabowskiemu  udało  się  dotrzeć  do  portu  w  La  Pallice,  skąd  wraz  z  6000  żołnierzy
Dywizji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Jak widać sojusznicy francuscy kolejny
raz zawiedli. 

Sosabowski postanowił ze swej brygady utworzyć pierwszą w historii  Wojska Polskiego
jednostkę spadochronową. Powstał ośrodek szkoleniowy w Largo House zwany "małpim
gajem", w którym prowadzono szkolenia, natomiast skoki spadochronowe odbywały się na
lotnisku Ringway: "Gdy przyjdzie chwila, jak orły zwycięskie spadniecie na wroga - mówił
na ćwiczeniach w Szkocji 23 września 1941 gen. Sikorski - i przyczynicie się pierwsi do
wyzwolenia  naszej  ojczyzny.  Jesteście odtąd Pierwszą Brygadą Spadochronową...".  Tym
samym gen. Sikorski nadał brygadzie oficjalną nazwę i pozostawił ją do swej wyłącznej
dyspozycji. 
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Dowódcę - jako znakomitego fachowca - wysoko cenili także Brytyjczycy, zwykle niechętni
obcokrajowcom.  We  wrześniu  1943  gen.  Browning,  wysoki  oficer  brytyjskich  wojsk
powietrzno-desantowych, złożył płk. Sosabowskiemu niezwykłą propozycję: zaproponował
mu  objęcie  dowództwa  brytyjsko-polskiej  dywizji  spadochronowej.  Brygada  liczyła
wówczas  ok.  tysiąca  żołnierzy.  Resztę  -  11  tysięcy -  mieli  stanowić Brytyjczycy,  a  płk
Sosabowski  miał  otrzymać automatycznie  awans  na  generała.  Sosabowski  odmówił.  15
czerwca 1944 płk Sosabowski awansował do stopnia generała brygady. 

Po Wybuchu powstania warszawskiego, 1 sierpnia 1944 r. wszyscy w brygadzie byli gotowi
do lotu nad Warszawę, jednak rozkazu do startu ze strony Brytyjczyków nie było. Wraz z
upływającymi kolejnymi dniami powstania narastała w Brygadzie atmosfera buntu, którego
zarzewie w kilku kompaniach (m.in. żołnierze rozpoczęli głodówkę) generał musiał gasić
swoim autorytetem.  Brytyjczycy zagrozili  rozbrojeniem brygady.  Nowy Wódz Naczelny
gen. Sosnkowski oddał w końcu 1.Samodzileną Brygadę Spadochronową do ich dyspozycji.

Ostatecznie  Brygada  wzięła  udział  w  największej  w  II  wojnie  światowej  operacji
powietrzno-desantowej sprzymierzonych. Polacy skakali pod Driel naprzeciw Arnhem, na
przeciwległym, południowym brzegu Renu. Tak przewidywały rozkazy, które nakazywały
też natychmiastową przeprawę, aby pójść z pomocą okrążonym Brytyjczykom. Z powodu
pogody desant odbył się jednak z dwudniowym opóźnieniem i żołnierze skakali wprost na
niemieckie lufy. W istniejącej już sytuacji posłanie w bój 1. SBS nie miało właściwie sensu.
Ponad półtora tysiąca polskich spadochroniarzy nie mogło już przechylić szali ani odwrócić
nieuchronnej klęski. 

21  września  skakała  pod  Driel  jedynie  część  brygady  z  gen.  Sosabowskim,  bo  reszta
nadleciała dopiero za trzy dni i lądowała w dość odległym Grave. Polscy spadochroniarze
zdani  byli  tylko  na  broń  osobistą,  gdyż  artyleria  przeciwpancerna  brygady  odleciała  w
pierwszym dniu operacji rzutem szybowców wraz z Brytyjczykami i walczyła pod Arnhem u
ich boku do końca, ponosząc ogromne straty, haubice zaś miały nadejść morzem. 

Okrążeni pod Driel, odpierali niemieckie ataki i jedynie talentom dowódczym generała i
wielkiej  bitności  żołnierzy zawdzięczać można,  iż  polskie  kompanie jeszcze dwukrotnie
forsowały Ren na zaimprowizowanych łódkach. Prom przewidywany w planach operacji
ostatecznie nie dotarł. W ostatniej fazie bitwy - nocą z 25 na 26 września - właśnie Polacy
osłaniali  odwrót  niedobitków  brytyjskich  spadochroniarzy  z  1.DPD  -  do  końca.  Straty
1.SBS sięgnęły blisko 40% stanów osobowych tych oddziałów, które walczyły pod Arnhem
i Driel. 

Brytyjskie oraz Amerykańskie dowództwo od początku szukało kozła ofiarnego, na którego
można  byłoby  zwalić  całą  winę  za  niepowodzenie  operacji  i  umyć  ręce  od
odpowiedzialności. Wybrali generała Sosabowskiego. Sprawa była z góry ukartowana. Znali
jego wybuchowe usposobienie i starali się go sprowokować - co też się udało. Oburzenie
polskiego generała uznano za niedopuszczalną krytykę brytyjskiego marszałka i generałów.
To wystarczyło. Tym bardziej że niepokorny Polak miał rzeczywiście rację. 

"Sąd" nad generałem odbył się już 24 września w Valburgu, podczas odprawy z wyższymi
dowódcami  brytyjskimi.  Gen.  Sosabowski  przekonywał  ich,  że  bitwę  można  jeszcze
wygrać,  jeśli  forsowanie  rzeki  podejmą  większe  siły  30  Korpusu  wraz  z  1.  SBS,  ale
Brytyjczycy nie chcieli już walczyć. Uznali bitwę za przegraną i chcieli jedynie wycofać się
z "twarzą". 
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Po powrocie brygady do Anglii gen. Sosabowski został 2 grudnia 1944 wezwany do szefa
Sztabu Generalnego, gen. Stanisława Kopańskiego. Ten zakomunikował mu, że Brytyjczycy
życzą sobie, aby oddał dowództwo brygady, tłumacząc to trudnościami dalszej współpracy z
generałem,  a  nawet  sugerowali  osobę  następcy.  Gen.  Kopański  bez  wahania  poparł
"życzenia" Brytyjczyków. Pisemne odwołanie się gen. Sosabowskiego do prezydenta RP
również  nie  odniosło  skutku.  Prezydent  Władysław  Raczkiewicz  nie  próbował  nawet
wyjaśnić sytuacji ani bronić polskiego, tak zasłużonego oficera.  Rozkazem z 27 grudnia
1944 1.SBS została  odebrana  jej  twórcy i  dowódcy,  a  gen.  Sosabowskiego mianowano
inspektorem Jednostek Etapowych i Wartowniczych. 

Sytuacja Sosabowskiego oraz jego rodziny pogorszyła się jeszcze po wojnie. W lipcu 1948
gen.  Sosabowski został zdemobilizowany. Miał już wtedy przy sobie ociemniałego syna
wraz z żoną, których udało się ściągnąć z Polski. Jego syn Stanisław Janusz Sosabowski -
lekarz,  porucznik  AK  i  dowódca  plutonu  "Stasinek"  utracił  w  walkach  w  Powstaniu
Warszawskim  wzrok.  Generał  Sosabowski  pozostał  na  emigracji  w  Wielkiej  Brytanii  i
pracował  jako  robotnik  magazynowy  w  fabryce  silników  elektrycznych,  później
telewizorów. 

W tej samej fabryce pracowali m.in. jego żołnierze, którzy nawet na moment nie pozwolili
mu zapomnieć,  że  nadal  darzą  go  wielkim szacunkiem jako  swojego  byłego  dowódcę.
Dziwna była sytuacja, kiedy jego byli żołnierze, a obecnie pracownicy w tej samej fabryce,
idąc do magazyny salutowali gen. Sosabowskiemu, a obecnie magazynierowi. 

Sosabowski, mimo tych upokorzeń, nie dał się złamać. Aktywnie działał w organizacjach
polonijnych, interesował się tym, co działo się w kraju pod rządami komunistów i pisał
wspomnienia („Najkrótszą drogą" Londyn 1957, Warszawa 1992; „Droga wiodła ugorem.
Wspomnienia" Londyn  1967,  Kraków 1990;  „Freely  I  Server"  Nashville  1982.).  Praca
magazyniera nie pozwała jednak na godne życie, dlatego Sosabowski podejmował próby
zmiany  pracy  m.in.  chciał  pracować  w  brytyjskiej  straży  pożarnej,  ale  kilkakrotnie
odmawiano mu tam zatrudnienia. 

Nie  wiadomo,  co było  przyczyną tak  podłego potraktowania  gen.  Sosabowskiego przez
Brytyjczyków również w okresie powojennym. Światło może rzucić następujące fakt. Otóż,
wielu Holendrów, którzy widzieli heroiczną walką Polaków pod Arnheim, prosiło władze
holenderskie o zainteresowanie się problemem i podjęcie działań celem rehabilitacji gen.
Sosabowskiego i jego żołnierzy. Pozytywnie na te apele odpowiedziała holenderska rodzina
królewska  i  skierowała  pismo  z  prośbą  o  uhonorowanie  przez  władze  holenderskie
„dzielnych Polaków". 

Jednak rodzina królewska otrzymała odpowiedź (wszystko wskazuje na działania i wpływ
służb wywiadowczych amerykańskich i brytyjskich, którzy obawiali się, że niekompetencja
brytyjskiego dowództwa wyjdzie na jaw, a przecież dowództwo Market Garden robiło po
wojnie  kariery  w  wojsku),  że  w  obecnej  sytuacji  nie  jest  możliwa  rehabilitacja  gen.
Sasabowskiego. 

Rehabilitacja nastąpiła dopiero w 2006 r.,  co trzeba podkreślić,  tylko i wyłącznie dzięki
konsekwencji  i  działaniu  kilku  Holendrów,  który  byli  świadkami  walk  polskich
komandosów pod Arnhem na jesieni 1944 r. 
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Ani  Brytyjczycy,  ani  Amerykanie,  ani  tym  bardziej  polskie  władze  państwowe,  nie
interesowały się tym ważnym dla polskiej historii  zagadnieniem. Sprawą po raz kolejny
zainteresowała się holenderska rodzina królewska oraz holenderskie media. 

Około miesiąc temu byłem na wycieczce w Amsterdamie. Przed wyjazdem, w swoim domu
odnalazłem dodatek do polskiego „Neesweeka", właśnie o Amsterdamie. Autor, zachwalał
w przewodniku kilka restauracyjek na pewnym skwerze, wskazując, że jedzenie jest dobre i
tanie, a ludzie przyjaźnie nastawieni do przybyszów. 

I napisał pewną anegdotę. Kiedy zamówił obiad, przy stoliku obok usiadł pewien człowiek.
Ów człowiek zapytał autora przewodnika skąd jest i kiedy się okazało, że jest z Polski, to od
razu  podjął  temat  gen.  Sosabowskiego  oraz  polskiej  1.  Samodzielnej  Brygady
Spadochronowej.  Zastanowiło  mnie  to,  skąd  w  Holandii  taka  znajomość  gen.
Sosabowskiego, skoro w Polsce to postać praktycznie zapomniana i dla wielu anonimowa.
Później obejrzałem film w TV Polonia i już wiedziałem, że w Holandii przeprowadzono
całą kampanię informacyjną o polskim generale i jego komandosach. 

31  maja  2006  r.,  królowa  Holandii  Beatrix,  przyznała  generałowi  pośmiertnie  Order
Brązowego  Lwa,  a  Chorągiew  1.  Samodzielnej  Brygady  Spadochronowej  została
udekorowana  Wojskowym Orderem Wilhelma.  Cała  uroczystość  była  transmitowana  na
żywo  w  holenderskiej  telewizji,  była  holenderska  rodzina  królewska,  przedstawiciele
najwyższych  władz  państwowych  Holandii,  polscy  kombatanci  służący  u  gen.
Sosabowskiego, a nawet Brytyjczycy, którzy przyznali się do swej winy i zrehabilitowali
polskiego generała. Tylko jakoś z polskiego rządu nikt nie przyjechał, a ówczesny Minister
Obrony  Narodowej  (obecny  Minister  Spraw  Zagranicznych)  Radosław  Sikorski  na
uroczystości wysłał swojego doradcę gen. Kozieja. Szkoda, że tak ważna uroczystość, nie
została należycie uhonorowana i wykorzystana, przez polskie władze. 

15 września 2006 w Oosterbeek (w miejscu przeprawy żołnierzy gen. Sosabowskiego z 1.
SBS  na  północnym  brzegu  Renu)  została  odsłonięta  tablica  z  nazwą  "  Generaal
Sosabowskiwaard "  (Polder  Generała  Sosabowskiego),  nadana  przez  Gminę  Renkum.
Natomiast, 16 września 2006 w ramach 62 rocznicy obchodów bitwy pod Arnhem odbyło
się uroczyste odsłonięcie przez brytyjskich weteranów pomnika generała Sosabowskiego w
Driel. 

Generał  Sosabowski  zmarł  na  zawał  serca  25  września  1967  w  Londynie  w  Wielkiej
Brytanii. W 1969 wciąż wierni swemu dowódcy spadochroniarze generała przywieźli jego
prochy  do  Polski,  gdzie  spoczęły  -  zgodnie  z  jego  wolą  -  na  warszawskim cmentarzu
Wojskowym na Powązkach. Ówczesne władze zgodziły się na ten gest, gdyż jak wiadomo,
umarli już nic nie powiedzą. 

Wracając jeszcze do filmu. Występowali w nim wnuk oraz prawnuk gen. Sosabowskiego,
którzy ze łzami w oczach wspominali postać swojego przodka oraz krzywdy, jakie zostały
mu wyrządzone  przez  Brytyjczyków i  Amerykanów.  Myślę,  że  dla  nas  współczesnych,
życie  gen.  Sosabowskiego  powinno  być  powodem  do  dumy,  a  z  drugiej  strony  być
przestrogą, aby deklaracje przyjaźni, sojuszy i współpracy ze strony innych państw zawsze
chłodno analizować i wiedzieć, że w trudnych momentach naszej historii liczyć możemy
tylko i wyłącznie na siebie. 

(JR)
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                         Generał   Juliusz Rómmel (1881-1967) 

generał  Wojska  Polskiego,  w  czasie  kampanii  wrześniowej dowódca  Armii  "Łódź".
Dowodził  również  obroną  Warszawy.Urodził  się  3  czerwca  1881  roku  w  Grodnia.
Pochodził z rodziny o szlacheckich korzeniach. W 1903 roku ukończył Szkołę Artylerii w
Petersburgu,  po  czym  podjął  się  służby  w  armii  carskiej.  Dosłużył  się  tam  stopnia
pułkownika.  Podczas  I  wojny  światowej  był  żołnierzem  1.  Brygady  Artylerii  w  armii
rosyjskiej. Od września 1917 roku rozpoczął walkę dla Wojska Polskiego. Wstąpił do II
Korpusu Polskiego, gdzie w 1918 roku objął nawet dowództwo nad dywizjonem artylerii
konnej oraz brygady z III Korpusu Polskiego. Krótko sprawował tę funkcję, gdyż w kilka
tygodni później Rómmel został internowany przez Austriaków, a jego III  Korpus Polski
został  rozwiązany.  Do  Wojksa  Polskiego  powrócił  po  odzyskaniu  niepoedległości  w
listopadzie  1918  roku.  Najpierw  dowodził  pułkiem  artylerii  na  terenie  Rembertowa,  a
następnie 8. pułkiem artylerii polowej.

 W marcu 1919 roku objął dowodzenie nad 1. Brygadą Artylerii Legionów, a w czerwcu 920
roku został dowódcą 1. Dywizji Piechoty Legionów. Następnie sprawował funkcję dowódcy
1.  Dywizji  Kawalerii,  z  którą  walczył  przeciwko  bolszewikom.  Jego  talent  doceniono
szybkim awansem na generała brygady (1922), a następnie na generała dywizji (1928). W
międzyczasie  służył  (1921-1924)  jako inspektor  jazdy wileńskiej  1.  Armii.  Od kwietnia
1924 roku do września  1926 roku kierował  poczynaniami 1.  Dywizji  Jazdy i  nastepnie
został oddelegoway do służby w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. W 1929 roku
został inspektorem armii we Lwowie. Od 1935 roku tę samą funkcję pełnił w Warszawie.
Podczas kampanii wrześniowej był dowódcą Armii "Łódź". Jego jednostka brała udział w
walkach  od  pierwszych  chwil  rozpoczęcia  boju.  Szybko  jednak  została  rozbita  przez
Niemców, a sam dowódca zmuszony był do wycofania się w kierunku Warszawy. 

II wojna światowa
Na początku kampanii wrześniowej przebywał w Kwaterze Głównej Armii, w Łodzi przy 
ulicy Zgierskiej 133 - pałac Heinzla w parku Julianowskim. Wieczorem 5 września 
Naczelny Wódz wydał zgodę na wycofanie armii z pozycji głównej, a następnie nakazał jej 
wycofanie za Wisłę, na południe od Warszawy, przez mosty w Górze Kalwarii i Otwocku. 6 
września 1939, w godzinach rannych, pałac Heinzla został zbombardowany przez 
Luftwaffe, a on sam kontuzjowany. Tego dnia około godz. 9.20 wyjechał z I rzutem KG 
Armii do Mszczonowa przez Zgierz-Łowicz-Skierniewice. Do Mszczonowa przybył około 
godz. 10.00 i ulokował się wraz ze sztabem w budynku poczty. Tu sztab armii był także 
bombardowany przez Luftwaffe. 8 września pojawił się w Warszawie.

Jako najstarszy rangą oficer w oblężonym mieście podawał się później za dowódcę obrony
Warszawy, mimo że faktycznie obowiązki te pełnił gen.  Walerian Czuma.  Rómmel był
natomiast dowódcą Armii Warszawa, której częścią był garnizon stolicy. Zarzuca mu się, że
- jakoby wbrew uzgodnieniom z gen. Tadeuszem Kutrzebą - nie zgodził się na uderzenie
siłą jednej dywizji na pomoc wycofującej się Armii "Poznań". 
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Zapomina się jednak, że siły te były potrzebne do powstrzymania zbliżającego się ataku na
wschodnie dzielnice miasta.  Po wyczerpaniu środków walki kapitulował.  Powołał,  przed
kapitulacją,  ruch  oporu  z  gen.  Michałem  Tokarzewskim-Karaszewiczem na  czele  -
Służba  Zwycięstwu  Polski.  Po  ataku  wojsk  sowieckich  na  Polskę  17  IX  Rómmel
bezprawnie  rozkazał  radiodepeszą  traktowanie  sił  bolszewickich  jako  "oddziały
sprzymierzone".

 Po  upadku  Warszawy wzięty  do  niewoli  (m.  in.  jeniec  obozu  VII  A Murnau),  gdzie
przebywał  do końca wojny.Po wojnie  z powrotem znalazł  się w kraju,  gdzie podjął  się
początkowo doradztwa ds. szkoleniowych.

 Niestety,  szybko  pozbawiono  go  tego  stanowiska  na  rzecz  ludzi,  którym  sprzyjały
ówczesne  władze.  Generał,  mimo  iż  został  przyjęte  do  Ludowego  Wojska  Polskiego,
przeszedł w stan spoczynku. Rómmel zajął się również pisaniem. Był autorem wspomnień
"Za Honor i Ojczyznę" wydanych w latach pięćdziesiątych.

 Zmarł 3 września 1967 ro..                          www.sww.w.szu.pl/u w W

ŻYCIORYS  II                            http://dzieje.pl/postacie/juliusz-rommel

Urodził się 2 czerwca 1881 r. w Grodnie.

W 1900 r. ukończył Korpusu Kadetów w Pskowie, a następnie w 1903 r. Konstantynowską
Szkołę  Wojskową w Petersburgu.  W tym samym roku uzyskał  stopień  podporucznika i
został przydzielony do I brygady artylerii gwardii.

W 1905 r. awansował do stopnia porucznika.

Podczas  I  wojny  światowej  służąc  w  I  brygady  artylerii  gwardii  pełnił  m.in.  funkcje
starszego oficera  baterii,  dowódcy parku artylerii  i  dowódcy baterii.  W czasie walk był
dwukrotnie ranny.

W 1915 r. otrzymał stopień kapitana, a rok później pułkownika.

Po  wybuchu  rewolucji  lutowej  w Rosji,  od  sierpnia  1917  r.,  uczestniczył  w  tworzeniu
oddziałów polskich na Ukrainie. Dowodził kolejno: oddziałem polskim w Kijowie (I 1918),
samodzielnym dywizjonem artylerii konnej (II-V 1918) oraz samodzielną lekką brygadą III
Korpusu Polskiego, na czele której stał do rozwiązania korpusu w czerwcu 1918 r. Potem
został internowany przez Austriaków.

W listopadzie 1918 r. rozpoczął służbę w Wojsku Polskim. Był dowódcą obozu artylerii i
pułku  artylerii  w  Rembertowie,  a  następnie  8  pułku  artylerii  polowej.W czasie  wojny
polsko-sowieckiej dowodził początkowo I brygadą artylerii Legionów, a później l Dywizją
Piechoty Legionów.Od lipca 1920 r. stał na czele l dywizji kawalerii, z którą brał udział w
walkach odwrotowych na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w obronie Lwowa oraz w
rejonie Zamościa.                                                      
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W 1919 r. awansował do stopnia generała brygady.

W czerwcu 1921 r. został inspektorem kawalerii przy Inspektoracie Armii nr 1 w Wilnie.

Od kwietnia 1924 r. do września 1926 r. był dowódcą 1 dywizji kawalerii.

Następnie do czerwca 1929 r. pełnił funkcję generała do prac przy Generalnym 
Inspektoracie Sił Zbrojnych.

W 1928 r. uzyskał stopień generała dywizji.

Od czerwca 1929 r. był Inspektorem Armii we Lwowie, a od listopada 1935 r. w Warszawie.

23 marca 1939 r. został dowódcą Armii „Łódź". Dowodził nią w czasie kampanii polskiej 
1939 r. podczas bitwy granicznej i w walkach nad Wartą i Widawką.

8 września dotarł do stolicy obejmując dowództwo Grupy Armii „Warszawa", a 10 września
Armii „Warszawa" z zadaniem obrony Warszawy i Modlina.

Po kapitulacji stolicy, 28 września 1939 r., dostał się do niewoli niemieckiej. Do kwietnia 
1945 r. przebywał w obozie jenieckim VIIA Murnau.

Po wyzwoleniu obozu przez armię amerykańską wyjechał do Francji.

Jednak w lipcu 1945 r. powrócił do kraju i zgłosił się do służby w ludowym Wojsku 
Polskim, gdzie pełnił funkcję doradcy Naczelnego Dowódcy WP do spraw szkolenia.

W czerwcu 1947 r. przeszedł w stan spoczynku.

Po 1956 r. działał aktywnie w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Był autorem wielu artykułów i książek, m.in.: „Moje walki z Budionnym”(1932), 
„Kawaleria polska w pościgu za Budionnym”(1933), „Za Honor i Ojczyznę”(1958).

Zmarł 3 września 1967 r. w Warszawie. Pochowany został w Alei Zasłużonych na 
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Był odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari kl. II, IV i V, Krzyżem Niepodległości, 
Orderem Polonia Restituta kl. IV, czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem
Zasługi. (PAP)

mjs

ODZNACZENIA 
• Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (1921)[7]
• Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski[8]
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Walecznych – czterokrotnie
• Złoty Krzyż Zasługi
• Order Krzyża Grunwaldu II klasy
• Krzyż Oficerski Legii Honorowej (zezwolenie 1921)[9]
• Krzyż Komandorski Legii Honorowej
• Krzyż Kawalerski Legii Honorowej
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                   Generał Walerian Czuma
Walerian Czuma (ur. 24 grudnia 1890 w Niepołomicach, zm. 7 kwietnia 1962 w Wrexham,
Anglia),  generał  brygady Wojska  Polskiego,  komendant  Straży  Granicznej,  działacz
społeczny, dowódca obrony Warszawy we wrześniu 1939.

Walerian Czuma studiował rolnictwo w  Wiedniu, gdzie wstąpił  do  Drużyn Strzeleckich.
Podczas pierwszej wojny światowej od 1914 dowódca batalionu 3 pułku piechoty Legionów
– kapitan z września 1916. W czasie przebijania się Polskiego Korpusu Posiłkowego przez
front austriacko-rosyjski pod Rarańczą 15 lutego 1918 dowódca batalionu, aż do przejścia 3
pułku przez front.  Walczył  pod  Kaniowem. W okresie  kwiecień  –  sierpień  1918 polski
komendant  placu  w  Moskwie,  zajmuje  się  ewakuacją  Polaków i  rekrutacją  do  polskich
oddziałów. 

Od sierpnia 1918 – w stopniu majora organizował 5 Dywizję Strzelców Polskich, zwaną też
Dywizją Syberyjską, która walczyła wspólnie z wojskami admirała  Aleksandra Kołczaka,
Korpusem  Czesko-Słowackim i  siłami  ekspedycyjnymi  Ententy przeciwko  siłom
bolszewickim.  W  składzie  jego  dywizji  walczyło  też  kilka  monitorów  rzecznych,
patrolujących  rzekę  Ob,  co  czyni  z  gen.  Czumy  organizatora  pierwszej  polskiej  floty
wojennej od  czasów  rozbiorów.  Po walkach z  Armią  Czerwoną dostał  się  do niewoli  i
więziony był w Krasnojarsku i Omsku, a od 6 listopada 1920 w moskiewskim więzieniu na
Butyrkach. 17 stycznia 1922 roku wymieniony na sowieckich komisarzy.  Po dojściu do
zdrowia objął nowe obowiązki. Pułkownik ze starszeństwem z 1 stycznia 1919.

W  dwudziestoleciu  międzywojennym  na  różnych  stanowiskach  dowódczych.  Grudzień
1922 – maj 1927 dowódca piechoty dywizyjnej i pełniący obowiązki dowódcy 19 Dywizji
Piechoty. Maj 1927 – luty 1928 komendant Obszaru Warownego Wilno. Marzec 1928 – luty
1939 dowódca 5 Dywizji  Piechoty.  Generał  brygady z 1 stycznia 1929.  15 lutego 1939
mianowany  przez  Prezydenta  RP komendantem  Straży  Granicznej.  Działał  na  granicy
zachodniej.  Działał  aktywnie  w kilku  organizacjach  społecznych,  m.in.  w  Straży  Mogił
Polskich Bohaterów, organizacji, która zainicjowała budowę Cmentarza Obrońców Lwowa.

3  września  1939  otrzymał  nominację  na  dowódcę  obrony  Warszawy.  Początkowo
dysponował  jedynie  skromnymi  siłami  garnizonu  miejskiego,  jednak  w  krótkim  czasie
zdołał  zgromadzić  całkiem  pokaźne  siły  (ok.  70  tys.  oficerów  i  żołnierzy)  złożone
częściowo z rozbitych jednostek cofających się na Warszawę, maruderów oraz z cywilnych
ochotników. 8 września dowództwo całości  Armii Warszawa objął gen.  Juliusz Rómmel,
jednak za  całość  obrony Warszawy do 29 września  odpowiedzialny był  Czuma.  Od 22
września  użycie  odwodów  oraz  rozkazy  dla  wschodniego  brzegu  Wisły wymagały
akceptacji  gen.  Rómmla.  Z  rozkazu  gen.  Rómmla,  dowódcy  Armii  Warszawa,  wojska
obrony  Warszawy  pod  dowództwem  gen.Czumy  nie  wspierały  zaczepnie  działań  armii
Poznań, Pomorze i Łódź, przechodząc do skutecznej obrony. Obrony wspieranej tysiącami
cywilów pracujących przy budowie rowów przeciwczołgowych, barykad i umocnień.

Po kapitulacji  Warszawy w niewoli  niemieckiej w  Oflag VIIA Murnau. Stamtąd w 1945
wyzwolony przez wojska amerykańskie.
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Po  wojnie  pozostał  na  emigracji  w  Wielkiej  Brytanii,  gdzie  zajmował  się  uprawą
trzyakrowej  działki  spółdzielni  rolniczej  w Lark.  Nie  uczestniczył  w życiu publicznym.
Zmarł na emigracji. Pochowany pierwotnie we Wrexham; 2 lipca 2004 prochy przeniesiono
na Cmentarz Powązkowski w Warszawie (kwatera II C 27).

Jego nazwiskiem zostały nazwane ulice: na warszawskim Bemowie oraz w rodzinnych 
Niepołomicach.
W 1999 Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie nadano imię gen. bryg. Waleriana 
Czumy.
W 2006 Szkoła Podstawowa w Zawadce została nazwana jego imieniem.

50 lat temu zmarł gen. Walerian Czuma - dowódca obrony Warszawy 
w 1939 r.

Po  wybuchu  wojny,  od  3  do  28  września  1939  r.  gen.  Czuma  był  dowódcą  Obrony
Warszawy,  kierując  heroiczną  walką  wspólnie  z  Komisarzem  Cywilnym  Stefanem
Starzyńskim.

Po  latach  tak  wspominał  warunki  w  jakich  zaczął  organizować  obronę  stolicy:  „Do
najcięższych  przeżyć,  jakie  miałem  w  swym  życiu  wojskowym,  należą  chwile,  jakie
przeżyłem w pamiętnych dniach września 1939 r. 

Dostałem  zadanie  obrony  Warszawy  przed  możliwym  zagonem  niemieckiej,  czwartej
dywizji pancernej, która rozbiwszy front skierowała się na Piotrków, skąd mogła uderzyć na
Warszawę.  Środki do obrony, jakie otrzymałem na razie,  były to cztery baony piechoty,
niepełne  i  niekompletnie  uzbrojone.  Początkowo  nie  było  artylerii  polowej  ani
przeciwpancernej”. (Z. Mierzwiński „Generałowie II Rzeczypospolitej”)

„ Wódz Naczelny powierzył nam obronę stolicy. Żąda on, by o mury Warszawy rozbił
się napór wroga.  Objęliśmy pozycję, z której nie ma zejścia" - pisał  gen. Walerian
Czuma w rozkazie do żołnierzy we wrześniu 1939 r. 7 kwietnia mija 50 lat od śmierci
tego bohaterskiego dowódcy Obrony Warszawy.

„Gdyśmy  1  października  (1939  r.  –  PAP)  z  generałem Rómmlem i  Kutrzebą  na  czele
wyjeżdżali  z  Warszawy do obozu jeńców,  przemówił  do nas  gen.  Blaskowitz,  dowódca
armii oblegającej Warszawę. Refrenem powtarzającym się kilkakrotnie w jego mowie był
+Festung Warschau+, Twierdza Warszawa. (…) Nie wiem, co Blaskowitz rozumiał przez
wyrażenie  -  Twierdza  Warszawa,  ale  jestem  przekonany,  że  wiedział  dobrze,  że  tymi
bunkrami były piersi żołnierzy i bohaterskiej ludności Warszawy” – wspominał po latach
gen. Czuma. (Z. Mierzwiński „Generałowie II Rzeczypospolitej”)

Z  kolei  płk  Tadeusz  Tomaszewski,  szef  sztabu gen.  Czumy,  relacjonując  jego pierwszą
odprawę  po  objęciu  funkcji  dowódcy  obrony  stolicy,  pisał:  „Wyczuwam  wyraźnie,  że
obecni ulegają sile bijącej z osoby generała, ulegając jego woli i patrzą weń z zaufaniem.
(…) Mówi o barykadach, o walce ulicznej itp., słowem, mówi rzeczowo, przekonywująco,
mocno i wszyscy obecni rozjeżdżają się z uczuciem pewności i wiary”. („Wrzesień 1939 w
relacjach i wspomnieniach”)
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Od  9  września  obrona  Warszawy  została  formalnie  podporządkowana  gen.  Juliuszowi
Rómmlowi, dowódcy utworzonej Armii "Warszawa". Gen. Czuma nadal jednak pozostawał
dowódcą obrony stolicy.

Sytuacja ta powodowała konflikty, wynikające m.in. z negatywnej opinii gen. Rómmla na
temat  podejmowania  działań  zaczepnych.  Nie  zgodził  się  on  np.  na  wysłanie  dywizji
mającej  udzielić  pomocy wycofującej  się  Armii  "Poznań".  Wielu  oficerów przyznawało
wówczas rację gen. Czumie, widząc w działaniach ofensywnych szansę przerwania izolacji
stolicy.

Mimo różnicy zdań gen.  Rómmel,  charakteryzując w 1945 r.  postać gen.  Czumy, pisał:
"Bardzo dobry dowódca i pewny żołnierz. Człowiek prawy, uczciwy. W Warszawie spisał
się bardzo dobrze w tak trudnych warunkach. Umysł żywy i prosto myślący".

W czasie trwającej do 27 września obrony stolicy generał Czuma wielokrotnie wykazał
się umiejętnościami dowódczymi, ogromnym męstwem oraz talentami organizacyjnymi.
Liczne relacje potwierdzają bezpośredni udział generała w walkach na pierwszej linii, a
nawet  kierowanie  ogniem  artyleryjskim,  w  dodatku  pod  silnym  ostrzałem  wroga.
Ostatnia  akcja  bojowa  (odparcie  nieprzyjacielskiego  szturmu  w  rejonie  ulicy
Belwederskiej), w której dowódca uczestniczył osobiście, miała miejsce nad ranem 27
września, a więc w ostatnim dniu walk. Od 8 września DOW wraz z generałem Czumą
zostało  podporządkowane  rozkazom  generała  Juliusza  Rómmla  (dotychczasowego
dowódcy Armii "Łódź"), który nieoczekiwanie znalazł się w stolicy i tego dnia został
mianowany  dowódcą  nowo  utworzonej  Armii  "Warszawa".  Współpraca  między
generałami  nie  układała  się  najlepiej.  Przykładowo  wiele  rozkazów  DOW  było
dublowanych  przez  szefa  Armii,  co  wywołało  zamęt  w  systemie  dowodzenia.  Do
najpoważniejszego rozdźwięku między dowódcami doszło na tle  koncepcji  udzielenia
wsparcia przebijającym się do Warszawy (po klęsce nad Bzurą) jednostkom z rozbitych
Armii "Poznań" i "Pomorze".

 Generał Czuma, po uzyskaniu od oficera łącznikowego szczegółowych wiadomości o
odwrocie  znad  Buzy  i  zaciętych  walkach  w  Puszczy  Kampinowskiej,  podjął
przygotowania  do  odsieczy  na  przedpolu  stolicy.  Opowiadał  się  za  utworzeniem
przyczółka sięgającego od Młocin przez Palmiry do Modlina, a następnie za uderzeniem
w kierunku miejscowości Błonie i Pruszków. Zaplanowana na 17 września akcja została
jednak odwołana przez Rómmla. Decyzja ta poniosła za sobą dodatkowe straty wśród
walczących  na  przedpolu  Warszawy  wykrwawionych  oddziałów  WP.Po  kapitulacji
Warszawy gen. Czuma był więźniem kilku niemieckich oflagów. Ciężko chorował na
szkorbut, przy wzroście 180 cm ważył zaledwie 49 kg. W kwietniu 1945 r. uwolniły go
oddziały amerykańskie.

Po wojnie trafił do Paryża, a później do Nicei, gdzie leczył się z ran wojennych. 
Postanowił nie wracać do kraju i osiedlił się w Anglii, gdzie poświęcił się pracy na roli. 
Obrażenia odniesione podczas wojny odbiły się jednak negatywnie na jego zdrowiu. Po 
dwóch wylewach krwi do mózgu, trzeci - okazał się śmiertelny.
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Niedoceniany i marginalizowany przez władze PRL gen. Walerian Czuma zmarł 7 
kwietnia 1962 r. w polskim szpitalu w Penley. Pochowano go na cmentarzu w Wrexham 
w Walii. W czerwcu 2004 r., na prośbę rodziny, do Polski sprowadzona została urna z 
prochami generała. Po uroczystej mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
złożono ją na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Gen. Czuma odznaczony był m.in. orderem Virtuti Militari IV i V klasy, orderem Polonia
Restituta III i IV klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami oraz czterokrotnie Krzyżem
Walecznych.

Mariusz Jarosiński      http://dzieje.pl/aktualnosci/

   Generał Tadeusz Kutrzeba (1886-1947)

Urodził się 15 kwietnia 1886 r. w Krakowie (część źródeł jako datę urodzenia podaje rok
1885). Jego ojciec był oficerem armii austriackiej.

W wieku dziesięciu lat Tadeusz został uczniem wojskowej szkoły realnej w Wiedniu.

Po uzyskaniu matury w 1903 r.  rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej w
Moedling  na  wydziale  inżynieryjno-saperskim.  Ukończył  ją  w  1906  r.  z  wynikiem
celującym.

Od 1906 do 1910 r. służył w 9. batalionie saperów w Krakowie. Następnie studiował w
Akademii Sztabu Generalnego w Wiedniu.

W 1913 r. rozpoczął służbę w szefostwie inżynierii w Sarajewie.

Po  wybuchu  I  wojny  światowej  walczył  w  armii  austriackiej,  początkowo  na  froncie
serbskim, a następnie rosyjskim jako oficer łącznikowy w sztabie XXIV Korpusu.

Po  przeniesieniu  na  front  włoski  od  lutego  do  lipca  1916  r.  był  szefem  sztabu  wojsk
technicznych w grupie arcyksięcia Eugeniusza w Tyrolu. Następnie jako austriacki oficer
łącznikowy pełnił służbę w sztabie 9. Armii niemieckiej w Siedmiogrodzie.

W czerwcu 1917 r. został przeniesiony ponownie na front rosyjski, gdzie był zastępcą szefa
ekspozytury  4.  Armii  austriackiej  przy  dowództwie  niemieckiej  grupy  operacyjnej  na
Wołyniu. Od marca 1918 r. był szefem sztabu austriackiej bazy w mieście Braiła na terenie
Rumunii.

Do Wojska Polskiego wstąpił w listopadzie 1918 r. Początkowo skierowany został do pracy
w I, a następnie III Oddziale Sztabu Generalnego.

Od listopada 1919 r. pełnił kolejno funkcje: szefa sztabu 1. Dywizji Piechoty Legionów, a
następnie  Grupy  Operacyjnej  gen.  Edwarda  Śmigłego-Rydza,  szefa  sztabu  3.  Armii  i
jednocześnie  dowódcy  1.  Dywizji  Piechoty  Legionów,  razem  z  którą  uczestniczył  w
walkach na Ukrainie i wyprawie na Kijów (IV-VI 1920).W czerwcu 1920 r. został szefem
sztabu  Frontu  Południowo-Wschodniego,  a  następnie  Frontu  Środkowego.  Od  Bitwy
Warszawskiej do zakończenia działań wojennych był szefem sztabu 2 Armii.
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W styczniu 1921 r.  został  wykładowcą  taktyki  ogólnej  w Szkole  Sztabu Generalnego i
członkiem  Komisji  Regulaminowej.  Od  maja  1921  r.  sprawował  funkcję  szefa  sekcji
planów,  a  od  grudnia  tego  roku  szefa  Oddziału  IIIa  Biura  Ścisłej  Rady  Wojennej.
Równolegle  od  grudnia  1924  r.  pełnił  obowiązki  drugiego  zastępcy  szefa  Sztabu
Generalnego.

W listopadzie  1925 r.  został  mianowany szefem Biura  Ścisłej  Rady Wojennej  i  drugim
zastępcą szefa Sztabu Generalnego.

Podczas zamachu majowego w 1926 r. opowiedział się po stronie rządowej.

W grudniu 1926 r. został zastępcą szefa Sztabu Generalnego. Do stopnia generała brygady
awansował w 1927 r.

W  listopadzie  1928  r.  objął  stanowisko  komendanta  Wyższej  Szkoły  Wojennej  w
Warszawie.  Funkcję  tę  pełnił  do września  1939 r.(  dzięki   niemu a  wbrew zakusom
dyktatora Józefa Piłsudskiego  poziom wyszkolenia w  Wyższej Szkole  Wojennej  był
najwyższy  na świecie  co  skutkowało  potem w   wygranych  walkach Polskich Sił
Zbrojnych  na Zachodzie w  armiach  sprzymierzonych ). 

Jednocześnie  od  1935  r.  był  generałem  do  prac  przy  Generalnym  Inspektoracie  Sił
Zbrojnych. W marcu 1939 r. awansował do stopnia generała dywizji i został inspektorem
armii.

W notatkach sporządzonych w maju 1939 r. płk Stefan Rowecki tak charakteryzował gen.
Kutrzebę  w  kontekście  dowodzenia  w  czasie  wojny:  "Ma  opinię  wybitnego  operatora.
Wyróżnia  się  inteligencją  i  bystrością  umysłu.  Ma wszystkie  dane  na  dowódcę  armii  z
wyjątkiem doświadczenia osobistego w dowodzeniu. Czy to nie stworzy mu trudności jako
dowódcy armii, można mieć obawy. W każdym razie powinien dobrać sobie szefa sztabu,
który  by  go  hamował  w  rzucaniu  pomysłów  i  zmuszał  do  ostatecznego  zrealizowania
jednego z nich; również ten szef sztabu, dobry i  doświadczony oficer liniowy, musiałby
bezapelacyjnie określić możliwości wykonawcze wojsk,  inaczej łatwo o katastrofę armii
dowodzonej przez Kutrzebę". ("Stefan Rowecki. Wspomnienia i  notatki autobiograficzne
(1906-1939)")

W  czasie  kampanii  polskiej  1939  r.  gen.  Kutrzeba  dowodził  Armią  "Poznań".  Był
inicjatorem zwrotu zaczepnego nad Bzurą.  W opinii  dr.  Marka Piotra Deszczyńskiego z
Instytutu Historycznego Uniwersytetu  Warszawskiego:  "9 września  otworzył  nową kartę
zmagań. Wycofujące się ze wschodniej Wielkopolski bez nacisku ze strony nieprzyjaciela
oddziały  Armii  +Poznań+  rozpoczęły  w  pasie  Łęczyca-Łowicz  uderzenie  w  kierunku
południowym, na lewe skrzydło 8. Armii niemieckiej, która toczyła walki z resztą sił Armii
+Łódź+. W ten sposób nad Bzurą, rozpoczęła się największa batalia polskiego Września i
początkowego etapu II wojny światowej w Europie".

"Sukces wstępnego natarcia sił polskich - stwierdzał dr Deszczyński - zmusił Niemców do
poniechania prób szybkiego zdobycia Warszawy i przegrupowania się w celu zlikwidowania
niespodziewanego zagrożenia. Przez następne dwa tygodnie na obszarze pomiędzy Wisłą i
Bzurą  toczyły  się  krwawe  i  nadzwyczaj  zacięte  walki  połączonych  Armii  +Poznań+  i
+Pomorze+ z 4. i 8. Armią niemiecką. 
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Pozwoliło  to  stronie  polskiej  ustabilizować  środkowy  odcinek  frontu  na  linii  Wisły,
osłaniany przez zaimprowizowaną Armię +Lublin+".

Po zakończeniu bitwy gen. Kutrzeba wraz z ocalałą częścią armii przebił się do walczącej
stolicy,  gdzie  22  września  został  mianowany  zastępcą  dowódcy  Armii  "Warszawa".  27
września  z  upoważnienia  dowództwa  obrony  Warszawy  brał  udział  w  rozmowach
kapitulacyjnych.

Od października 1939 r. do kwietnia 1945 r. przetrzymywany był w niemieckiej niewoli w
obozach IVA Hohenstein, IVB Koenigstein i  VIIA Murnau. Po wyzwoleniu przez armię
amerykańską wyjechał do Londynu, gdzie został przewodniczącym Komisji Historycznej
Kampanii  Wrześniowej.  Kontynuowanie  pracy  uniemożliwiła  mu  nieuleczalna  choroba
nowotworowa.

Analizując po zakończeniu wojny kampanię polską 1939 r. i bitwę nad Bzurą gen. Kutrzeba
pisał:  "Gdy przyszłe  roczniki  Wyższej  Szkoły Wojennej  Polski  dla  studiów taktycznych
wyjeżdżać będą na pole bitwy nad Bzurą niech nie przeoczą, że formy działań wojennych
ulegają zmianom i zależą od techniki uzbrojenia, ale że prawa wojny pozostają niezmienne.
Spośród  wielu  tych  praw  najbardziej  zasadnicza  jest  tak  prosta,  a  tak  trudna  do
zrealizowania  prawda,  że  nie  ma  zwycięstwa  bez  bitwy.  A przechodząc  koło  grobów
poległych  nad  Bzurą  żołnierzy  polskich,  niech  ci,  którzy  kształcą  się  na  przyszłych
dowódców,  wspomną,  że  leżą  tu  żołnierze,  którzy  starali  się  wykonać  niewykonalny
wówczas obowiązek obrony Polski". (T. Kutrzeba "Wojna bez walnej bitwy")

Gen.  Tadeusz Kutrzeba  zmarł  w Londynie  8  stycznia  1947 r.  Dziesięć  lat  później  jego
prochy  przewieziono  do  Polski  i  pochowano  w  Alei  Zasłużonych  na  Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

"Kutrzeba,  to  bez  wątpienia  jeden  z  najbardziej  inteligentnych  i  najskuteczniejszych
generałów.  Na  bardzo  wysoka  ocenę  zasługuje  jego  działalność  wychowawcza  jako
komendanta Wyższej Szkoły Wojennej. Bardzo pozytywnie należy ocenić jego rolę w 1939
r. Co prawda nie udało mu się wygrać bitwy nad Bzurą, ale osiągnął zamierzony cel, jakim
było oderwanie wojsk polskich od atakujących wojsk niemieckich" - stwierdził w rozmowie
z PAP dr Deszczyński.

"Jak  mało  który  z  generałów  potrafił  krytycznie  ocenić  swoje  działania.  W  szkicu
historycznym +Bitwa nad Bzurą+ napisał wprost, że przegrał bitwę, która mogła być do
wygrania.  Taka  postawa  zasługuje  na  wysoką  ocenę.  Oczywiście,  jak  każdy,  nie  był
człowiekiem bez skazy. Krytykowali go jednak głównie zawistni koledzy po fachu, a jak
wiemy nie trudno wygrywa się bitwy po czasie, gdy zna się wszystkie uwarunkowania i
ruchy, które wykonał przeciwnik" - dodał dr Deszczyński.

Generał  Kutrzeba  pozostawił  po  sobie  wiele  publikacji  z  dziedziny  taktyki,  organizacji
wojsk, regulaminów oraz obszernych prac wojskowo-historycznych.

Odznaczony był m.in.: Orderem Virtuti Militari kl. II, III i V, Orderem Polonia Restituta kl.
III i IV, trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Mariusz Jarosiński        http://dzieje.pl/postacie/ 
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Czy mógł zmienić losy kampanii wrześniowej w Polsce?

Generał Tadeusz Kutrzeba – źródło wikimedia

Potencjał militarny Polski i Niemiec w 1939 roku zdecydowanie korzystniej wypadał na
rzecz  III  Rzeszy.  Nasz  kraj  nie  był  jednak  pozbawiony  szans  w  starciu  „Dawida
z Goliatem”.  Jeden z  najwybitniejszych dowódców wojskowych okresu  międzywojnia  –
generał  Tadeusz  Kutrzeba,  już  w  1938  roku  trafnie  przewidział  możliwości  obronne
Rzeczypospolitej. Jego śmiały plan mógł zmienić losy kampanii wrześniowej.

Polski  rząd,  jak  również  dowództwo wojskowe świadome zagrożenia  ze  strony  Rzeszy
Niemieckiej  liczyło na pomoc Wielkiej  Brytanii  i  Francji.  Pomoc,  która jak się okazało
nigdy nie nastąpiła. Brytyjczycy nie byli bowiem w stanie we wrześniu 1939 roku stawić
czoła  Wehrmachtowi,  z  kolei  Francja  teoretycznie  miała  wystarczające  siły,  aby  podjąć
skuteczną  ofensywę  przeciwko  Niemcom.  Niestety  pamięć  wydarzeń  z  okresu  I  wojny
światowej  w latach  1914-1918  sparaliżowała  nie  tylko  rząd,  ale  również  społeczeństwo
francuskie.  Jedyną  wówczas  szansą  na  obronę  był  sojusz  brytyjsko-francusko-polsko-
radziecki. Gdyby doszło do jego podpisania zmieniłby on całkowicie układ sił w Europie.
Był on jednak całkowicie nierealny. Miałby on sens wówczas,  gdyby wojska radzieckie
miały możliwość interwencji przeciwko Niemcom, a więc prawo przejścia przez terytorium
Polski.  Na  to  rząd  polski  nigdy  nie  wyraził  zgody.  Ponadto  sojusz  byłby  korzystny
wyłącznie dla państw zachodnich. Wielka Brytania i Francja trzymałyby w szachu Niemcy,
narzucając  im  prawo  kontynuowania  zbrojeń  do  wysokości  określonej  traktatami.
Doskonale  to  obrazuje  traktat  brytyjsko-niemiecki  z  1935  roku,  określający  granice
rozbudowy niemieckiej  floty.  Silna  Polska  oraz  kontrolowane  Niemcy byłyby  wówczas
zaporą nie do przejścia dla wojsk sowieckich w razie agresji na zachód.

Katastrofalny plan obrony

W oparciu o traktaty sojusznicze z Francją i Wielką Brytanią opracowany został również
plan obrony Rzeczypospolitej przez agresją niemiecką. Traktat z Wielką Brytanią zawierał
bowiem zastrzeżenie,  że warunkiem pomocy udzielonej Polsce przez Brytyjczyków, jest
podjęcie  przez  wojska  polskie  zbrojnej  obrony,  co  oznaczało,  że  nasz  kraj  musi  stawić
wyraźny opór Niemcom, aby otrzymać pomoc sojusznika. Ten warunek był dla naszych
strategów  podstawą  do  opracowania  koncepcji  tzw.  bitwy  granicznej.  Jej  celem  było
wprowadzenie w pierwszych dniach wojny, jak największej ilości wojsk do walki tak, aby
nie było wątpliwości, że nasz kraj podjął walkę z wrogiem. Plan ten z punktu widzenia
politycznego  był  w  pełni  uzasadniony,  jednak  z  punktu  widzenia  wojskowego  miał
katastrofalne skutki we wrześniu 1939 roku. Jak się bowiem okazało, część polskiej armii
wykrwawiała się w ciężkich walkach z Niemcami, zaś część pozostawała nie atakowana.
Tak  było  między  innymi  z  armią  „Poznań”  dowodzoną  przez  gen.  Tadeusza  Kutrzebę,
którego przypuszczenia potwierdziły się już 1 września 1939 roku. Armia „Poznań” nie była
bowiem atakowana,  a  meldunki  wskazywały  jednoznacznie,  że  niemieckie  dywizje  szły
z północy  i południa.  Ponadto  rozpoznanie  sił  armii  „Poznań”  w  pobliżu  Geyersdorf
wykazało, że przed armią gen. Kutrzeby nie ma większych sił. 
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Natomiast w trudnym położeniu znalazła się armia „Łódź” w stronę której posuwała się
niemiecka 8. armia gen. Johanna Blaskowitza. Jego celem była koncentracja sił, która miała
na  celu  przeprowadzenie  jak  najszybszego  uderzenia  na  Warszawę.  Blaskowitz  nie
dostrzegał jednak, że spiesząc się do stolicy Rzeczypospolitej zapomniał o ubezpieczeniu
lewego skrzydła swojej armii.

Śmiały plan gen. Kutrzeby

Tą nieuwagę dowódcy 8. armii  zauważył gen. Tadeusz Kutrzeba. Podjął on śmiały plan
połączenie sił armii „Poznań” i armii „Pomorze” pod swoim dowództwem. Umożliwiłoby
to  stworzenie  związku  liczącego  ok.  150  tysięcy  żołnierzy,  który  był  w stanie  zagrozić
wojskom Blaskowitza. Niestety bez zgody Naczelnego Wodza Marszałka Edwarda Rydza-
Śmigłego dowódca armii „Poznań” nie mógł przejąć pod kontrolę armii „Pomorze” i przejść
do ofensywy. Plan gen. Kutrzeby nie zyskał aprobaty Naczelnego Dowództwa, a marsz. 

Rydz-Śmigły  popełnił  kardynalny  błąd,  uniemożliwiając  stworzenie  frontu  mogącego
zatrzymać przeciwnika, zadając mu poważne straty. Rozkazem dowództwa gen. Kutrzeba
rozpoczął  wycofywanie  się  z  Wielkopolski  w  stronę  Warszawy,  nie  porzucając  jednak
odważnego  planu  uderzenia  na  8.  armię,  która  toczyła  krwawe  boje  z  armią  „Łódź”.
Pogarszająca  się  sytuacja  wojskowa  w  Polsce  spowodowała  zgodnie  z  wcześniej
opracowanym planem ewakuację rządu, która rozpoczęła się z 4 na 5 września. Dwa dni
później Kwaterę Główną opuścił Naczelny Wódz Marszałek Rydz-Śmigły. Wciąż jednak
istniała szansa na zmianę losów kampanii wrześniowej. Wojska generała Blaskowitza parły
w kierunku Warszawy rozciągając swe wojska na całej długości, odsłaniając tym samym
swoje skrzydło. W razie niespodziewanego ataku nie były w stanie odeprzeć uderzenia. To
właśnie chciał wykorzystać gen. Kutrzeba, dlatego nadal upierał się przy planie wspólnego
uderzenia armii „Poznań” i „Pomorze” na rozciągnięte wojska Blaskowitza. Wstępna zgoda
generała  Wacława  Stachiewicza  na  rozpoczęcie  akcji  umożliwiła  rozpoczęcie  działań,  które
całkowicie zaskoczyły wojska niemieckie.

Nieoczekiwane uderzenie

9 września na rozkaz generała Tadeusza Kutrzeby do walki ruszyła Grupa Operacyjna gen.
Edmunda  Knoll-Kownackiego.  Po  raz  pierwszy  Polacy  mieli  przewagę,  którą  zaczęli
wykorzystywać. Polską ofensywę nad Bzurą skutecznie rozpoczęła Wielkopolska Brygada
Kawalerii, uderzając na nieprzygotowaną do obrony niemiecką 30. dywizję. Już pierwszego
dnia walk Niemcy stracili 800 zabitych, 750 rannych oraz ok. 3000 wziętych do niewoli.
Potężne i niespodziewane uderzenie dwóch polskich armii było dla Niemców ogromnym
zaskoczeniem. Żołnierze niemieccy podążający w stronę Warszawy musieli zatrzymać się
i skręcić na północ, aby odeprzeć polskie natarcie. To się jednak nie udało. Armie „Poznań”
i „Pomorze” odbijały zajęte już przez Niemców miasta, jak: Łęczyca, Sochaczew, Stryków,
Łowicz,  Głowno  oraz  Ozorków.  Podjęta  przez  wojsko  polskie  ofensywa  nad  Bzurą
osiągnęła apogeum 12 września. Ten dzień zapadł jednak w pamięci Polaków z zupełnie
innej przyczyny. W Abbeville 12 września /żydowski/ premier Francji – Edouard Daladier i/
żydowski /premier Wielkiej Brytanii – Neville Chamberlain podjęli decyzję o nie udzieleniu
pomocy Polsce w walce z Niemcami. W Polsce niestety nikt o tym nie wiedział, a decyzja
podjęta setki kilometrów od naszych granic, oznaczała dla naszego kraju klęskę w starciu
z wojskami hitlerowskimi.
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Niemiecka kontrofensywa i cios w plecy

Brak pomocy zachodnich sojuszników skazywał nasz kraj na „pożarcie” niemieckich armii,
które wzmocnione dwiema cofniętymi spod Warszawy dywizjami pancernymi uderzyły na
armię  „Poznań”  i  „Pomorze”.  Piętnaście  dużych  jednostek  wojskowych  oddanych  pod
dowództwo gen. Blaskowitza stanowiło siłę nie do odparcia dla wojsk polskich. Generał
Kutrzeba bezskutecznie oczekiwał pomocy gen. Juliusza Rómmla, który przygotowywał się
do obrony stolicy. Ponadto Niemcy rzucili przeciwko armii „Poznań” i „Pomorze” swoją
najpotężniejszą  broń,  której  wojsko  polskie  nie  mogło  się  przeciwstawić  –  Luftwaffe.
Uderzenie  niemieckie  zepchnęło  polskie  oddziały,  które  cofały  się  w  kierunku  stolicy.
17 września  na  Polskę  spadł  cios  w  plecy  –  wschodnią  granicę  Rzeczypospolitej
zaatakowały wojska sowieckie. Tym samym wypełnił się pakt Ribbentrop – Mołotow z 23
sierpnia 1939 roku. Wobec agresji z obydwu stron nasz kraj był bezradny. Już 19 września
generał Kutrzeba nakazał swoim wojskom przebijać się w stronę Warszawy. Po dotarciu do
stolicy został zastępcą gen. Juliusza Rómmla. W niecałe dziesięć dniu później – 28 września
gen.  Kutrzeba  rozpoczął  rozmowy  kapitulacyjne  z  gen.  Blaskowitzem.  W  niewielkim
autobusie  na Rakowcu podpisany został  akt  kapitulacji  bohatersko walczącej Warszawy.
Kilka  dni  później  wojsko  polskie  stoczyło  w  październiku  1939  roku  ostatnią  bitwę
kampanii wrześniowej pod Kockiem. Podzielona już wówczas między Niemcy i Związek
Radziecki Rzeczpospolita, po raz kolejny znikła z mapy Europy.

Miał rację

Przewidywania generała Tadeusza Kutrzeby w pełni  się potwierdziły podczas bitwy nad
Bzurą.  Jego  śmiały  plan  początkowo  odrzucony  przez  Naczelnego  Wodza  w  pełni  się
sprawdził.  Zaskoczone  wojska  8.  armii  niemieckiej  nie  były  w stanie  odeprzeć  polskiej
ofensywy. Niemcy musieli najpierw zdusić polskie natarcie, co oznaczało opóźnienie ataku
na Warszawę. Niestety zbyt późno podjęta decyzja przesądziła o losach operacji.  Dzisiaj
możemy jedynie gdybać, co by się stało w przypadku wyrażenia zgody przez Naczelnego
Wodza w początkowej fazie kampanii wrześniowej. Czy Polska mogłaby wówczas zmienić
swój los i los Europy? Na to pytanie niestety nigdy nie poznamy już odpowiedzi.

Artykuł został przygotowany w oparciu o następujące opracowania:

Batowski Henryk, Między dwiema wojnami 1919-1939, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001;

Bączyk Jarosław, Niestrawski Mariusz, Generał Tadeusz Kutrzeba (1886-1947). Zarys biografii,
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznań 2012;

Bullock Alan, Hitler – Studium Tyranii, wud. 6, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1997;

Czubiński Antoni , Historia Powszechna XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003;

Kozaczuk Władysław, Wehrmacht, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008;

Krasuski Jerzy, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1986;

Wołoszański Bogusław, Tajna wojna Stalina, Wydawnictwo Wołoszański, Warszawa 1999;

Wołoszański Bogusław, Honor żołnierza 1939, Wydawnictwo Wołoszański, Warszawa 2010.

Tomasz Sanecki

Bytom, 7 maja 2013 r.         http://mojhistorycznyblog.blog.pl/
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                            GENERAL  STEFAN  ROWECKI  GROT 

DZIECIŃSTWO I   LATA MŁODOŚCI

Stefan to imię męskie pochodzenia greckiego (Stefanos). 

Wywodzi  się  od  słowa  oznaczającego  "znak  zwycięstwa". 

Stefan Rowecki przyszedł na świat 25.XII.1885; w dzieciństwie
mieszkał  z  rodzicami  i  bratem  przy  ul.  Kaliskiej  (dziś
Słowackiego,  nad  księgarnią)  w  Piotrkowie  Trybunalskim.  Na
chrzcie,  jako  drugie  otrzymał  imię  Paweł.  Tradycje
niepodległościowe w rodzinie Stefana Roweckiego, zwłaszcza po
kądzieli, były chlubne i zawsze żywe.

 Pradziadek jego - Paweł Chrzanowski - walczył u boku Napoleona w Legii Nadwiślańskiej,
a  dziadek  -  Damian  Chrzanowski  -  w  powstaniu  styczniowym  za  co  był  skazany  na
więzienie  i  konfiskatę  majątku.  Matka pielęgnowała  pamięć o bohaterskich przodkach i
Stefan  niejednokrotnie  mógł  słuchać o ich  walce  o  niepodległość  Polski.  Czystej  wody
patriotyzmem mógł więc przesiąkać od najmłodszych lat. Nie powinno więc dziwić, że do
najbardziej ulubionych jego zabaw należały wojny z udziałem drewnianych żołnierzyków
oraz brawurowe szarże na koniku na biegunach. Nieco starszy już Stefan uzbrajał swoich
kolegów w kije, ćwiczył z nimi musztrę i dowodził w wiekopomnych bitwach przeciwko
okolicznym krzakom i drzewom.

Wkrótce, w 1906 r. kres beztroskim zabawom przyniosła szkoła. Stefan Rowecki uczęszczał
w  Piotrkowie  do  prywatnego  gimnazjum  założonego  przez  inż.  Narcyza  Jacobsona.
Specjalnie sumiennym uczniem nie był; raz nawet udało mu się zostać na drugi rok w tej
samej  klasie.  Jak  wspomina  nauczyciel  Roweckiego,  był  on  zbyt  energicznym  i
spragnionym czynu dzieckiem, aby szkoła ze swą naczelną cechą jaką jest siedzenie mogła
mieć nań jakiś wpływ (w związku z tym petardy, pinezki podkładane komuś na krzesło czy
tablica  posmarowana  smalcem  były  codzienną  prozą  stefanowego  życia  szkolnego).
Przyszły wódz AK dobrze sobie radził z przedmiotami ścisłymi, wykazywał za to spory
antytalent do języków obcych. Oprócz tego w czasie wolnym często spotykał się ze swoimi
kolegami i w ramach samokształcenia zajmowali się historią, geografią i literaturą Polski
(trzeba pamiętać, że był to jeszcze czas zaborów). Uwielbiali czytać, zwłaszcza książki o
Indianach, dziewiętnastowiecznych powstańcach, konfederatach barskich itp.; oprócz tego
lubił  Rowecki  wieszczów:  wielokrotnie  więc  powracał  do  trzeciej  części  "Dziadów",
"Reduty Ordona", "Kordiana" czy "Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego". 
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Poza  tym  odbywał  z  kolegami  niekończące  się  dyskusje  na  niezmiernie  ważne  tematy
znaczków pocztowych oraz minionych potańcówek - jedne i drugie były w owym czasie
istotną częścią ich życia. 

Czasy  gimnazjalne  to  dla  Stefana  Roweckiego  również  okres  pierwszych  kroków
narodowo-wyzwoleńczych.  Na  przełomie  roku  1907/08  wykonał  on  śmiały  zamach  na
patrol kozaków rzucając... petardę pod nogi koni. Winowajca został ledwo co wybroniony,
ale  cała  awantura  i  tak  zakończyła  się  sporą  grzywną,  którą  stroskani  rodzice  musieli
zapłacić.  Stefan  darzył  niesłabnącą  pogardą  Polaków  uczęszczających  do  rosyjskiego
gimnazjum i sprzyjają zaborcy; pomyłkę jaką tym samym popełniają próbował Rowecki
wyperswadować im za pomocą solidnych kopniaków, celnie wymierzonych ciosów pięścią,
sztachet  od  płotów,  kamieni  żenionych  z  szybami  domów  "łamistrajków"  i  podobnie
subtelnych metod. 

Często były to jego indywidualne występy, ale jeszcze częściej walczył ramię w ramię z
kolegami z "Petu" (młodzieżowej organizacji niepodległościowej), a potem z "Zarzewia"
(organizacji również o charakterze niepodległościowym, ale znacznie bardziej militarnym
niż "Pet"). Jako starszy chłopiec - na przełomie 1911/12 r. - wstąpił do Polskich Drużyn
Strzeleckim,  gdzie  przyjął  pierwszy  z  wielu  w  swoim  życiu  pseudonim:  "Radecki".  

Możliwość  wyładowania  swojej  energii  oraz  ciągot  wojskowo-patriotycznych  odnalazł
Stefan Rowecki w skautingu, który w tym okresie zaczął powoli docierać na polskie ziemie.
Na  pierwszych  kartach  historii  harcerstwa  tuż  za  nazwiskiem  twórcy  polskiej  wersji
skautingu - Andrzeja Małkowskiego (nb. też członka "Zarzewia")- pojawia się w 1911 r.
nazwisko  Roweckiego,  który  wiosną  tego  roku  założył  zastęp  skautowy  w  rodzinnym
Piotrkowie  Trybunalskim  pierwszy  w  tym  mieście  i  jeden  z  pierwszych  na  ziemiach
polskich.  Zastęp  został  zresztą  wkrótce  zwizytowany  przez  Andrzeja  Małkowskiego  i
uzyskał pozytywną opinię. 

Chłopcy z zastępu kształtowali swoje charaktery, dbali o tężyznę fizyczną, ćwiczyli się w
technikach  terenoznawstwa,  pierwszej  pomocy  i  innych  oraz  podejmowali  rozmaite
działania  na  rzecz  mieszkańców  miasta.  Skauci  piotrkowscy  pod  wodzą  Roweckiego
zorganizowali też dość spektakularną akcję w 1913 r.  Rok ten był świętowany jako 300
rocznica  panowania  dynastii  Romanowych;  z  tej  okazji  i  w  Piotrkowie  przygotowano
stosowne dekoracje, które miały uświetnić obchody. Przygotowane girlandy, chorągiewki,
lampiony  itp.  złożono  przy  jednym  z  rosyjskich  urzędów  w  oczekiwaniu  na  montaż
następnego dnia. Rocznicowe obchody piotrkowskie miały jednak skromniejszy wymiar niż
planowano,  ponieważ  w  nocy  ktoś  oblał  ozdoby  naftą  i  podpalił,  a  na  urzędzie
gubernialnym  czyjaś  twórcza  ręka  napisała  "Precz  z  Romanowymi"...  Sprawców
zamieszania nigdy nie wykryto. 

A skauci z zastępu Stefana Roweckiego mieli powód do dumy z udanej akcji dywersyjnej. 
Coraz gorsze wyniki w nauce oraz pogłębiająca się krucjata przeciwko łamistrajkom nie
mogły Roweckiemu wróżyć dobrze na przyszłość. 
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Tak  też  się  stało:  po  kolejnej  bójce  z  uczniami  rosyjskiego  gimnazjum  Stefan  został
zmuszony do opuszczenia szkoły w 1912 r.  Ferie zimowe 1912/13 r.  (3-25.I.) spędził w
galicyjskiej Rabce na odbywającym się tam kursie instruktorskim, z którego powrócił jako
podoficer Polskich Drużyn Strzeleckich. 8.II. stanął na czele zorganizowanego przez siebie
zastępu szkolnego. 

Jako  instruktor  PDS  specjalizował  się  w  fortyfikacjach,  umocnieniach  polowych  oraz
materiałach wybuchowych. 

Jesienią roku 1913 przeprowadził  się  Stefan Rowecki do Warszawy, gdzie zamieszkał u
swojego  wuja  Damiana  Chrzanowskiego  przy  ul.  Smolnej.  Przeprowadzka  wynikła  z
podjęcia nauki w Szkole Mechaniczno - Technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, na
Wydziale Elektrycznym. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że młody Rowecki uczył się
rysunku technicznego od Eligiusza Niewiadomskiego - człowieka, który w 1922 r. zdobył
wątpliwą sławę jako morderca prezydenta G. Narutowicza. 

"Radecki" nie zaprzestał  jednak w stolicy swojej  działalności skautowej i  drużyniackiej:
nadal uczestniczył w zbiórkach i kursach (służbowo wchodził teraz w skład Warszawskiej
Kompanii  Polskich  Drużyn  Strzeleckich),  a  w  połowie  1914  r.  wizytował  drużynę  w
Kielcach (wygłosił tam m.in. gawędę pt. "Dowódca i dowodzony przez niego oddział w
wojsku polskim"). Zbyt zaangażowany w przygotowania do walki o niepodległość Polski, a
zupełnie nie zaangażowany w przygotowania do dorosłego życia, osiemnastoletni Rowecki
rozpoczął wakacje 1914 roku z przykrą świadomością, że będzie musiał zostać na drugi rok
w tej samej klasie. Kiedy rodzice dowiedzieli się o tym zabronili mu dalszej działalności w
powyższych organizacjach i nie pozwolili jechać na zbliżający się kurs instruktorski PDS.  

Działając  wbrew woli  ojca  i  matki,  Stefan  pożyczył  pieniądze  i  przekradając  się  przez
granicę  koło  miejscowości  Szyce  k/Ojcowa  wyruszył  na  kurs,  który  miał  odbyć  się  w
Nowym Sączu (komendantem kursu był Michał  Żymierski,  późniejszy marszałek PRL).
Młody, zbuntowany skaut-drużyniak miał wrócić w rodzinne strony już w wolnej ojczyźnie
jako oficer Wojska Polskiego

Kłopoty Stefana Roweckiego z repetowaniem szkoły okazały się drobiazgiem wobec faktu,
że w trakcie trwania kursu wybuchła wojna, którą historia miała potem nazwać Wielką lub
pierwszą światową. Tym samym spełniły się modlitwy Polaków o wojnę między zaborcami
oraz broń i  orły  narodowe.  Na rozkaz Komendanta  Piłsudskiego kursanci,  jak i  tysiące
młodych podobnych sobie ludzi, podążyli by wstąpić do Legionów. Nowosądeccy kursanci
zameldowali się do służby w krakowskich Oleandrach 2.VIII.1914. Co prawda Rowecki nie
zakwalifikował się do słynnej Kompanii Kadrowej,  ale na front ruszył tuż za nią,  dzień
później bo 7.VIII.1914. Stefan Rowecki rozpoczął swoją 30-letnią karierę wojskową jako
dowódca  pierwszej  sekcji  pierwszego  plutonu  pierwszej  kompanii  V.  batalionu.  Potem
został  dowódcą  tego  plutonu  przekształconego  w  pluton  zwiadu.  Pierwszy  raz  w  boju
znalazł się w potyczce pod Ostrowcami 19/20.IX.1914.
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 Kolejne boje  były  pod Anielinem i  Laskami  (21-26.X.1914),  pod Krzywopłotami  (16-
19.XI.1914),  Marcinkowicami,  Łowczówkiem  (22-27.XII.1914).W  uznaniu  zasług,  w
grudniu 1914 otrzymał Rowecki nominację na stopień podporucznika. 

Również od grudnia 1914 r.  dowodził pierwszym plutonem pierwszej kompanii 5 pułku
piechoty I. Brygady Legionów. W 1915 r. został adiutantem dowódcy I. bataliony 5 pułku
piechoty Legionów. W legionowych bojach Rowecki stawał odważnie i walecznie, czego
efektem były m.in. trzy rany odniesione w boju - za postawę w czasie walk i odniesione
rany został po wojnie odznaczony Krzyżem Walecznych (był uprawniony do noszenia nad
KW wstęgi w kolorach Virtuti Militari z trzema białymi gwiazdami - symbolami trzech ran).
Pierwszą z nich odniósł w bitwie pod Konarami k/Opatowa (16-25.V.1915).

 Postrzał wyłączył go z walki na dwa miesiące. Rowecki nie mogąc znieść szpitalnej 
bezczynności powrócił do pułku. Decyzja okazała się jednak przedwczesna: na jesieni 
niezaleczona rana dawała mu się tak bardzo we znaki, że odtransportowano go ponownie do
szpitala (w Krakowie). 

Po powrocie walczył też pod Koszyszczami (29.IX.-21.X.1915). Brał też udział w 
najkrwawszej bitwie Legionów pod Kostiuchnówką 4-6.VII.1916 - został wtedy ranny po 
raz drugi (w starciu z rosyjskim patrolem w nocy 6/7.VII). W czasie jego trzeciego pobytu 
w szpitalu po ranie odniesionej w 1917 r., nastąpił w Legionach tzw. kryzys przysięgowy. 
Oficerowie zostali internowani w Beniaminowie k/Zegrza. Po opuszczeniu murów szpitala 
(11.VII.1917.) Rowecki solidarnie dołączył do kolegów, pomimo tego, że uważał podjęte 
przez nich kroki za niewłaściwe. Zdaniem por. Roweckiego należało nadal brać aktywny 
udział w budowie wojska polskiego. 

Dlatego przy najbliższej okazji, tj. 3.I.1918. wstąpił do zorganizowanej przez Niemców 
Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht), gdzie został instruktorem w Szkole 
Podchorążych w Ostrowii Mazowieckiej (komendantem jej był Marian Kukiel - późniejszy 
wybitny historyk wojskowości). W czasie swojej działalności instruktorskiej został 
mianowany porucznikiem; było to 1.VIII.1918. W Ostrowii Rowecki najpierw zajmował się
wydawaniem skryptów (trzy były jego autorstwa) i materiałów dydaktycznych, a potem - 
22.VIII.1918. - objął dowodzenie kompanią szkolną oraz prowadził wykłady z zakresu 
fortyfikacji. Oprócz tego sporo publikował na łamach "Wiadomości Polskich", "Wiarusa" i 
"Żołnierza Polskiego". 

I. WOJNA ŚWIATOWA

Kłopoty Stefana Roweckiego z repetowaniem szkoły okazały się drobiazgiem wobec faktu,
że w trakcie trwania kursu wybuchła wojna, którą historia miała potem nazwać Wielką lub
pierwszą światową. Tym samym spełniły się modlitwy Polaków o wojnę między zaborcami
oraz broń i  orły  narodowe.  Na rozkaz Komendanta  Piłsudskiego kursanci,  jak i  tysiące
młodych podobnych sobie ludzi, podążyli by wstąpić do Legionów. Nowosądeccy kursanci
zameldowali się do służby w krakowskich Oleandrach 2.VIII.1914. Co prawda Rowecki nie
zakwalifikował się do słynnej Kompanii Kadrowej,  ale na front ruszył tuż za nią,  dzień
później bo 7.VIII.1914. 
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Stefan Rowecki rozpoczął swoją 30-letnią karierę wojskową jako dowódca pierwszej sekcji
pierwszego plutonu pierwszej kompanii V. batalionu. Potem został dowódcą tego plutonu
przekształconego  w  pluton  zwiadu.  Pierwszy  raz  w  boju  znalazł  się  w  potyczce  pod
Ostrowcami 19/20.IX.1914. Kolejne boje były pod Anielinem i Laskami (21-26.X.1914),
pod Krzywopłotami (16-19.XI.1914), Marcinkowicami, Łowczówkiem (22-27.XII.1914).W
uznaniu zasług, w grudniu 1914 otrzymał Rowecki nominację na stopień podporucznika.  

Również od grudnia  1914 r.  dowodził  pierwszym plutonem
pierwszej kompanii 5 pułku piechoty I. Brygady Legionów. W
1915  r.  został  adiutantem  dowódcy  I.  bataliony  5  pułku
piechoty Legionów.  W legionowych bojach Rowecki  stawał
odważnie  i  walecznie,  czego  efektem  były  m.in.  trzy
ranyodniesione  w  boju  -  za  postawę  w  czasie  walk  i
odniesione  rany  został  po  wojnie  odznaczony  Krzyżem
Walecznych (był uprawniony do noszenia nad KW wstęgi w
kolorach  Virtuti  Militari  z  trzema  białymi  gwiazdami  -
symbolami trzech ran). Pierwszą z nich odniósł w bitwie pod
Konarami k/Opatowa (16-25.V.1915). Postrzał wyłączył go z
walki na dwa miesiące. Rowecki nie mogąc znieść szpitalnej
bezczynności powrócił do pułku.

 Decyzja okazała się jednak przedwczesna: na jesieni niezaleczona rana dawała mu się tak
bardzo  we  znaki,  że  odtransportowano  go  ponownie  do  szpitala  (w  Krakowie).  

Po  powrocie  walczył  też  pod  Koszyszczami  (29.IX.-21.X.1915).  Brał  też  udział  w
najkrwawszej bitwie Legionów pod Kostiuchnówką 4-6.VII.1916 - został wtedy ranny po
raz drugi (w starciu z rosyjskim patrolem w nocy 6/7.VII). W czasie jego trzeciego pobytu
w szpitalu po ranie odniesionej w 1917 r., nastąpił w Legionach tzw. kryzys przysięgowy.
Oficerowie zostali internowani w Beniaminowie k/Zegrza. Po opuszczeniu murów szpitala
(11.VII.1917.) Rowecki solidarnie dołączył do kolegów, pomimo tego, że uważał podjęte
przez nich kroki za niewłaściwe. Zdaniem por. Roweckiego należało nadal brać aktywny
udział w budowie wojska polskiego. 

Dlatego przy najbliższej  okazji,  tj.  3.I.1918.  wstąpił  do zorganizowanej  przez Niemców
Polskiej  Siły  Zbrojnej  (Polnische  Wehrmacht),  gdzie  został  instruktorem  w  Szkole
Podchorążych w Ostrowii Mazowieckiej (komendantem jej był Marian Kukiel - późniejszy
wybitny  historyk  wojskowości).  W  czasie  swojej  działalności  instruktorskiej  został
mianowany porucznikiem; było to 1.VIII.1918. W Ostrowii Rowecki najpierw zajmował się
wydawaniem skryptów (trzy były jego autorstwa) i materiałów dydaktycznych, a potem -
22.VIII.1918.  -  objął  dowodzenie  kompanią  szkolną  oraz  prowadził  wykłady z  zakresu
fortyfikacji. Oprócz tego sporo publikował na łamach "Wiadomości Polskich", "Wiarusa" i
"Żołnierza Polskiego". 
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WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA

Pod koniec 1918 r.  stojąc na czele kilkuosobowego oddziału
wziął  w  rejonie  Sadowa  do  niewoli  niemiecką  kompanię
(uhonorowany za to został Krzyżem Walecznych po raz drugi).
Przebieg  akcji  był  dość  niezwykły:  otóż  Rowecki  jeździł  w
nocy  po  lesie  i  wykrzykiwał  głośno  komendy  do
nieistniejących batalionów; 

kiedy w Niemcy poddali się w obliczu przytłaczającej przewagi liczebnej wroga, okazało
się że skapitulowali przed kilkoma żołnierzami pod przebiegłym dowództwem por. Stefana
Roweckiego.  
Od końca roku 1918 do wiosny 1919 r. pełnił funkcję wykładowcy na kursie fortyfikacyjno-
saperskim w Modlinie. Między IV.1919. a VI.1919. walczył na froncie wschodnim w 34.
pułku  piechoty.  Od  16.VI.1919.  do  9.XII.1919.  studiował  w  Szkole  Wojennej  Sztabu
Generalnego na I kursie, kończąc go z 8. lokatą (398,3 pkt. przy średniej kursu 360 pkt.) i
awansując do stopnia kapitana Sztabu Generalnego. W czasie kursu odbył staż w Centralnej
Szkole Podoficerskiej Kawalerii w Przemyślu. 

Po  zakończeniu  szkolenia  i  odebraniu  dyplomu  otrzymał  nominację  na  szefa  sekcji
wyszkolenia  i  doświadczenia  wojennego  w  Oddziale  I.  (organizacyjnym)  Naczelnego
Dowództwa.  

Od  11.V.1920.  przebywał  w  1.  Dywizji  Piechoty  Legionów.  Tu  m.in.  miał  za  zadanie
uporządkować rozbitą brygadę rezerwową oraz (od 25.VII.) dowodzić załogą Kowla. W
tym okresie wsławił  się także śmiałym i  zręcznym wyjściem z rosyjskiego okrążenia w
rejonie  Łucka  (potem  został  za  to  uhonorowany  Krzyżem  Walecznym  po  raz  trzeci).
VI.1920-IX.1920.  to  okres,  kiedy  Rowecki  był  szefem  Oddziału  II.  (wywiadowczego)
Dowództwa Frontu Południowo-Wschodniego, a potem Grupy Uderzeniowej gen. Edwarda
Rydza-Śmigłego (na której to funkcji przebywał m.in. w czasie bitwy warszawskiej). W tym
czasie  otrzymał  nominację  na  stopień  majora,  ze  starszeństwem  od  dn. 1.IV.1920.  
Od IX.1920. do XI.1920. pełnił funkcję szefa Oddziału III. (operacyjny) Dowództwa 4. Armii, a od
XI.1920.-II.1921. szefa Oddziału II (wywiad). 

W tym też okresie spotkał się po raz pierwszy z pchor. Eugeniuszem Świerczewskim, który 
miał stać się w przyszłości współsprawcą zguby generała Grota-Roweckiego. Na razie 
jednak dowodził pociągiem propagandowym, a ze swoich obowiązków wywiązywał się tak 
sumiennie, że kpt. Rowecki napisał nawet wniosek o awansowanie pchor. E. 
Świerczewskiego do stopnia porucznika. 

                                                                    73.



Pomiędzy  kolejnymi  bojami  na  froncie  wschodnim,  w  roku  1920  kpt.  Stefan  Rowecki
ożenił  się  z  Haliną  Sabiną  z  Paszkowskich,  poznaną  dwa  lata  wcześniej.  Owocem ich
małżeństwa była córka Irena - jedyne dziecko Stefana Roweckiego, która urodziła się w
1921 r. 

Kolejną funkcją  jaką objął  Rowecki było stanowisko szefa sekcji  planów oraz zastępcy
szefa Oddziału III. (operacyjnego) Naczelnego Dowództwa, które piastował od II.1921. do
XI.1921.Następnie uczestniczył w kursie doszkolenia Wyższej Szkoły Wojennej w dniach
1.XI.1921.-1.X.1922.  Po  ukończeniu  szkolenia  -  z  10.  lokatą  -  kontynuował  swoją
działalność w Oddziale III-a Biura Ścisłej Rady Wojennej jako szef sekcji planów i sekcji
ogólnej.  Działał  tutaj  do  1930  r.  Wszedł  także  w  skład  komisji,  której  zadaniem było
ustalenie  polskiej  doktryny  wojennej  (eufemistycznie  zwanej  "doktryną  operacyjną").  

W roku  1922  jego  waleczna  postawa  z  okresu  walki  w  5.  pułku  piechoty  Legionów
doczekała się uhonorowania Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari (V. klasy); w
tym samym roku (a konkretnie 10.I.) został odznaczony Krzyżem Walecznym czterokrotnie.
Na przełomie 1922 i 1923 r. odbywał kilkumiesięczny staż w jednostce liniowej, którą był
41. pułk piechoty w Suwałkach. Angażował się także w działalność naukowo-badawczą: od
1923  do  IX.1926.  kierował  Wydziałem Naukowo-Wydawniczym  Wojskowego  Instytutu
Naukowo-Wydawniczego. Pełnił równocześnie funkcję zastępcy szefa Instytutu płk. prof.
Wacława Tokarza.

 To z inicjatywy Roweckiego i pod jego kierownictwem jako redaktora naczelnego, w 1924
r. zaczął ukazywać się "Przegląd Wojskowy" popularyzujący m.in. myśl wojskową armii
obcych.  Rowecki  zasiadał  również  w  komitetach  redakcyjnych  "Bellony",  "Sapera  i
Inżyniera  Wojskowego"  a  także  "Przeglądu  Kawaleryjskiego".  Angażował  się  także  w
działalność  Towarzystwa  Wiedzy  Obronnej,  gdzie  często  występował  z  wykładami.  Z
zainteresowaniem śledził obcą myśl wojskową, często
tłumaczył prace rosyjskie, niemiecki czy francuskie. 

O  zamachu  majowym  ppłk  Rowecki  nie  wiedział
wcześniej,  a  w  czasie  wydarzeń  zachował  neutralność.
Jednak  jakiś  czas  później,  na  przyjęciu  wydanym  w
czerwcu 1926 na cześć prezydenta Mościckiego,  wyznał
Marszałkowi  Piłsudskiemu,  że  gdyby  w  maju  1926  r.
dowodził  jednostką  liniową  to  podążyłby  z  odsieczą
prezydentowi. O osobowości Roweckiego niech świadczy
fakt,  że  wyznanie  to  w  żaden  negatywny  sposób  nie
zaważyło na jego późniejszej karierze wojskowej. Wręcz
przeciwnie: 1.IX.1926. nominowany został na pierwszego
oficera  sztabu  Inspektoratu  Armii  gen.  dyw.  Józefa
Rybaka.  Również  w  1926  r.  został  mianowany
podpułkownikiem  dyplomowanym  ze  starszeństwem  od
15.III.1924.  
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Także od pamiętnego roku 1926 rodzina Roweckich mogła zamieszkać w swoim własnym
mieszkaniu  w Warszawie,  przy  ul.  Śmiałej  16.  Stefan  sprowadził  również  z  Piotrkowa
swoich rodziców, którzy zamieszkali z synem, synową i wnuczką. Ojciec Stefana był już
ciężko chory i  wymagał stałej  opieki.  Warto przy okazji  powiedzieć słów kilka o życiu
pozasłużbowym ppłk. S. Roweckiego. Z radością poświęcał czas rodzinie - zwłaszcza córce
Irenie. 

Lubił aktywnie odpoczywać: myślistwo (nie zrealizowanym marzeniem Roweckiego była 
wyprawa na afrykańskie safari lub w tajgi północnej Kanady), jazda na nartach (oczywiście 
w Zakopanem), pływanie, jeździectwo (czym w czasie służby w Lesznie zaskarbił sobie 
bezgraniczne uznanie sąsiedniego 17. pułku ułanów) były ulubionymi dyscyplinami sportu 
Roweckiego. Nie stronił też od lektury: uwielbiał książki historyczne i wojskowe. Bardzo 
lubił twórczość Wojciecha Kossaka i miał w domu kilka jegoobrazów. Chętnie też 
poświęcał się dwóm mało bojowym pasjom: zbieraniu znaczków (kolekcjonowanym 
pieczołowicie jeszcze w dzieciństwie) oraz gromadzeniu motyli. Był stałym bywalcem 
popularnego warszawskiego lokalu "Adria". Bywał tam również w czasie swych rzadkich 
wizyt w Warszawie w czasie późniejszej służby w Lesznie, Czortkowie, czy w Kielcach. 
obrazów. Chętnie też poświęcał się dwóm mało bojowym pasjom: zbieraniu znaczków 
(kolekcjonowanym pieczołowicie jeszcze w dzieciństwie) oraz gromadzeniu motyli. Był 
stałym bywalcem popularnego warszawskiego lokalu "Adria". Bywał tam również w czasie 
swych rzadkich wizyt w Warszawie w czasie późniejszej służby w Lesznie, Czortkowie, czy
w Kielcach. 

14.I.1930.  został  Rowecki  dowódcą  55.  pułku  piechoty  w  Lesznie  Wielkopolskim,  co
poczytywał sobie za duże wyróżnienie. W tym samym roku odbył wraz z rodziną wycieczkę
do Paryża. W czasie służby w Lesznie został mianowany pułkownikiem dyplomowanym -
stało się to 1.I.1932. W roku 1932 Rowecki ożenił się - po raz drugi w swoim życiu. Tym
razem  jego  wybranką  stała  się  Eugenia  z  Fedorowiczów  (primo  voto  Borzychowska).
Podwładni z okresu służby w 55. pułku zgodnie twierdzą, że był bardzo wymagający ale
sprawiedliwy, a każde działanie pod jego dowództwem miało swój konkretny, przemyślany
cel. Płk Rowecki nie znosił przysłowiowego malowania trawy na zielono. Dbał też o kadrę
oficerską i podoficerską interesując się życiem swoich podwładnych. Nierzadko przymykał
oko na wygłupy młodych podoficerów lub kursantów z pułkowej szkoły podchorążych.  

Rowecki darzył dużym szacunkiem tradycje bojowe pułku i dlatego pod jego kierunkiem
zorganizowana  została  sala  pamięci  55.  pułku piechoty,  a  każdy z  nowoprzybyłych był
zaznajamiany  z  chlubną  historią  pułku.  W  jednostce  z  inicjatywy  pułkownika
zorganizowano także zasobną bibliotekę. Stefan Rowecki roztaczał też troskliwą opiekę nad
chłopcami z militarnych kursów Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego.
Po  podniesieniu  poziomu  wyszkolenia  55.  pułku  na  szczebel  najlepszej  jednostki  14
Dywizji Piechoty zakończył służbę 25.XI.1935. Dwa miesiące później, na początku 1936 r.,
przejął  dowództwo  Brygady  Korpusu  Ochrony  Pogranicza  "Podole"  z  siedzibą  w
Czortkowie;  efektem  działań  Roweckiego  było  podniesieni  Brygady  do  poziomu  elity
KOPu. 
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Podobnie jak w Lesznie dbał o warunki bytowe oficerów i żołnierzy (np. polecił zatrudnić
cywilnych  kucharzy,  zorganizował  kursy  kulinarne  dla  żołnierz  przebywających  na
strażnicach, zadbał o to by na strażnicach cały czas była gorąca kawa oraz by KOPistom
powracającym z patroli miał kto suszyć mundury etc.), metody dowodzenia w jednostce,
poziom wyszkolenia, rozwój zawodowy dowódców. 

W czasie,  gdy dowodził  Brygadą,  28.IX.1936 wraz z  grupą  innych oficerów został  płk
Rowecki odznaczony Krzyżem Oficerskim francuskiej Legii Honorowej. Służąc na Kresach
często  bywał  we  Lwowie;  tam  poznał  gen.  Michała  Karaszewicza-Tokarzewskiego,  z
którym los  miał  go  jeszcze  zetknąć,  ale  w zgoła  odmiennych  okolicznościach.  W tym
samym  1936  roku  zmarła  matka  Stefana  Roweckiego  -  spoczęła  na  warszawskich
Powązkach.  Rok ten również zakończył  się mało pomyślnie  dla pułkownika -  w czasie
polowania postrzelił on przypadkowo chłopca z nagonki. Choć zrobiło się spore zamieszane
wokół całej sprawy, wkrótce problem został  załatwiony pomiędzy zainteresowany, a płk
dypl. Rowecki musiał ostatecznie zapłacić tylko odszkodowanie postrzelonemu. Ostatecznie
jednak, po 2 latach, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku funkcję dowódcy brygady
przekazał Stefan Rowecki w dniu 15.III.1938. 

Państwo Roweccy wkrótce zamieszkali w kamienicy niedaleko dworca w Kielcach. Kolejna
przeprowadzka miała miejsce dlatego, że 21.IV.1938. ojciec rodziny objął funkcję dowódcy
piechoty dywizyjnej, a co za tym idzie stanowisku zastępcy dowódcy 2. Dywizji Piechoty
Legionów w Kielcach. W IV.1939. wziął udział w kursie dowódców artylerii w Toruniu. Po
zakończeniu  kursu  powierzono  Roweckiemu  misję  formowania  Warszawskiej  Brygady
Pancerno - Motorowej; było to 10.VI.1939. 

Nominacja  ta  była  pewną  niespodzianką  dla  Roweckiego:  przewidywał  on  bowiem,  że
naturalnym tokiem awansu obejmie dowództwo którejś z dywizji piechoty. Stało się jednak
inaczej,  a  powodów  takiej  decyzji  Naczelnego  dowództwa  można  się  tylko  domyślać;
można jednak przypuszczać, że wybitne i wszechstronne uzdolnienia (zwłaszcza dowódcze
i  organizacyjne)  Roweckiego  nie  pozostały  bez  wpływu  na  nią.  Wszak  dopiero  wtedy
rodziła się polska broń pancerna i jej akuszerami mogli być tylko wybitni i utalentowani
oficerowie  pokroju  płk  dypl.  S.  Maczka  lub  płk  dypl.  S.  Roweckiego.  

Prace organizacyjne przebiegały w WBPanc-Mot powoli i opornie, acz metodycznie. Co prawda
braków  w  wyszkoleniu  i  zgraniu  pododdziałów,  oddziałów  i  całości  brygady  nie  można  było
nadrobić w żaden sposób, ale dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu dowódcy brygady i jego sztabu,
pod  koniec  sierpnia  coraz  bardziej  krzepła  w  swojej  pancerno-motorowej  masie  Warszawska
Brygada. 

KAMPANIA WRZEŚNIOWA

Kiedy 1.IX.1939 na Polskę spadły pierwsze bomby oddziały brygady kończyły koncentrację
w rejonie Solca. Tu pozostawała ona w dyspozycji Naczelnego Dowództwa kończąc 
kompletowanie etatów sprzętowych i personalnych. Wobec sukcesów Wehrmachtu w 
rejonie Częstochowy ND poleciło 3.IX. płk dypl. S. Roweckiemu wraz z brygadą 
dozorować przeprawy na Wiśle na odcinku Sandomierz - Góra Kalwaria. 
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3/4.IX. Warszawska Brygada Pancerno - Motorowa rozpoczęła nocny marsz w wyznaczony
rejon.  Przedsiębiorczy  pułkownik  odwiedził  Dęblin,  gdzie  pomimo  zniszczenia
infrastruktury lotniska udało mu się odnaleźć jeden sprawny samolot oraz pilota gotowego
do służby. Przez kolejne dni pilot ten wykonał kilka lotów rozpoznawczych przed frontem
brygady  pozwalając  dowódcy  na  precyzyjną  orientację  w  pasie  działania.  

Na  początku  swojego  dozorowania  brygada  stoczyła  zwycięską  potyczkę  z  elementami
niemieckiej 29. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej. 

12.IX. Wisłę w rejonie Księżomierza próbowała forsować niemiecka 4. Dywizja Piechoty.
WBPanc-Mot wyprowadziła śmiałe przeciwuderzenie zakończone sukcesem i odrzuceniem
Niemców z powrotem za rzekę. 

Wkrótce  jednak  gen.  T.  Piskorpolecił  brygadzie  wycofać  się  w  kierunku  Kraśnika,  a
następnie na Frampol. 

14.IX.  brygada  w  ciężkich  bojach  broniła  przepraw  przez  Wisłę  pod  Annopolem.  

Wkrótce  pierścień  okrążenia  zaczął  się  coraz  bardziej  zaciskać  na  polskich  siłach  gen.
Piskora  zgrupowanych w rejonie Tomaszowa.  W tej  sytuacji  generał  opracował  plan,  w
myśl  którego  WBPanc-Mot  brawurowym atakiem na  Tomaszów i  pobiciem elementów
niemieckiej 4. dywizji Pancernej miała otworzyć pozostałym jednostkom polskim 

(21.  DPGór,  22.  DPGór,  23.  DP,  55.  DP.,  Krakowska  BK)  drogę  na  Lwów.  

Pierwsze natarcie na Tomaszów Lubelski wyszło 18.IX. między godz. 5:00 i 7:30 w rejonie
Tarnawatki;  brygada  posuwała  się  po  dwóch  osiach.  Jednak  w  obliczu  umocnionego  i
przygotowanego do obrony niemieckiego XXII. Korpusu Pancernego śmiały atak WBPanc-
Mot załamał się. Drugi atak wykonano w nocy 18/19.IX. - był to pierwszy w historii broni
pancernej ataki czołgów nocą. Choć początkowo obiecujące i  to natarcie zakończyło się
niepowodzeniem. 

Trzeci  atak  na  Tomaszów  odbył  się  już  bez  udziału  przetrzebionej  brygady.  I  on  nie
przyniósł  sukcesu.  W obliczu  beznadziejności  sytuacji  gen.  T.  Piskor  na  zwołanej  dla
oficerów odprawie ogłosił, że zamierza poddać dowodzone przez siebie zgrupowanie. Płk
Rowecki  nie  miał  najmniejszego  zamiaru  iść  do  niewoli:  wiedział,  że  choć  kampania
wrześniowa jest przegrana to do zakończenia wojny jeszcze daleko. Miał zamiar przedostać
się na Zachód i tam walczyć z Niemcami. W tej sytuacji polecił żołnierzom swojej brygady
zniszczyć  sprzęt  i  pojedynczo  lub  małymi  grupami  przedzierać  się  z  okrążenia.  Tak
przestała istnieć Warszawska Brygada Pancerno - Motorowa, która choć była najmłodszą
wielką jednostką Wojska Polskiego i  nie mogła być nawet porównana ze swoją starszą,
siostrzaną brygadą o numerze "10" i nigdy nie ukończyła formowania, to jednak przez trzy
tygodnie  z  powodzeniem biła  Niemców.  20.IX.1939  żołnierze  i  oficerowie  podjęli  -  w
większości udane - próby ucieczki z kotła pod Tomaszowem. 
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Płk dypl Stefan Rowecki wraz z kilkoma oficerami podążył ku Warszawie.  Początkowo
poruszali  się  jednym ze sztabowych samochodów, wkrótce jednak w rejonie Tarnawatki
zakupili  wóz  z  parą  koni  oraz  cywilne  ubrania  (Stefan  Rowecki  występował  teraz  w
tabaczkowego  koloru,  przykrótkawym,  głupio  wyglądającym  ubraniu  sportowym).  Po
przeistoczeniu  się  w  cywili  grupa  jadąc  bocznymi  drogami,  podążyła  ku  Olszynom
k/Warszawy, gdzie mieszkała rodzina Królikowskich - krewnych Stefana Roweckiego. W
drodze  byli  zatrzymywani  przez  wojska  niemieckie,  ale  aresztowani  zostali  tylko  dwaj
towarzysze,  dla  których  brakło  ubrań  cywilnych  i  chodzili  w  mundurach  szeregowych;
Rowecki i reszta grupy podawała się za powracających uciekinierów z Warszawy i dlatego
zostali przepuszczenie przez patrol niemiecki. W Olszynach stanęli ok. 30.IX. i z pomocą
krewnych uzyskali w pobliskim Urzędzie Gminy dokumenty na fałszywe nazwiska. Tym
sposobem Stefan Rowecki został Pawłem Nowakiem (innymi nazwiskami jakich później
używał w okresie konspiracji były: Jan Sokołowski, Józef Sokołowski, Józef Okołowski,
Jerzy Malinowski i wiele innych). Wyposażeni w fałszywe dokumenty ruszyli do Warszawy.

W KONSPIRACJI

Stefan Rowecki vel. Paweł Nowak przewidywał zdobycie 
środków materialnych, które mogłyby zabezpieczyć byt córce 
oraz żonie, a następnie przedostanie się na Zachód, aby wstąpić 
do Polskich Sił Zbrojnych. 

W połowie października (jak pisze sam "Torwid" - około 15.X.) 
skontaktował się on z gen. bryg. Michałem Karaszewiczem-
Tokarzewskim ps. "Torwid" z prośbą, by ten ułatwił mu 
przedostanie się na Zachód. Generał natomiast usiłował przekonać
obywatela "Nowaka" aby włączył się w działalność Służby 
Zwycięstwu Polski. Rowecki nie zgodził się tłumacząc, że praca 
konspiracyjna to działalność z pogranicza polityki, a on jest 
oficerem liniowym. 

Ostatecznie, po przedstawieniu przez "Torwida"
swoich upoważnień oraz zadeklarowaniu przez
niego, że weźmie na siebie całą społeczno-
polityczną stronę konspiracji zgodził się Rowecki
zostać szefem sztabu SZP, biorąc na siebie
wyłącznie zadania wojskowe. Tak oto wkroczył na
konspiracyjną ścieżkę wojenną człowiek, który
później używał takich pseudonimów jak "Jan",
"Grabica", "Tur" (tych trzech używał w stosunkach
wewnętrznych ZWZ-AK), "Inżynier", "Rakoń" (tak
był tytułowany przez gen. br. W. Sikorskiego),
"Kalina" (tak sygnował depesze do Londynu),
"Dulęba" i oczywiście "Grot" (tym pseudonimem
podpisywał dokumenty publikowane na zewnątrz). 
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Gdzieś na początku swojej służby w SZP, płk dypl. Rowecki wyrył na framudze jednego z 
konspiracyjnych lokal (przy ul. Piusa XI.) przewidywaną datę zakończenia wojny: "1944". 

Z chwilą  przejścia  do działalności  konspiracyjnej,  płk  dypl.  Rowecki  -  postać  znana w
stolicy - musiał zmienić nieco wygląd. Dbał więc o to by stale mieć krótkie włosy, zapuścił
wąsy i zaczął używać okularów. Po mieście poruszał się podpierając na lasce, stwarzając
tym pozory starszego człowieka. 

Na marginesie warto dodać, że laska była w środku wydrążona i "Grot" często nosił w niej
tajne dokumenty. Na mocy "Instrukcji dla Obywatela Rakonia" podpisanej 4.XII.1939. w
Paryżu przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Stefan Rowecki został mianowany dowódcą
Obszaru nr 1 (warszawskie, lubelski, łódzkie, część białostockiego) powołanego na miejsce
SZP Związku Walki Zbrojnej; otrzymał także szerokie uprawnienia w zakresie mianowania
komendantów Obszarów nr 4 (Kraków), nr 5 (Poznań), nr 6 (Toruń). 16.I.1940. mianowano
Roweckiego komendantem ZWZ na terenie okupacji niemieckiej.

Pod koniec roku 1939 i w pierwszej połowie 1940, ZWZ nawiązał kontakt z oddziałem mjr.
Henryka  Dobrzańskiego  "Hubala".  Choć  wstępnie  "Hubal"  podporządkował  się
zwierzchnictwu  Roweckiego,  to  finalnie  drogi  ZWZ  i  Oddziału  Wydzielonego  Wojska
Polskiego rozeszły się. Metody walki hubalczyków oraz koncepcja działania ZWZ zupełnie
do  siebie  nie  przystawały  -  zaowocowało  to  wieloma  nieporozumieniami,  by  nie  rzec
wzajemną niechęcią. "Hubal" był doceniany przez Roweckiego jako świetny zagończyk, ale
irytowała  Komendanta  Głównego  jego  niefrasobliwość  w  działaniu.  

Rozkazem z  dn.  8.II.1940.  Naczelny  Wódz  podporządkowywał  wszystkie  istniejące  na
terenie kraju organizacje wojskowe Roweckiemu, który od tej chwili występował już jako
Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej. Choć stwierdzenie o podporządkowaniu było
tylko stwierdzeniem formalnym to jasno określało pozycję "Grota" oraz wytyczało ważny
kierunek  w  jego  działaniach:  tzw.  akcję  scaleniową.  Akcja  scaleniowa  osobiście
nadzorowana przez Roweckiego zakończyła się wielkim sukcesem - pod sztandarami ZWZ-
AK  stanęły  prawie  wszystkie  ważniejsze  polskie  organizacje  konspiracyjne  (piszę  o
"polskich"  organizacjach,  a  zatem  słowa  te  nie  dotyczą  sowieckich  koni  trojańskich  o
skrótach AL czy GL). 

Objęcie  przez  "Obywatela  Rakonia"  funkcji  głównodowodzącego  spowodowało,  że  nie
mógł  już  unikać  działania  na  polu  społeczno-politycznym.  Jeśli  chodzi  o  sympatie
polityczne samego Stefana Roweckiego to należałoby je określić jako centrolewicowe, z
punktem ciężkości przesuniętym na lewą stronę; trzeba jednak pamiętać, że "Grot" jednak
nie  krył  swojego zdecydowanie  i  jednoznacznie  negatywnego  stosunku do  komunizmu.
Niezależnie  od  prywatnych  poglądów  politycznych,  potrafił  "Grot"  po  partnersku
współpracować z przedstawicielami wszystkich opcji ideologicznych. Różnymi środkami
Stefan Rowecki nie tylko umiał wciągnąć polityków do wspólnego tworzenia Polskiego
Państwa  Podziemnego,  ale  także  umiejętnie  i  bezkompromisowo  opierał  się  wszelkim
rozgrywkom  zakulisowym,  których  celem  było  osłabienie  jego  pozycji  jako  dowódcy.
Dużym szacunkiem jako Naczelnego Wodza darzył Władysława Sikorskiego. 
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W  czasie  swojej  służby  przyczynił  się  do  powołania  Politycznego  Komitetu
Porozumiewawczego,  wiosną  1940  r.  utworzył  Związek  Odwetu  (przekształcony  w
XI.1942. w "Kedyw" - Kierownictwo Dywersji), współtworzył zasady i metody działania
propagandy,  kierował  organizacją  łączności  i  wywiadu  oraz  partycypował  w
przygotowywaniu planów operacyjnych powstania powszechnego. Dotychczasowa postawa
żołnierska  Roweckiego  została  uhonorowana  26.V.1940  -  został  wtedy  awansowany  do
stopnia  generała  brygady.  Tydzień później:  dnia  30.VI.1940.  Rowecki  został  ostatecznie
mianowany Komendantem Głównym Związku Walki Zbrojnej - odtąd jego przełożonym
był bezpośrednio Naczelny Wódz. 

Przewidujący dowódca już pod koniec roku 1940 powołał do działania Wojskowy Korpus
Służby  Bezpieczeństwa  dla  Ziem  Nowych  (czyli  Odzyskanych)  -  jak  widać  Rowecki
wybiegał myślami i planami daleko w przód. 

Od roku 1940 pozostawał w separacji z żoną Eugenią. W pierwszych dniach listopada roku
1941  komendant  ZWZ  odbył  potajemne  spotkanie  z  marszałkiem  Edwardem  Rydzem-
Śmigłym.  Przebieg  rozmowy  i  poruszane  tematy  pozostają  do  dziś  tajemnicą.  

Kilka  miesięcy  później:  14.II.1942.  po przemianowaniu  ZWZ na Armię  Krajową "Grot"  został
powołany na funkcję Dowódcy Armii Krajowej lub inaczej: Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju.
Na  jesieni  1942  r.  objął  dowodzenie  Kierownictwem  Walki  Konspiracyjnej,  podejmując
jednocześnie decyzję o zintensyfikowaniu walki zbrojnej i dywersyjnej. Pod koniec roku 1942 r.
gen.  "Grotowi"  zaczęły  doskwierać  dolegliwości  wątroby.  W  uznaniu  zasług  na  polu  walki
konspiracyjnej,  gen.  br.  W.  Sikorski  odznaczył  "Grota"  Krzyżem Walecznych  po raz  pierwszy,
drugi,  trzeci  i  czwarty;  miało  to  miejsce  1.V.1943.  Tym samym "Grot"  dwa  razy  odznaczony
czterokrotnie  KW stał  się  jedynym oficerem w historii  posiadającym to odznaczenie  w liczbie
osiem.  

Sporą  niechęcią  darzył  dowódca  AK  wszelkie  koncepcje  ochrony  swojej  osoby  przy
pomocy  żołnierzy  AK.  Jedynym do  zaakceptowania  przez  niego  modelem ochrony  był
osobisty adiutant generała: Ryszard Jamontt-Krzywicki ps. "Szymon". Do "Szymona" miał
bezgraniczne zaufanie. W czasie spotkań w lokalach konspiracyjnych "Szymon" stanowił
ubezpieczenie  wewnątrz  lokalu,  a  dodatkowo  całość  ochraniało  na  zewnątrz  jeszcze,
najczęściej  dwóch żołnierzy  AK:  Jan  Milewski  oraz  Jerzy  Nowakowski  ps.  "Jureczek".
Specyficznym znakiem firmowym "Szymona" był adapter - bardzo często nosił go z sobą,
ale  nie  dlatego,  że  był  szczególnie  zapalonym  miłośnikiem  muzyki.  Rzecz  w  tym,  że
adapter  krył  w  swoich  wnętrznościach  9  mm  pistolety  Vis  wraz  z  amunicją.  
Lokale  w  których  Rowecki  spotykał  się  z  rozmaitymi  ludźmi  zawsze  były  starannie
dobierane, a następnie kontrolowane przez ludzi z ochrony Komendy Głównej ZWZ-AK,
zwłaszcza pod kątem możliwości ucieczki. 

Niejednokrotnie bowiem "Grot" musiał wycofywać się z zagrożonego lokalu; co 
charakterystyczne zawsze przodem puszczał wszystkich zgromadzonych i - niczym kapitan 
tonącego okrętu - z zagrożonego lokalu wychodził jako ostatni. 
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Jeśli chodzi o inne osiągnięcia na polu swojej działalności, gen. "Grot" mógł się poszczycić
zorganizowaniem  dwóch  kluczowych  systemów  w  Polskim  Państwie  Podziemnym,  tj.
dowodzenia  i  łączności  (kurierzy,  radio,  zrzuty,  mosty  lotnicze  itp.).  Pozwalało  to  na
sprawne funkcjonowanie konspiracyjnego organizmu państwowego. Stefan Rowecki dbał
też o systematyczny rozwój oczu i uszu Armii Krajowej czyli wywiadu. Wiarygodność oraz
wartość merytoryczna raportów szpiegowskich Armii Krajowej nie miała sobie równych
wśród  aliantów.  Siatka  wywiadowcza  ZWZ-AK  rozciągała  się  nawet  na  Rzeszę,  nie
wyłączając serca Niemiec - Berlina. 

Ważną  sferą  działalności  AK  było  też  uruchomienia  organizacji  "Wachlarza",  który  to
sukces również należy zapisać na konto legendarnego "Grota". "Wachlarz" zajmował się
szeroko  pojętą  dywersją  i  sabotażem  (ze  szczególnym  uwzględnieniem  szlaków
komunikacyjnych i dróg zaopatrzenia Wehrmachtu) na obszarach na Wschód od Warszawy. 

Rowecki patronował też organizowaniu Samoobrony przed Ukraińską Powstańczą Armią na
Kresach Wschodnich. Świadom ponadto roli propagandy wojennej położył też podwaliny
pod  nowoczesną  wojnę  psychologiczną,  animując  tzw.  Akcję  "N".  Koncepcja  polegała
zasadniczo  na  redagowaniu  ulotek,  czasopism  i  broszur  w  języku  niemieckim  w  celu
obniżania morale żołnierzy i społeczeństwa niemieckiego. 

Ważną  cechą  tej  literatury  propagandowej  było  stylizowanie  jej  na  wydawnictwa
niemieckiej  opozycji,  co  stanowiło  o  podniesieniu  wiarygodności  tekstów.  W  ich
opracowaniu uczestniczyli najlepsi polscy germaniści i znawcy kultury niemieckiej. Akcja
"N" była objęta tak ścisłą tajemnicą, że często berlińska placówka wywiadu AK przysyłała
ulotki "N" raportując o rodzącej się w łonie Wehrmachtu opozycji! 

ARESZTOWANIe.

Legendarny "Grot"  będący na ustach całego udręczonego okupacją kraju musiał  szybko
zwrócić na siebie uwagę Gestapo. Na przełomie roku 1942/43 z Londynu zaczęły docierać
do KG AK coraz poważniejsze  ostrzeżenia:  Gestapo było coraz  bliżej  złapania  "Grota"
(m.in.  agenci  w  całej  Warszawie  posiadali  przedwojenne  zdjęcia  Roweckiego  i  na  ich
podstawie próbowali wpaść na trop dowódcy AK). Naczelne Dowództwo próbowało nawet
namówić "Grota" do ewakuacji na Zachód. Nietrudno się domyślić, że Rowecki odrzucił
ofertę.

 W okolicznościach nie do końca dziś wyjaśnionych, dnia 30.VI.1943. został aresztowany
przez Gestapo w lokalu przy ul. Spiskiej 14/10 w Warszawie. Wszystko jednak zdaje się
wskazywać,  że  bieg  wydarzeń  przedstawiał  się  następująco  (może  dokładniejszej
odpowiedzi na pytanie jak było naprawdę, będzie potrafiła udzielić Szczecińska Delegatura
Instytutu  Pamięci  Narodowej,  która  od  2003  r.  prowadzi  w  tej  sprawie  śledztwo).  
Od roku 1942 w łonie Armii Krajowej działała trzyosobowa grupa zdrajców, której udało
się doprowadzić do aresztowania około 200 żołnierzy i oficerów AK, głównie z wywiadu.
Tercet ten egzotyczny stanowili: Eugeniusz Świerczewski ps. "Gens" (znający Roweckiego
jeszcze  z  okresu  wojny  polsko-bolszewickiej),  szwagier  "Gensa"  Ludwik  Kalkstein  ps.
"Hanka" oraz jego żona Blanka Kaczorowska. 
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Grupa była  prowadzona przez SS-Untersturmfuhrera  (podporucznika)  Ericha Mertena w
ramach  tzw.  Rollkommando  -  jednostki,  której  główny  zadaniem  była  eliminacja
najważniejszych  oficerów AK.  Działania  Rollkommando  ukierunkowane  w  konkretnym
celu  oraz  fakt,  że  "Gens"  znał  Roweckiego  zarówno  z  1920  r.  jak  i  międzywojnia,
systematycznie prowadziły ku "Grotowi", który na tarczy ostrzeliwanej przez Niemców był
przysłowiową  dziesiątką.  

Noc 29/30.VI.1943 spędził  Rowecki w lokalu przy ul.  Topiel  na warszawskim Powiślu.
Dnia następnego o godz. 10:00 miał odbyć naradę z oficerami sztabu przy ul. Barskiej 5. W
drodze na spotkanie, kilka minut przed dziewiątą, spotkał się jeszcze ze swoją łączniczką:
Elżbietą Prądzyńską-Zboińską ps. "Ela". Było to na rogu ulic Niemcewicza i Tarczyńskiej;
generał przyjechał tramwajem, a następnie odbyli wspólnie z "Elą" krótki spacer. W czasie
spaceru  łączniczką  przekazała  "Grotowi"  paczkę  z  15  000  dolarów;  rozmawiali  też  o
pogarszającym się stanie zdrowia generała i zmęczeniu pracą. Rowecki zamierzał na kilka
dni wyjechać z Warszawy i odpocząć. 

Zmęczenie pracą nie przeszkadzało mu jednak być w doskonałym humorze. Stefan Rowecki
pożegnał się z "Elą", pomachał jej jeszcze i ruszył w stronę mieszkania przy ul. Spiskiej.  

Nie  wiedział  jednak,  że  od  już  od  momentu  wsiadania  do  tramwaju  na  Powiślu  był
obserwowany  przez  AKowskiego  renegata  -  Eugeniusza  Świerczewskiego  ps.  "Gens"".
"Gens"  wsiadł  za  "Grotem"  doARESZTOWANIELegendarny  "Grot"  będący  na  ustach
całego udręczonego okupacją kraju musiał szybko zwrócić na siebie uwagę Gestapo. Na
przełomie  roku  1942/43  z  Londynu  zaczęły  docierać  do  KG  AK  coraz  poważniejsze
ostrzeżenia: Gestapo było coraz bliżej złapania "Grota" (m.in. agenci w całej Warszawie
posiadali przedwojenne zdjęcia Roweckiego i na ich podstawie próbowali wpaść na trop
dowódcy AK). Naczelne Dowództwo próbowało nawet namówić "Grota" do ewakuacji na
Zachód. Nietrudno się domyślić, że Rowecki odrzucił ofertę.

 W okolicznościach nie do końca dziś wyjaśnionych, dnia 30.VI.1943. został aresztowany
przez Gestapo w lokalu przy ul. Spiskiej 14/10 w Warszawie. Wszystko jednak zdaje się
wskazywać,  że  bieg  wydarzeń  przedstawiał  się  następująco  (może  dokładniejszej
odpowiedzi na pytanie jak było naprawdę, będzie potrafiła udzielić Szczecińska Delegatura
Instytutu  Pamięci  Narodowej,  która  od  2003  r.  prowadził w  tej  sprawie  śledztwo).  

Od roku 1942 w łonie Armii Krajowej działała trzyosobowa grupa zdrajców, której udało
się doprowadzić do aresztowania około 200 żołnierzy i oficerów AK, głównie z wywiadu. 

Tercet ten egzotyczny stanowili: Eugeniusz Świerczewski ps. "Gens" (znający Roweckiego 
jeszcze z okresu wojny polsko-bolszewickiej), szwagier "Gensa" Ludwik Kalkstein ps. 
"Hanka" oraz jego żona Blanka Kaczorowska. Grupa była prowadzona przez SS-
Untersturmfuhrera (podporucznika) Ericha Mertena w ramach tzw. Rollkommando - 
jednostki, której główny zadaniem była eliminacja najważniejszych oficerów AK. Działania
Rollkommando ukierunkowane w konkretnym celu oraz fakt, że "Gens" znał Roweckiego 
zarówno z 1920 r. jak i międzywojnia, systematycznie prowadziły ku "Grotowi", który na 
tarczy ostrzeliwanej przez Niemców był przysłowiową dziesiątką. 
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Stefan  Rowecki  skierował  swoje  kroki  na  Spiską  14/10,  aby  wymienić  dokumenty
tożsamości na inne. Kiedy zdrajca zobaczył generała znikającego w bramie czym prędzej
skorzystał  z  najbliższego  telefonu,  na  placu  Narutowicza,  aby  zawiadomić  swoich
mocodawców o tym, że odnalazł legendarnego i nieuchwytnego dotąd "Grota". Niemcy nie
dali  na  siebie  długo czekać.  Około godziny 9:20 na ul.  Spiską z  obydwu stron  wpadło
siedemnaście  ciężarówek wyładowanych policją.Okoliczne kamienice  szybko i  sprawnie
zostały  otoczone,  a  na  dachach  ustawiono  stanowiska  ckm.  

Z  domów  przy  ul.  Spiskiej  zaczęto  wyprowadzać  mieszkańców,  selekcjonując  ich  na
kobiety  z  dziećmi  oraz  mężczyzn  -  było  widać,  że  Niemcy  szukają  kogoś  bardzo
konkretnego. Wyprowadzony został również Jerzy Malinowski mieszkający na pierwszym
piętrze  domu przy ul.  Spiskiej  14,  pod numerem mieszkania  10.  Dowodzący akcją  SS-
Untersturmfuhrer Erich Merten musiał tylko raz rzucić okiem na trzymaną fotografię, aby
upewnić się, że obywatel Malinowski w rzeczywistości jest gen. bryg. Stefanem Roweckim
ps. "Grot" - dowódcą potężnej Armii Krajowej. Na stwierdzenie tego faktu przez Mertena,
Rowecki tylko skinął głową i zakuty w kajdanach został odprowadzony do samochodu.  

Pod eskortą przewieziono go na al. Szucha. Radość ze zdobyczy okazała się tak wielka, że
nawet nie przeszukano dokładnie samego mieszkania pod numerem dziesiątym; był to błąd
ponieważ mogliby Niemcy okrasić swoją wiktorię dużą liczbą tajnych szkiców, wykresów i
wykazów,  planów,  pewną sumą pieniędzy,  dziewięcioma krążkami złota  oraz  pistoletem
Colt  z  amunicją,  które  to  dobra  były ukryte  w skrytkach.  Kilka  dni  później  lokal  został
"wysprzątany"  przez  żołnierzy  z  referatu  "998"  AKowskiego  kontrwywiadu.  

Około południa cała Warszawa huczała już od plotek na temat aresztowania generała. W KG
AK zapanowała gorączkowa atmosfera. Pojawiły się propozycje akcji zbrojnej, której celem
byłoby odbicie dowódcy. Tymczasem Niemcy fetowali zwycięstwo: na Szucha panowała
podniosła  atmosfera  i  co chwilę  pojawiali  się  kolejni  oficerowie Wehrmachtu i  SS aby
cieszyć  oczy  zdobyczą.  Trzeba  przy  tym  podkreślić,  że  Rowecki  był  traktowany  z
należnymi honorami oraz mieszaniną szacunku i respektu.  Natychmiast  też wzmocniono
ochronę. Rowecki był na Szucha kilkakrotnie przesłuchiwany, ale ze względu na swą rangę
uniknął typowych metod Gestapo. 

Aby  nie  stwarzać  podziemiu  okazji  do  zbrojnego  odbicia  dowódcy  AK,  w  nocy
30.VI./1.VII. generał został drogą lotniczą przetransportowany do Berlina, gdzie osadzono
go w centralnym więzieniu berlińskim przy Aleksander Platz. Gestapowcy bardzo gorliwie
starali się popełniać niedyskrecje na temat wywiezienia "Grota" do Niemiec, aby uniknąć
akcji AKowców. 

ŚMIERĆ

W Berlinie sprawę gen. bryg. S. Roweckiego prowadził SS-Sturmbannfuhrer (major) Harro 
Thomsen - szef referatu IV B2b RSHA zajmującego się polskim podziemiem. Kilkakrotnie 
"Grot" był przesłuchiwany w centrali Gestapo pod sławnym adresem Prinz-Albrecht-Strasse
8. Tu również generał był traktowany z odpowiednim szacunkiem i przesłuchanie 
przebiegało raczej w atmosferze rozmowy. Po dwóch tygodniach badań, tj. 16.VII.1943 
Stefan Rowecki stanął w murach obozukoncentracyjnego w Sachsenhausen. 
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"Grot"  był  zaliczony  do  kategorii  tzw.  Ehrenhaftlig  czyli  VIPów.  W  związku  z  tym
przetrzymywany był w odizolowanej części obozu przeznaczonej dla ważnych więźniów -
w tzw. Zellenbau.  W Zellenbau był trzymany w celi  nr  71.  Często odwiedzał go Harro
Thomsen. Kilkakrotnie generał był też wywożony na przesłuchania do Berlina. Zamierzał
nawet wykorzystać to jako możliwość ucieczki, ułożył nawet konkretny plan i zaczął go
realizować.  

Otóż  pewien  przychylny  Polakom  dyplomata  z  berlińskiego  poselstwa  Mandżukuo
przekupił konwojentów. Kiedy samochód, którym wieziony będzie Rowecki, znajdzie się w
Berlinie  generał  wyskoczy  z  niego  (gdy  ten  zwolni  na  zakręcie),  a  strażnicy  zareagują
niewystarczająco  dynamicznie.  Zbieg  ucieknie  do  chronionego  immunitetem
dyplomatycznym  mieszkania  posła  Mandżukuo.  Plan  zaczął  być  realizowany  gdy
tymczasem  okazało  się,  że...  niespodziewanie  zwiększono  liczbę  konwojentów  do  12.
Ucieczka nie mogła się udać. Rowecki zrezygnował.

W celi, w której przebywał generał znajdowało się łóżko, stołek i kibel (to najwłaściwsze
określenie) oraz niewielkie, zakratowane okno. Dzień rozpoczynał się pobudką o 5:00, a
kończył  ogłoszeniem  ciszy  nocnej  o  21:00.  Generał  przebywał  w  obozie  w  cywilnym
ubraniu. Strażnicy Zellenbau nie wiedzieli - ze względów bezpieczeństwa - kto jest w nim
więziony. Nieco lepiej poinformowany był dowódca bunkra - SS-Hauptscharfuhrer (starszy
sierżant) Kurt Eccarius. 

Stefan  Rowecki  kilkakrotnie  pisał  listy  do  rodziny.  Były  one  dostarczane  przez  dwóch
smutnych panów w cywilnych ubraniach (i  z  legitymacjami Gestapo w kieszeniach) do
kuzynki  generała  Haliny  Królikowskiej,  mieszkającej  w  podwarszawskich  Olszynach.
Łącznie otrzymała ona sześć listów: pierwszy w połowie lipca 1943 r., kolejny 27.XII., a
następne w marcu, kwietniu i maju 1944 r. Szósty i ostatni list dotarł 24.VI.1944 i nosił datę
27.V.  Rodzina  zwrotną  drogą  posyłała  mu  również  listy  oraz  paczki  żywnościowe  i  z
drobiazgami codziennego użytku. 

Stefan Rowecki, nie wiedząc o tym niestety, 1.I.1944 został mianowany generałem dywizji.
Był to ostatni gest na jaki mógł się zdobyć rząd emigracyjny; fiaskiem bowiem zakończyły
się próby nakłonienia Brytyjczyków do przeprowadzania wymiany więźniów za generała
"Grota".   Jeśli  nie  liczyć  przesłuchań,  czas  upływał  Roweckiemu  na  korzystaniu  z
więziennego spacernika, rozmowach ze współwięźniami przez ścianę albo okno, a także na
pisaniu. Generał bowiem zabrał się za spisywanie swoich wspomnień z okresu pierwszej
wojny światowej,  wojny polsko-bolszewickiej  i  kampanii  wrześniowej.  Napisał  również
dwa testamenty: adresatem pierwszego była rodzina, drugiego - żołnierze Armii Krajowej. 

Warto też dodać, że w obozie znacząco pogorszył się stan zdrowia Stefana Roweckiego.
Jeden ze współwięźniów - lekarz, po powierzchownym zbadaniu

"Grota" stwierdził u niego kamienie żółciowe. Niemcy nie spieszyli się z wydawaniem 
Roweckiemu środków przeciwbólowych. Choć ból doskwierał generałowi, to ten nie tracił 
dobrego humoru - jak wspominają współwięźniowie. 
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Rozmowy i przesłuchania prowadzone przez SS-Sturmbannfuhrera Harro Thomsena miały
jeden strategiczny cel: doprowadzić do tego, aby Rowecki uznał wroga w Armii Czerwonej
(która  metodycznie  zbliżała  się  do  przedwojennych  granic  RP)  i  wydał  rozkaz  Armii
Krajowej,  by  ta  stanęła  u  boku  Wehrmachtu  do  walki  z  sowietami.  Nie  trzeba  chyba
opisywać  stosunku generała  do  takich  propozycji.  Mimo to  Thomsen nie  tracą  nadziei,
kontynuował swoją pracę. 

Okoliczności  śmierci  i  miejsce  pochówku generała  do  dziś  otulone  są  szczelną  zasłoną
tajemnicy i  niewykluczone,  że nigdy ich nie poznamy -  wszelka dokumentacja Gestapo
związana ze sprawą generała "Grota" spłonęła (jak utrzymuje Thomsen) w czasie oblężenia
Berlina w kwietniu 1945 r.  Najbardziej  prawdopodobna wersja zdarzeń mówi,  że kiedy
wybuchło  Powstanie  Warszawskie,  próbowano  Roweckiego  z  jeszcze  większą
intensywnością namówić do współpracy, 

a konkretnie do wydania rozkazu o zaprzestaniu walk. Wobec niezmiennie jednoznacznej
postawy  generała,  a  tym  samym  absolutnej  nieprzydatności,  Reichsfuhrer  SS  Heinrich
Himmler polecił telefonicznie zgładzić gen. dyw. Stefana Roweckiego. Wszystkie dostępne
poszlaki wskazują na to,  że generał  zamordowany w pierwszym tygodniu Powstania,  tj.
między 2 i  7 sierpnia 1944 r.  Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że Aleksander
Grochowski - znajomy Roweckiego z czasów jego służby w 55. pułku - utrzymywał, że
widział go żywego w obozie jeszcze w lutym 1945 r. Tak oto - Wielkim Znakiem Zapytania
- kończą się 49-letnie dzieje jednego z najwybitniejszych synów Rzeczypospolitej.

 ODZNACZENIA

Generał Rowecki w czasie swojej długiej służby został wielokrotnie odznaczony. Mało tego 
- wybitne dokonania "Grota" zostały docenione także po śmierci: sporo odrerów przyznano 
Roweckiemu pośmiertnie. Gdyby dziś Stefan Rowecki mógł stanąć w galowym mundurze 
przy wszystkich odznaczeniach byłby to zaiste imponujący widok. W istniejących 
biografiach wymienia się najczęściej tylko Krzyże Walecznych (których Rowecki zdobył aż 
8, stając się tym samym swoistym rekordzistą w historii Wojska polskiego) i Virtuti Militari.

Copyright © Łukasz Leszczyński. Kraków 2005

http://grot.rowecki.prv.pl/biografia.html

Juliusz Zulauf  Generał Brygady Wojska Polskiego

Urodził się 20 VIII 1891 r. we Lwowie. Tam w 1910 r. ukończył szkołę realną, a następnie 
studiował na Wydziale Inżynierii Wodnej Politechniki Lwowskiej. W latach 1909-1913 
działał w Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckim. Jeden rok służył w armii 
austriackiej. Po wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914 r., został dowódcą kompanii 
w 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich w stopniu podporucznika, od VII 1915 r. w 4 Pułku 
Piechoty, jednocześnie awansując do stopnia porucznika. 
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Za swą wzorową postawę bojową z dniem 20 VIII 1915 r. został awansowany do stopnia
kapitana. Podczas walk pod Optową, 6 VIII 1916 r. został ranny odłamkiem granatu w nogę
i dostał się do niewoli rosyjskiej, z której jednak udało mu się zbiec. W wyniku kryzysu
przysięgowego  trafił  do  armii  austriackiej,  lecz  mimo  to  prowadził  działalność
niepodległościową w ramach lwowskiej POW. We wrześniu 1918 r. został wysłany do 4
Dywizji  Strzelców  gen.  Żeligowskiego  na  Kubaniu.  W tym  czasie  otrzymał  awans  na
stopień podpułkownika. Po powrocie do Polski, w okresie od listopada 1918 r. do stycznia
1919 r., brał udział w walkach w obronie Lwowa. 11 V 1919 r. objął dowództwo 4 Pułku
Piechoty Legionów Polskich na froncie. 

W sierpniu tego roku został ponownie ranny. Z końcem września 1918 r. awansowano go do
stopnia podpułkownika. 1 X 1919 r.  został  dowódcą garnizonu radomskiego.  Kolejnymi
przydziałami ppłk. Zulaufa były: stanowisko dowódcy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (od
23 III 1921 r.), 19 Pułku Piechoty (od 28 IX 1921 r.). W lipcu 1923 r. awansował na stopień
pułkownika. W 1925 r. uczestniczył w kursie informacyjnym Centralnej Szkoły Strzelania
w Toruniu. W latach 1926-1927 płk Zulauf dowodził 3 Pułkiem Piechoty, a następnie do
1930 r. piechoty dywizyjnej w 5 Dywizji Piechoty. W kwietniu 1930 r. przybył do Kielc,
gdzie  przejął  dowództwo 2 Dywizji  Piechoty Legionów Polskich,  awansując  z  dniem 1
stycznia 1932 r. do stopnia generała brygady. 

Gen. Zulauf znany był z licznych inspekcji w oddziałach wchodzących w skład 2 Dywizji
Piechoty Legionów Polskich. Lubił proste żołnierskie życie. W czasie ćwiczeń i manewrów
wolał  obozować  w namiocie,  niż  kwaterować  w ziemiańskim dworze.  Nie  znosił  także
rautów  i  uroczystości  z  urzędnikami,  gdyż  uważał,  iż  są  oni  całkowicie  pozbawieni
poczucia humoru, które niezwykle sobie cenił. Prywatnie pasjonował się kolekcjonowaniem
broni. Gen. Zulaufowi wiele zawdzięczała nie tylko dowodzona przez niego dywizja, lecz
także  Kielce  i  jego  mieszkańcy.  To  jego  zaangażowanie  doprowadziło  do  pomyślnego
zakończenia budowy koszar 4 Pułku Piechoty Legionów na Bukówce. Generał był także
jednym  z  pomysłodawców  stworzenia  zespołu  rekreacyjno-sportowego  w  południowej
części miasta (obecnie dzielnica Stadion).
 Piastował godność prezesa Komitetu Budowy Stadionu X-lecia Polski Niepodległej. Był
również zaangażowany we wspieranie budowy gmachu PW i WF im. Józefa Piłsudskiego
oraz  Pomnika  Czynu  Legionowego.  W 1933  r.  Juliusz  Zulauf  był  jednym z  głównych
organizatorów wizyty, jaką złożył w Kielcach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy
Mościcki.  W  uznaniu  zasług  dla  miasta  oraz  z  wielkiej  sympatii  kielczanie  nazywali
generała „Juleczkiem”. 

W 1937 r. został przeniesiony do Lwowa na stanowisko dowódcy 5 Dywizji Piechoty. Po
wybuchu II wojny światowej, w dniu 5 IX 1939 r. gen. Zulauf objął dowodzenie Grupy
Operacyjnej,  której  zadaniem  była  obrona  twierdzy  Modlin  oraz  linii  rzeki  Narew  do
miejscowości Zegrze. 14 IX 1939 r. został dowódcą obrony Pragi. Po kapitulacji Warszawy
gen.  Zulauf  poszedł  do  niewoli  niemieckiej  wraz  z  pozostałymi  wyższymi  dowódcami.
Przebywał  w  oflagach:  VII  A Murnau  i  X  A Itzehoe.  W  niewoli  przeciwstawiał  się
prześladowaniom polskich  oficerów pochodzenia  żydowskiego,  pełnił  funkcję  starszego
obozu w Itzehoe i  prowadził tam działalność konspiracyjną jako komendant obozowego
ruchu oporu. 
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Zmarł 21 V 1943 r. w oflagu VII A Murnau. W ciągu swej służby został odznaczony: 
Krzyżami Złotym i Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, 
czterokrotnie Krzyżem Walecznych i innymi odznaczeniami.
W ostatnich latach córka gen. Juliusza Zulaufa, Irena Ney- Bigo, przekazała do zbiorów 
Muzeum Narodowego w Kielcach zespół pamiątek rodzinnych związanych z osobą ojca, 
m.in. fotografie, karykatury, odznaki pułkowe, przedmioty pamiątkowe.
 
Bibliografia: 

Mierzwiński Zbigniew, Generałowie II Rzeczypospolitej, Warszawa 19

                  GENERAŁ  FRANCISZEK  SKIBIŃSKI

28 kwietnia 1952 r. Najwyższy Sąd Wojskowy wydał wyrok w tzw. sprawie kierownictwa 
konspiracji wojskowej. Oskarżonymi byli płk Franciszek Skibiński oraz czterej inni 
oficerowie. Wszyscy oni w wyniku brutalnych metod śledztwa "przyznali się do winy" i 
skazani zostali na karę śmierci. 
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Franciszek Skibiński był jednym z najwybitniejszych teoretyków i historyków wojskowych,
a jednocześnie człowiekiem, który w sposób czynny walczył o wolność swojej ojczyzny. Z
armią związany był od 1917 r., kiedy to jako ochotnik znalazł się w I Korpusie Polskim gen.
Józefa Dowbora-Muśnickiego. W niepodległej Polsce wstąpił do służby czynnej. Brał udział
w obronie Lwowa i wojnie polsko-bolszewickiej. W 1935 r. został absolwentem Wyższej
Szkoły Wojennej i rok później objął stanowisko szefa sztabu 10 Brygady Kawalerii. W jej
szeregach walczył  w  kampanii wrześniowej,  a  także w czerwcu 1940 r.  we Francji.  Po
ewakuacji do Wielkiej Brytanii był szefem sztabu brygady, dowódcą 10 Pułku Strzelców
Konnych, a następnie zastępcą dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej, wchodzącej w
skład 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. 

Z  nią  też  lądował  w  Normandii  i  brał  udział  w  walkach  pod  Falaise.

Służbę  w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie  zakończył  jako zastępca  dowódcy 2
Warszawskiej Dywizji Pancernej. Do Polski powrócił w 1947 r. i powołany został do służby
wojskowej.  Pracował  jako  wykładowca,  a  następnie  szef  Katedry  Broni  Pancernej  w
Akademii Sztabu Generalnego WP. 

Pułkownik Skibiński aresztowany został 28 kwietnia 1951 roku w Warszawie. Podstawą
jego zatrzymania było postanowienie o tymczasowym aresztowaniu z 30 kwietnia  1951
roku podpisane przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego płk Stanisława Zarakowskiego.
Areszt  tymczasowy  przedłużano  systematycznie  aż  do  rozpoczęcia  procesu.  

Uwięzienie płk Skibińskiego związane było z przygotowywanym procesem gen. Stanisława
Tatara  i  innych  oficerów  oskarżonych  o  szpiegostwo  na  rzecz  obcych  wywiadów  i
tworzenie  w  wojsku  organizacji  spiskowych.  Cała  akcja  miała  na  celu  represje  wobec
przedwojennych oficerów, którzy po 1945 roku zajęli  kierownicze stanowiska w Wojsku
Polskim  i  instytucjach  centralnych.Aresztowany  płk  Skibiński  przetrzymywany  był  w
Głównym Zarządzie Informacji. Pomimo przesłuchań prowadzonych 15-16 godzin na dobę
nie potwierdzał początkowo zarzucanych mu czynów. Dopiero po 10 dniach w ten sposób
prowadzonego śledztwa "przyznał się do winy". Sporządzony akt oskarżenia stwierdzał, że
płk  Skibiński  został  zwerbowany  do  tajnej  organizacji  przez  gen.  Tatara  jeszcze  w
Londynie. Po powrocie do kraju i objęciu stanowiska w Akademii Sztabu Generalnego miał
być  szefem  organizacji  spiskowej  działającej  na  uczelni.  

Po aresztowaniach w "procesie generałów" (S. Tatar, J. Kirchmayer, F. Herman, S. Mossor)
to właśnie ta organizacja miała stanowić tzw. nowe kierownictwo konspiracji wojskowej.
Jej  rzekomym przywódcą miał  być gen.  Heliodor Cepa,  a  jego zastępcą płk Skibiński.  

25  kwietnia  1952  roku  przed  Najwyższym  Sądem  Wojskowym  stanęli:  płk  Franciszek
Skibiński, płk Stefan Biernacki, płk Adam Jaworski, mjr Apoloniusz Zawilski i mjr Kornel
Dobrowolski.  Sąd  orzekał  w  składzie:  przewodniczący  płk  Wilhelm  Świątkowski,
członkowie:  ppłk  Feliks  Aspis  i  mjr  Teofil  Karczmarz.  Oskarżał  płk  Zarakowski,  który
stwierdził przed sądem: " Wszyscy oskarżeni dopuścili się zdrady Ojczyzny (...) aktywnie
szykowali  zamach na  ustrój  i  władzę,  (...)  służyli  wrogom naszej  Ojczyzny.  (…) za  te
zbrodnie jedyną sprawiedliwą karą jest kara śmierci". 
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Podczas procesu wszyscy oskarżeni "przyznali się" do zarzucanych im czynów. 28 kwietnia
1952  roku  ogłoszono  wyrok  skazujący  wszystkich  oskarżonych  na  karę  śmierci.  19
listopada 1952 roku prezydent  Bolesław Bierut nie skorzystał  z  prawa łaski.  Wstrzymał
jednak wykonanie egzekucji do czasu porozumienia się z Ministerstwem Bezpieczeństwa
Publicznego. 
Powodem takie decyzji  była chęć wykorzystania zeznań skazanych w innych procesach
dotyczących rzekomego spisku w wojsku. 

Tuż po procesie płk Skibiński próbował popełnić samobójstwo. Przez blisko dwa lata żył z
nieustanną świadomością tego, iż w każdej chwili może zostać wykonany na nim wyrok
śmierci. Wykorzystywały to organy śledcze przekonując go, do składania zeznań w innych
sprawach.  

21  stycznia  1954  roku  płk  Antoni  Skulbaszewski,  w  piśmie  do  Naczelnej  Prokuratury
Wojskowej wnioskował o wykonanie wyroku na płk Skibińskim. Nie zgodził  się  z tym
wnioskiem  gen.  Zarakowski,  który  poinformował  o  tym  Aleksandra  Zawadzkiego
pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Państwa. Ten 25 stycznia 1954 roku skorzystał
z  prawa  łaski  wobec  wszystkich  skazanych  w  sprawie  tzw.  nowego  kierownictwa
konspiracji  wojskowej  zamieniając  karę  śmierci  na  karę  dożywotniego  więzienia.
Nie mogąc pogodzić się z niesprawiedliwym wyrokiem płk Skibiński leżąc w szpitalu we
Wronkach podjął głodówkę.

4 kwietnia 1956 roku Najwyższy Sąd Wojskowy wznowił postępowanie w sprawie płk 
Skibińskiego i dwa dni później prokuratura umorzyła je z braku dowodów winy. Proces płk 
Skibińskiego był częścią tzw. procesów odpryskowych związanych z "procesem 
generałów". W latach 1951 - 1954 skazano w nich 86 oficerów (40 na karę śmierci, 20 
wyroków wykonano).
Po wyjściu na wolność płk Skibiński został szefem Biura Studiów przy Ministrze Obrony 
Narodowej. W 1964 roku przeniesiony został w stan spoczynku, zajmując się m. in. pracą 
naukową. 
                                        …...............................................
Prace z  zakresu  II  wojny  światowej  Generała Skibińskiego  należą  do  podstawowych  
jeśli  chodzi  o  dzieje  walk  podczas  II  wojny i szczególnie  ujawniają  mało znane  fakty  
o  armiach   i dowódcach alianckich wojsk sprzymierzonych ,którzy  nie  tylko, że znali 
zasad  sztuki wojennej  ale  nie  wiedzieli  nawet,  jak walczyć  i w jaki  sposób  
organizować fronty  oraz  działałania  taktyczno- operacyjne.  

Prace  Generała  Skibińskiego  ujawniają także  antypolską działalność  sztabów  alianckich 
oraz  plany  exterminacji  Polskich Sił Zbrojnych  które  stanowiły część  armii  
sprzymierzonych  i odznaczyły się  niezrównanym  męstwem oraz    najwybitniejszą wiedzą
taktyczno -  operacyjną we  wszystkich  działaniach wojennych w czasie  II  wojny w  
Europie. 
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SKIBIŃSKI  FRANCISZEK  GENERAŁ dane  o  karierze  zawodowej 

• Prezes Komitetu Budowy Pomnika 1000-lecia Jazdy Polskiej.

•  Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Belgijskiej. 

• Wieloletni członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika Wojskowy Przegląd 
Historyczny. 

• Wiceprezes Rady Naczelnej ZBoWiD 1958–1990.

• Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 1988–1990. 

• W latach 1981–1983 Członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności
Narodu. 

• W 1987 r. wszedł w skład polskiej sekcji ruchu "Emerytowani Generałowie na rzecz 
Pokoju i Rozbrojenia".

Przebieg służby wojskowej  : 

•  wolontariusz w 2 szwadronie 1 Pułku Ułanów Polskich I Korpusu Polskiego w Rosji
od 10 września 1917–1918, 

• członek Polskiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie po rozwiązaniu I KP 1918, 

• młodszy podoficer (kapral) 1 Pułku Ułanów Krechowieckich od listopada 1918 do 13
stycznia 1919, kiedy zostaje ranny w walkach, w rejonie Lwowa i Przemyśla, 

• słuchacz Szkoły Podchorążych Kawalerii w Starej Wsi od kwietnia do sierpnia 1919,

• kadet 19 klasy Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie od września do 
października 1919, 

• dowódca plutonu w 1 szwadronie i pełniący obowiązki dowódcy 4 szwadronu 14 
Pułku Ułanów Jazłowieckich od listopada 1919 do października 1920, 

• adiutant dowódcy szwadronu zapasowego 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we 
Lwowie, 

• adiutant dowódcy VI Brygady Kawalerii, 

• dowódca plutonu w 4 szwadronie i dowódca 1 szwadronu 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich
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• , słuchacz Kursu Dowódców Szwadronów w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w 
Grudziądzu od listopada 1925 do lipca 1926, który ukończył jako prymus. 

• dowódca 1 szwadronu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Lwowie, 

• instruktor wyszkolenia bojowego w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w 
Grudziądzu od września 1926 do kwietnia 1927, 

• instruktor wyszkolenia bojowego w Oficerskiej Szkole Kawalerii od kwietnia 1927 
do 1930, 
kierownik grupy na Kursie Dowódców Szwadronów w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii od 1930 do października 1931, 

• dowódca 2 szwadronu w 3 Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku od 
października 1931 do października 1933, 

• słuchacz kursu przygotowawczego w Centrum Wyszkolenia Piechoty w 
Rembertowie od listopada 1932 do lutego 1933, 

• słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawa (XIV promocja) od listopada 1933 
do października 1935,

•  szef sztabu 10 Brygady Kawalerii w Rzeszowie od listopada 1935 do marca 1937, 

• organizator i szef sztabu 10 Brygady Kawalerii w Rzeszowie (pierwszej wielkiej 
jednostki motorowej, zorganizowanej na bazie rozformowanej 10 BK z zachowaniem
jej dotychczasowej nazwy i podporządkowanej 

• Dowództwu Broni Pancernych) od kwietnia 1937 do 21 września 1939 

• zastępca komendanta Obozu WP w Coёtquidan, w departamencie Morbihan od 
września 1939, 

• dowódca batalionu szkolnego1 Dywizji Piechoty, 

• zastępca szefa sztabu Obozu Wojsk Pancernych i Motorowych w m. Bollène, w 
departamencie Vaucluse ( komenda obozu  była zalążkiem dowództwa Lekkiej 
Dywizji Zmechanizowanej, na zorganizowanie której Francuzi wyrazili zgodę 
dopiero w maju 1940, w obliczu przegranej bitwy we Flandrii), 

• szef sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej (zgrupowanie bojowe wydzielone na 
żądanie strony francuskiej ze składu Lekkiej Dywizji Zmechanizowanej) w czerwcu 
1940, 

• szef sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej od września 1940 do lutego 1942, 
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• dowódca 10 Pułku Strzelców Konnych w składzie 10 BKPanc. od 23 lutego 1942 do 
8 listopada 1943, 

• zastępca dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej w składzie 1 Dywizji Pancernej 
od 9 listopada 1943 do 22 sierpnia 1944, 

• dowódca 10 Pułku Strzelców Konnych w dniach 22 – 24 sierpnia 1944, w ostatniej 
fazie bitwy pod Falaise,

• dowódca 3 Brygady Strzelców 1 DPanc. od 24 sierpnia 1944 do 18 stycznia 1945, 

• dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej od 19 stycznia 1945 do 16 lipca 1945, 

• zastępca dowódcy 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej we Włoszech od sierpnia 1945 
do lipca 1947, oficer Grupy Organizacyjno–Przygotowawczej Akademii Sztabu 
Generalnego WP od sierpnia 1947, 

• szef Katedry Broni Pancernych Akademii Sztabu Generalnego WP do kwietnia 1951,

• zastępca szefa Biura Studiów MON od stycznia 1957 do września 1957, 

• szef Biura Studiów MON od września 1957 do sierpnia 1964

• Awanse służbowe
podchorąży (ówcześnie pierwszy stopień oficerski) październik 1919, 
podporucznik 1 stycznia 1920, 
porucznik marzec 1922 ze starszeństwem 1 czerwca 1919, 
rotmistrz 1927 
major 19 marca 1936 
podpułkownik 1940 
pułkownik 19 marca 1944 
generał brygady 1958 
generał dywizji 12 października 1988 (nominację wręczył przewodniczący Rady 
Państwa gen. armii Wojciech Jaruzelski) 

• Odznaczenia   

  Złoty Krzyż Orderu Virtuti Militari 
Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari 20 marca 1920 
Krzyż Walecznych trzykrotnie 
Medal Niepodległości 
Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1989) 
Distinguished Service Order (Wielka Brytania) 
Legia Honorowa V Klasy 
Croix de Guerre 1939-1945 (Francja) 
Medal Brązowego Lwa (Holandia) 
Wpis do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich" (1983) 
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Fragmenty z  prac  generała  Skibińskiego :  krytycznie  o działaniach  aliantów w 
czasie  II  wojny światowej  oraz o przewadze  Polskich Sił  Zbrojnych.

Franciszek    Skibiński -  'Pierwsza  pancerna  '
Franciszek   Skibiński -' O sztuce  wojennej  na północno-  zachodnim  tetrze  działań  
wojennych.’
Franciszek  Skibiński   -'Wojska  pancerne w  II  wojnie  światowej'
Franciszek  Skibiński -'  O sztuce  wojennej na  zachodnim  teatrze  działań  wojennych'
Franciszek  Skibiński  - ' Dowodzenie  jednostki  polskimi  na Zachodzie'
Franciszek Skibiński -  ' Dowodzenie jednostkami polskimi na Zachodzie w skali 
operacyjnej '
 Franciszek  Skibiński  - ‘ Bitwa  o Kretę   ‘    
Franciszek   Skibiński   -Ułańska młodość
Franciszek Skibiński-   ‘Falaise”
Franciszek Skibiński-   'Walki 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Szampanii 1940 r.'
Franciszek Skibiński - „Ardeny, historia, sztuka operacyjna, służba szlaków”.
Franciszek Skibiński – ' Axel'
Franciszek Skibiński-  ‘ Rozważania o sztuce wojennej”
Franciszek  Skibiński  - 'Ardeny'.
Franiszek  Skibiński –  ' Dowodzenie  wojskami  koalicji  na  tle  bitwy w  Normandii'
                                 oraz    - 'Polska Dywizja Pancerna w bitwie pod Falaise'

Wszystkie  są  cytowane
 w  e-booku 
‘Polacy  wygrali II  wojnę światową’.

Będą wydane przez  Wydawnictwo Białego Orla.
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                       Generał  August Emil Fieldorf
 ps. Nil (ur. 20 marca 1895 w Krakowie, zm. 24 lutego 1953 w Warszawie) – bojownik o 
niepodległość Polski, generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu 
Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, dowódca organizacji NIE, 
pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

Życiorys

W Krakowie ukończył szkołę męską im. św. Mikołaja, a następnie I Męskie Seminarium.

W 1910 wstąpił do „Strzelca”, którego pełnoprawnym członkiem został w 1912. Ukończył w
nim szkołę podoficerską.

Działalność niepodległościowa i służba w Wojsku Polskim

6 sierpnia 1914 zgłosił się na ochotnika do Legionów Polskich i wyruszył na front rosyjski,
gdzie służył w randze zastępcy dowódcy plutonu piechoty. W 1916 został awansowany do
stopnia sierżanta,  a  w 1917 skierowany do szkoły oficerskiej.  Po  kryzysie  przysięgowym
wcielony do Cesarskiej i Królewskiej Armii i przeniesiony na front włoski. Zdezerterował i w
sierpniu 1918 zgłosił się do Polskiej Organizacji Wojskowej w rodzinnym Krakowie.

Od listopada 1918 w szeregach Wojska Polskiego, początkowo jako dowódca plutonu, a od
marca 1919 dowódca kompanii  ckm w  1 Pułku Piechoty  Legionów.  W latach 1919–1920
uczestniczył  w  kampanii  wileńskiej.  Po  wybuchu  wojny  polsko-bolszewickiej w  randze
dowódcy  kompanii  brał  udział  m.in.  w  wyzwalaniu  Dyneburga,  Żytomierza,  w  wyprawie
kijowskiej i  bitwie białostockiej.Od 1919 był żonaty z Janiną Kobylińską, z którą miał dwie
córki: Krystynę i Marię.
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Po  wojnie  pozostał  w  służbie  czynnej.  1  stycznia  1928  został  awansowany  na  stopień
majora  i  przeniesiony  do  służby  w  1  Pułku  Piechoty  Legionów na  stanowisko  dowódcy
batalionu,  a  w 1931 był  w tym samym pułku zastępcą dowódcy.  W rok później  został
awansowany  do  stopnia  podpułkownika.  W  1935  został  przeniesiony  na  stanowisko
dowódcy samodzielnego Batalionu KOP „Troki” w Pułku KOP „Wilno”. 

W 1936 był okresowo komendantem Okręgu Polskiego Związku Strzeleckiego we Francji.

W marcu 1938[2], niedługo przed wybuchem  II wojny światowej mianowany dowódcą  51
Pułku Strzelców Kresowych, im. Giuseppe Garibaldiego – w Brzeżanach.

W kampanii wrześniowej 1939 przeszedł cały szlak bojowy jako dowódca 51 Pułku Piechoty
Strzelców Kresowych im. Giuseppe Garibaldiego 12 Dywizji Piechoty. Po jej rozbiciu w nocy z
8 na 9 września w bitwie pod Iłżą, przebił się w cywilnym ubraniu do rodzinnego Krakowa.
Stamtąd spróbował przedostać się do Francji, jednak został zatrzymany na granicy słowackiej
i internowany w październiku 1939. 

W kilka  tygodni  później  zbiegł  z  obozu  internowania  i  przez  Węgry  przedostał  się  na
zachód, gdzie zgłosił się do tworzącej się polskiej armii.

We  Francji  ukończył  kursy  sztabowe  i  3  maja  1940został  awansowany  na  stopień
pułkownika. Po kapitulacji Francji przybył do Anglii. Niebawem został wyznaczony przez
władze polskie pierwszym emisariuszem Rządu i  Naczelnego Wodza do kraju.  17 lipca
1940  wyruszył  z  Londynu  przez  Afrykę,  Stambuł,  Belgrad,  Budapeszt  i  w  Warszawie
zameldował się 6 września.

Działalność konspiracyjna 1940-1945

Początkowo  działał  w  warszawskim  Związku  Walki  Zbrojnej,  a  od  1941  w  Wilnie i
Białymstoku. W sierpniu 1942 został mianowany dowódcą Kedywu KG AK. Służbę na tym
stanowisku pełnił do lutego 1944. 

Wydał  rozkaz  likwidacji generała  SS  w  Warszawie  Franza  Kutschery.W  kwietniu  1944
powierzono  Fieldorfowi  zadanie  stworzenia  i  kierowania  głęboko  zakonspirowaną
organizacją  „Niepodległość”  o  kryptonimie  NIE,  kadrowego  odłamu  Armii  Krajowej
przygotowanego  do  działań  w  warunkach  sowieckiej okupacji.  Bezpośrednie  działania
organizacja „NIE” miała podjąć po rozwiązaniu Armii Krajowej 19 stycznia 1945.

Na krótko przed upadkiem powstania warszawskiego, rozkazem Naczelnego Wodza Kazimierza
Sosnkowskiego z  28  września  1944  awansowany  na  stopień  generała  brygady.  W
październiku 1944 został zastępcą dowódcy  Armii  Krajowej,  gen.  Leopolda Okulickiego  i
zajmował to stanowisko do 19 stycznia 1945.
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                                    Represje i proces 1945-1953

7 marca 1945 został aresztowany przez  NKWD w  Milanówku pod fałszywym nazwiskiem
Walenty Gdanicki  i  nierozpoznany został  odesłany z siedziby NKWD we Włochach do
obozu w Rembertowie , a stamtąd 21 marca 1945 wywieziony do obozu pracy na  Uralu.
Przebywał  w trzech obozach:  Bieriozówka,  Stupino i  Hudiakowo .  Po  odbyciu  kary,  w
październiku 1947 powrócił do Polski i  osiedlił  się pod fałszywym nazwiskiem w  Białej
Podlaskiej. 

Nie powrócił już do pracy konspiracyjnej. Przebywał następnie w Warszawie i Krakowie, a w
końcu osiadł w Łodzi, przy dzisiejszej ul. Adama Próchnika (tablica pamiątkowa).

W odpowiedzi  na  obietnicę  amnestii  w  lutym 1948  zgłosił  się  do  Rejonowej  Komendy
Uzupełnień w  Łodzi i  ujawnił,  podając prawdziwe imię i  nazwisko oraz stopień generała
brygady.  Mimo  tego  na  ewidencję  RKU  został  wciągnięty  jako  Walenty  Gdanicki.  W
czerwcu  tego  roku  zwrócił  się  na  piśmie  do  ministra  obrony  narodowej z  prośbą  o
uregulowanie  stosunku  do  służby  wojskowej.  Pismo  podpisał  własnym  imieniem  i
nazwiskiem. W październiku 1950 spotkał się z gen.  Gustawem Paszkiewiczem,  wówczas
dyrektorem Biura Wojskowego Ministerstwa Leśnictwa, a przed wojną i w czasie kampanii
wrześniowej, dowódcą 12 DP.

 Od byłego przełożonego uzyskał pisemne potwierdzenie przebiegu służby wojskowej w
czasie wojny. Z tym dokumentem 10 listopada 1950 stawił się w Rejonowej Komendzie
Uzupełnień w Łodzi. Po wyjściu z siedziby RKU został aresztowany przez funkcjonariuszy
UB, przewieziony do Warszawy i osadzony w areszcie śledczym MBP przy  ul. Koszykowej.
Później przewieziony do  więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej 37 i oskarżony o
wydawanie  rozkazów  likwidowania  przez  AK  partyzantów  radzieckich.  Pomimo  tortur
Fieldorf odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa.
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Po sfingowanym procesie,  w którym przedstawiono wymuszone  w śledztwie  przez  UB
zeznania  podwładnych  gen.  Fieldorfa  –  mjr  Tadeusza  Grzmielewskiego „Igora”  i  płk.
Władysława  Liniarskiego „Mścisława”,  których  torturowano,  generał  Fieldorf  został  16
kwietnia 1952 skazany w Sądzie Wojewódzkim dla m. st.  Warszawy przez sędzię  Marię
Gurowską (właśc. Maria Sand) na karę śmierci przez powieszenie. W wydaniu tego wyroku
wzięli udział również ławnicy Michał Szymański i Bolesław Malinowski. 20 października
1952 Sąd Najwyższy na posiedzeniu odbywającym się w trybie tajnym, pod nieobecność
oskarżonego i  jedynie na podstawie nadesłanych dokumentów, w składzie sędziowskim:
Emil  Merz,  Gustaw  Auscaler i  Igor  Andrejew,  zatwierdził  wyrok.  Prośba  rodziny  o
ułaskawienie została odrzucona. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski.

Alicja  Graff,  wicedyrektor  Departamentu  III  Generalnej  Prokuratury  zwróciła  się  do
naczelnika więzienia o „wydanie niezbędnych zarządzeń do wykonania egzekucji”. Wyrok
przez  powieszenie  wykonano  24  lutego  1953  o  godz.  15:00  w  więzieniu  Warszawa-
Mokotów przy ul. Rakowieckiej.

Prokurator Witold Gatner moment ten opisał następująco: „Byłem zdenerwowany, napięty.
Czułem, że trzęsą mi się nogi. Skazany patrzył mi cały czas w oczy. Stał wyprostowany.
Nikt go nie podtrzymywał. Po odczytaniu dokumentów zapytałem skazanego, czy ma jakieś
życzenie.  Na to odpowiedział:  «Proszę powiadomić rodzinę». Oświadczyłem, że rodzina
będzie powiadomiona. 

Zapytałem ponownie, czy jeszcze ma jakieś życzenia. Odpowiedział, że nie. Wówczas 
powiedziałem: «Zarządzam wykonanie wyroku». Kat i jeden ze strażników zbliżyli się (...). 
Postawę skazanego określiłbym jako godną. Sprawiał wrażenie bardzo twardego człowieka.
Można było wprost podziwiać opanowanie w obliczu tak dramatycznego wydarzenia”.

Miejsce spoczynku ciała Emila Fieldorfa przez wiele lat pozostawało nieznane. W kwietniu
2009 pojawiły  się  informacje,  że  pracownikom IPN udało  się  ustalić  lokalizację  grobu.
Ciało  generała  spoczywa  prawdopodobnie  na  Powązkach,  blisko  symbolicznego  grobu
wystawionego dla uczczenia jego pamięci.

W  lipcu  1958  Generalna  Prokuratura  postanowiła  umorzyć  śledztwo  z  powodu  braku
dowodów  winy.  W  marcu  1989  został  zrehabilitowany,  zmieniono  postanowienie,
„zarzucanej mu zbrodni nie popełnił”.

Śledztwo w sprawie mordu sądowego

Śledztwo w sprawie mordu sądowego na gen. Fieldorfie zostało wszczęte w 1992 przez
poprzednika  IPN –  Główną  Komisję  Badania  Zbrodni  przeciwko  Narodowi  Polskiemu.
Objęło ono wszystkie osoby, które w latach 1950–1952 zaangażowane były w sprawę gen.
„Nila”. Byli to:

• prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej – Helena Wolińska
• prokuratorzy Prokuratury Generalnej – Beniamin Wejsblech i Paulina Kern
• sędzia Sądu Wojewódzkiego  Maria Gurowska vel Górowska i dwóch ławników –

Bronisław Malinowski i Mieczysław Szymański
• sędziowie orzekający w Sądzie Najwyższym –  Emil Merz,  Gustaw Auscaler i  Igor

Andrejew
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W trakcie śledztwa okazało się, że podejrzani albo już nie żyją, albo zmarli w trakcie 
postępowania. Akt oskarżenia udało się sformułować jedynie wobec Wolińskiej i 
Gurowskiej.

Starania córki generała o wymierzenie sprawiedliwości w stosunku do żyjących winnych 
zbrodni ukazuje film pt. W sprawie generała Fieldorfa.

Pamięć o generale Nilu

W 1972 za zgodą Ministra Obrony Narodowej na symbolicznym grobie generała 
postawiono pomnik. Klepsydra symbolizująca grób znajduje się także w Kwaterze na Łączce 
Cmentarza Wojskowego.

27 lipca 2006, przy okazji obchodów 62 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, 
Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.

29 lutego 2008 Sejm VI kadencji na swoim 9. posiedzeniu uczcił pamięć generała Augusta 
Emila Fieldorfa. Oto sejmowy zapis stenograficzny tego fragmentu obrad.

Marszałek: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23 porządku dziennego: Przedstawiony
przez  Prezydium  Sejmu  projekt  uchwały  w  sprawie  uczczenia  55  rocznicy  śmierci
generała Augusta Emila Fieldorfa «Nila» (druk nr 279). Jeszcze raz proszę uprzejmie o
powstanie. (Zebrani wstają)

„Uchwała  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  sprawie  uczczenia  55  rocznicy  śmierci
generała Augusta Emila Fieldorfa «Nila». 24 lutego 2008 roku minęła 55 rocznica śmierci
Augusta Emila  Fieldorfa,  pseudonim  Nil.  Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej  oddaje  cześć
temu wielkiemu obywatelowi, patriocie i żołnierzowi.

August  Emil  Fieldorf  we  wczesnej  młodości  brał  udział  w  wojnie  o  odzyskanie
niepodległości,  a  potem  walczył  w  jej  obronie.  Był  żołnierzem  Pierwszej  Brygady
Legionów,  uczestniczył  w  wojnie  z  Rosją  Sowiecką  w  1920  roku,  bronił  Polski  we
wrześniu 1939 roku,  był żołnierzem Armii Krajowej,  w której  pełnił  funkcję dowódcy
Kedywu – Kierownictwa Dywersji. Po wojnie aresztowany przez NKWD, a potem przez
UB, został przez krzywoprzysiężny sąd skazany na śmierć i zamordowany.

August  Emil  Fieldorf  jest  przykładem człowieka,  który  całe  życie  poświęcił  walce  o
niepodległość i suwerenny byt Rzeczypospolitej Polskiej”.

Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia 55 rocznicy śmierci generała 
„Nila”. Dziękuję bardzo. (Burzliwe oklaski)

17 kwietnia 2009 odbyła się premiera filmu biograficznego Generał Nil w reżyserii Ryszarda 
Bugajskiego. W rolę Fieldorfa wcielił się Olgierd Łukaszewicz  Córka generała, Maria 
Fieldorf-Czarska zgłaszała zatrzeżenia dotyczące informacji zawartych w scenariuszu filmu 
Z dniem 31 lipca 2009 Minister Obrony Narodowej nadał Jednostce Wsparcia Dowodzenia i 
Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych imię gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.
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W 2012  raper Tadek opublikował utwór muzyczny pod tytułem „Generał Nil” stanowiący
upamiętnienie  osoby Augusta  Emila  Fieldorfa,  wydany następnie na  płycie  Niewygodna
prawda. W dniu 07.06.2013 roku, w Szkole Podstawowej w Rakowcu (gm. Kwidzyn) odbyła
się uroczystość nadania szkole imienia Generała Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

Pomniki

• w Warszawie, u zbiegu ulic Fieldorfa i Wał Miedzeszyński, odsłonięty 26 września
2010

• w Opolu, na osiedlu Armii Krajowej, odsłonięty 24 maja 2011
• w Krakowie, w parku im. Henryka Jordana w Krakowie (III.6) – popiersie zrealizowane

w ramach projektu „słynni Polacy XX w.”, odsłonięty 11 listopada 2007
• w Sierpcu na skwerku naprzeciw dworca PKP, odsłonięty 10 maja 2012

Ordery i odznaczenia

• Order Orła Białego (pośmiertnie, 2006)[
• Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (1923)
• Krzyż Niepodległości (1932)
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1937)
• Krzyż Walecznych – czterokrotnie
• Złoty Krzyż Zasługi (1929)

Pamiątkowa tablica na domu w Krakowie
 przy ul. Lubicz 32, w którym urodził się Emil Fieldorf
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Symboliczny nagrobek Augusta Emila Fieldorfa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 
w Warszawie

 

Pomnik Augusta Emila Fieldorfa na osiedlu Armii Krajowej w Opolu
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Generał  Andrzej Galica  góral  generałem.

Andrzej Galica (ur. 27 listopada 1873 w Białym Dunajcu na Podhalu, zm. 6 czerwca 1945 w 
Warszawie) – generał brygady Wojska Polskiego, legionista, uczestnik walk o niepodległość II 
Rzeczypospolitej.

Życiorys
Był dzieckiem Macieja i Marii ze Skupniów. W 1897 r. ukończył gimnazjum im. Bartłomieja
Nowodworskiego w Krakowie.

Studiował na politechnikach we  Lwowie i  Wiedniu gdzie uzyskał stopień  inżyniera, w tym
okresie  działał  też  w  Związku  Strzeleckim.  Literat  –  razem  z  Władysławem  Orkanem,
Andrzejem Stopką, Józefem Jedliczem i innymi tworzył tzw. szkołę podhalańską.

Od sierpnia 1914 roku do września 1917 roku służył w Legionach Polskich, był dowódcą
batalionu uzupełnień w Wiedniu (awans na kapitana otrzymał we wrześniu 1914 roku). Od
maja  1915 roku do listopada  1916 roku był  dowódcą  batalionu w  4 i  6  Pułku  Piechoty
Legionów (awans na na majora otrzymał we wrześniu 1915 roku, awans na podpułkownika
otrzymał w październiku 1916 roku). Od listopada 1916 roku do września 1917 roku był
dowódcą 4 Pułku Piechoty. Od września 1917 roku do lutego 1918 roku był inspektorem
wyszkolenia Polskiego Korpusu Posiłkowego.

Po  przejściu  II  Brygady przez  front  został  internowany  na  Węgrzech,  a  następnie  jako
austriacki oficer rezerwy został wysłany na front włoski.

Od listopada 1918 roku do września 1919 roku był organizatorem i dowódcą oddziałów
podhalańskich. Od września 1919 roku do marca 1920 roku był dowódcą Brygady Górskiej.
Następnie od marca 1920 roku do sierpnia 1926 roku dowodził 21 Dywizją Piechoty Górskiej.
1  maja  1920  roku  zatwierdzony  został  w  stopniu  generała  podporucznika  z  dniem  1
kwietnia 1920 roku, a 3 maja 1922 roku zweryfikowany został w stopniu generała brygady
ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku. W okresie od sierpnia 1926 roku do października
1930 roku był dowódcą Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu. W 1931 roku przeszedł w stan
spoczynku.  Następnie  zostaje  posłem  i  senatorem  RP.  Zmarł  6  czerwca  1945  roku  w
Warszawie, został pochowany na cmentarzu w Bęczkowicach.

Generał  Andrzej  Galica  był  odznaczony  Krzyżem  Srebrnym  Virtuti  Militari V  klasy,
Krzyżem  Komandorskim  Orderu  Odrodzenia  Polski,  Krzyżem  Niepodległości i  Krzyżem
Walecznych trzykrotnie.

Twórczość

• Janosik: pieśń dramatyczna w 4 aktach, Warszawa: Poleski Posterunek 
Wydawniczy”Placówka“, 1922 (Warszawa: W. Piekarniak).

• Przysięga: urywek z życia współczesnego na Podhalu w trzech odsłonach, Kraków: 
Z. Klemensiewicz, 1909 (Kraków: Druk. Ludowa).

• Robert Szporn: dramat w 4 aktach, Kraków:”Książka“, 1912 (Kraków: Druk. 
Ludowa).

                                                            101.



• Twierdzą nam będzie każdy próg: utwór dramatyczny w 3-ch aktach z prologiem i 
inwokacją: osnuty na tle walk o Lwów: (wyszczególniony w 1928 r. na konkursie 
magistratu Lwowsk.), Przemyśl: J. Styfi, [1929] (Przemyśl: J. Styfi).

Pro Memoriam

Jesienią  1973,  po  kilku  miesiącach  starań,  m.in.  dzięki  wsparciu  materialnemu  i
organizacyjnemu  udzielonemu  przez  Stanisława  Fita  z  Czarnego  Dunajca,  byłego
podkomendnego generała Galicy, prochy generała zostały sprowadzone na Podhale, gdzie
20  października pochowano je  w kwaterze  legionistów na  Nowym Cmentarzu  przy  ul.
Nowotarskiej w Zakopanem. W uroczystym pogrzebie uczestniczyli m.in. przedstawiciele
władz administracyjnych Zakopanego, Zarząd Główny Związku Podhalan, przedstawiciele
Zarząd  Główny  Związku  Podhalan  w  U.S.A.,  duchowieństwo  z  ks.  kanonikiem
Władysławem  Curzydłą  (proboszczem  Parafii  Najświętszej  Rodziny)  na  czele.
Przemówienia  pogrzebowe wygłosili:  ks.  prałat  Jan Krupiński,  red.  Włodzimierz  Wnuk,
gen.  Mieczysław Boruta-Spiechowicz,  pisarz Adam Pach,  Józef Obrochta i  dr  Wincenty
Galica

• Imieniem Generała Andrzeja Galicy nazwano ulice w Bielsku Białej], Nowym Sączu 
Nowym Targu , Zakopanemoraz w Białym Dunajcu.

• Andrzej Galica jest też patronem Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Dunajcu).
• Przed Urzędem Gminy w Białym Dunajcu stoi pomnik generała Andrzeja Galicy, 

ufundowany w 2000 przez górali z Chicago.
• W miejscu przy ul. Skupniowej w Białym Dunajcu, gdzie stał dom w którym urodził 

się generał, ustawiona została tablica pamiątkowa
• 14 maja 2008 odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci gen. brygady Andrzeja Galicy w

Domu Podhalan w Chicago, wyryto na niej słowa będące zawołaniem generała: 
„Kieb co, kany co, abo co, to my som” z podpisem: Związek Podhalan oraz 
dowództwo 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w darze dla wszystkich członków 
Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Chicago 14 maja 2008 roku. Tablicę 
odsłonił dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, gen. bryg. Tomasz Bąk, który 
przybył do Chicago wraz z dowódcą 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, 
podpułkownikiem Zbigniewem Ząbkiem.

• Jego imię nosi też Koło nr 8 Związku Podhalan w Północnej Ameryce[.
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Generał Janusz  Głuchowski 

Janusz Julian Głuchowski ps. „Janusz” (ur. 6 sierpnia 1888 w Bukowej, zm. 11 czerwca 1964
w Londynie) – generał dywizji Wojska Polskiego.

Dzieciństwo i młodość

Urodził  się  6  sierpnia  1888  w  Bukowej,  w  rodzinie  Mariana  i  Marii  z  Ziółkowskich.
Uczęszczał do gimnazjum w Częstochowie. Był członkiem tajnej organizacji „Promieniści” i
wziął udział w strajku szkolnym. W 1905 wstąpił do Organizacji Bojowej PPS. Został ranny w
czasie  akcji  na  urząd  gminy  w  okolicach  Częstochowy.  W domu  na  ręcznej  drukarni
kopiował  „Robotnika”. Zagrożony aresztowaniem wyjechał do  Belgii. Rozpoczął studia na
Politechnice w  Leodium. W 1909 założył oddział  Związku Walki Czynnej i z czasem został
zastępcą  dowódcy  Związku  Strzeleckiego na  Belgię.  W 1912  ukończył  oficerską  szkołę
Związku Strzeleckiego w  Stróży pod  Krakowem, uzyskując stopień  oficera Związku i  znak
oficerski „Parasol”.

I wojna światowa

W 1914 był komendantem plutonu w szkole letniej w Oleandrach i zastępcą  Władysława
Prażmowskiego  ps.  „Belina” w  patrolu,  który  w  nocy  z  2  na  3  sierpnia,  jako  pierwszy
przekroczył  granicę  zaboru  austriackiego z  zaborem rosyjskim w  Kocmyrzowie i  4 sierpnia
wieczorem powrócił  do Krakowa,  a 6 sierpnia  wyruszył wraz z  1 kompanią  kadrową do
Miechowa.
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W  październiku  1914  mianowany  porucznikiem,  a  w  listopadzie  1916  rotmistrzem.
Następnie  do  1917  służył  w  1  Pułku  Ułanów  Legionów  Polskich dowodził  kolejno
szwadronem,  dywizjonem,  a  wreszcie  był  ostatnim  dowódcą  pułku.  Po  kryzysie
przysięgowym w 1917 był internowany w Beniaminowie, a następnie więziony w Niemczech
w twierdzy Werl

Siódemka  Beliny,  ułańska  siódemka –  nazwa  siedmioosobowej  grupy  zwiadowczej
strzelców  Józefa Piłsudskiego,  która  2 sierpnia 1914 r.  z rozkazu komendanta wyruszyła z
zadaniem  przekroczenia  granicy  zaboru  rosyjskiego,  utworzenia  patrolu  konnego  i
dokonania rozpoznania w kierunku na Miechów, przed wkroczeniem na te tereny oddziałów
Strzelców. Grupa ta była zaczątkiem kawalerii II Rzeczypospolitej, a jej członkowie stanowili
potem kwiat polskiego wojska.

W składzie tej grupy byli:

• Władysław Prażmowski „Belina” – dowódca zwiadu,
• Janusz Głuchowski „Janusz”,
• Antoni Jabłoński „Zdzisław”,
• Zygmunt Karwacki „Bończa”,
• Stefan Kulesza „Hanka”,
• Stanisław Skotnicki „Grzmot”,
• Ludwik Skrzyński „Kmicic”.

3 sierpnia, tuż po północy grupa ta, uzbrojona w karabiny i pistolety, posiadająca mundury i
ubrania cywilne,  które mieli  zmieniać w zależności od okoliczności,  dwiema bryczkami
przejechała granicę zaborów. Plan działania zakładał penetrację terenu, rozbicie rosyjskiego
punktu  mobilizacyjnego  w  Jędrzejowie,  zdobycie  koni  i  przekształcenie  się  w  oddział
kawaleryjski.Nad ranem ułani ci, choć na razie bez koni, przybyli do dworu w Goszycach,
należącego do Zofii Zawiszanki (członkini konspiracji i znajomej Zygmunta Karwackiego).
Tu od właścicieli otrzymali wsparcie – żywność i furmanki, którymi ruszyli dalszą drogę.
Gdy przybyli do  Jędrzejowa nie zastali w nim już Rosjan – polscy rezerwiści, którzy tego
dnia zgłosili się do tutejszego punktu mobilizacyjnego poinformowali, 

że Rosjanie poważnie potraktowali wyolbrzymioną wieść o zmierzającym ku nim licznym
polskim oddziałom i zrejterowali z miasta.

Dowodzący akcją Władysław Prażmowski „Belina” uznał, że postawione zadanie militarne
zostało wykonane i zarządził powrót przez Słomniki – inną niż wstępnie planowano drogą.
Zamierzał bowiem uderzyć na stacjonujący tam oddział rosyjskiej straży granicznej. Gdy
jednak po przybyciu na miejsce okazało się, że w Słomnikach przebywa duży oddział wojsk
rosyjskich, w sile przeszło kompanii, odstąpili od zamiaru walki i ukryci w zbożu odczekali
do czasu gdy Rosjanie odmaszerowali w kierunku Miechowa. Dopiero wtedy ruszyli dalej.

Do kolejnego starcia z Rosjanami o mało nie doszło we wsi  Prandocin. Zbliżający się do
wsi zwiadowcy w panującej porannej mgle dostrzegli patrol jeźdźców. Belina postanowił
uderzyć i podał rozkaz ataku na bagnety – strzelcy ruszyli tyralierą w kierunku wroga. Na
szczęście Rosjanie, których było znacznie więcej niż Polaków, z powodu mgły również źle
oszacowali liczbę atakujących i unikając starcia wycofali się w kierunku Skalbmierza. Ku
maszerującym pod dowództwem Beliny przez wieś strzelcom wyszedł z kościoła ksiądz
Wiadrowski, powstaniec styczniowy i udzielił im błogosławieństwa.

                                                                     105.



W Skrzeszowicach, w majątku Kleszczyńskich Beliniacy otrzymali konie i 4 sierpnia 1914
r.  powrócili  ze  zwiadu  cali  i  zdrowi  jako  ułani.  Nie  spełniły  się  tym  samym  słowa
komendanta  Piłsudskiego, który żegnał ich dwa dni wcześniej sarkastycznym dowcipem:
„Choć  będziecie  wisieć,  spełnicie  pięknie  żołnierski  obowiązek,  ale  historia  o  was  nie
zapomni.”

Ułańska siódemka na ganku w Goszycach.
Leży: Stefan Kulesza „Hanka”
od lewej pierwszy szereg:
Zygmunt Karwacki „Bończa”
Stanisław Skotnicki „Grzmot”
Janusz Głuchowski „Janusz”
Antoni Jabłoński „Zdzisław”
drugi szereg:
Ludwik Skrzyński „Kmicic”
Władysław Prażmowski „Belina”.

Patrol Beliny w czerwcu 1917 roku w Ostrołęce.
Od lewej:
Ludwik Skrzyński „Kmicic”
Stefan Kulesza „Hanka”
Władysław Prażmowski „Belina”
Janusz Głuchowski „Janusz”
Stanisław Skotnicki „Grzmot”
Antoni Jabłoński „Zdzisław”.
Brak poległego pod Kostiuchnówką Zygmunta Karwackiego „Bończy”.
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 Dwudziestolecie międzywojenne

Po uwolnieniu w październiku 1918, w pierwszych dniach listopada, utworzył w Lublinie i
Kraśniku, 3 Pułk Ułanów, następnie przemianowany na 7 Pułk Ułanów Lubelskich, którym jako
major, dowodził w zwycięskich bitwach pod Słonimem, Lipniszkami, Berdówką, Chochłem,
Gródkiem, Wilją, Wiazyniem, Kamieniem, Dźwiną oraz pod Dereguszczem. 29 maja 1920
został zatwierdzony w stopniu pułkownika ze starszeństwem z 1 kwietnia 1920 w korpusie
oficerów kawaleri]. Stanowisko dowódcy pułku piastował do lipca 1920, a następnie objął
dowództwo I Brygady Jazdy z którą odniósł sukcesy w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu,
wśród nich w bitwie pod Zasławiem.

Po zakończeniu wojny dowodził I Brygadą Kawalerii. W międzyczasie, od 1 grudnia 1924 do
20  sierpnia  1925,  był  słuchaczem  II  Kursu  Centrum  Wyższych  Studiów  Wojskowych w
Warszawie. W październiku 1925 powierzono mu dowództwo 4 Dywizji Kawalerii. Później
został zatwierdzony na tym stanowisku i 16 marca 1927 awansowany na generała brygady
ze starszeństwem z 1 stycznia 1927 i 5. lokatą w korpusie generałów.

4 czerwca 1930 został mianowany komendantem Centrum Wyższych Studiów Wojskowych.
16  marca  1933,  po  śmierci  generała  brygady  Stanisława  Tessaro,  został  wyznaczony  na
stanowisko  dowódcy  Okręgu  Korpusu  Nr  X w  Przemyślu.  W październiku  1935  został
pierwszym wiceministrem spraw wojskowych.
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II wojna światowa

We wrześniu  1939  wydał,  m.in.  rozkaz utworzenia  dowództwa  obrony  Warszawy z  gen.
Walerianem  Czumą na  czele,  oraz  rozkaz  ewakuacji  nad  granicę  rumuńską wszystkich
lotników  nie  będących  w  pierwszej  linii.Po  wydostaniu  się  z  obozu  internowanych  w
Rumunii, przedostał się na Środkowy Wschód, skąd w styczniu 1941 został powołany do
Londynu,  gdzie  21  marca  1941  zostaje  generałem  do  zleceń  Naczelnego  Wodza.  W
październiku  1941  objął  dowództwo  Brygady  Szkolnej w  Szkocji.  23  września  1943
rozkazem N.W. L.dz.1230/Tjn/Org/43 zostaje  mianowany dowódcą Jednostek Wojska w
Wielkiej Brytanii (JWWB). 

Podlegały mu pod każdym względem wszystkie jednostki Wojska Polskiego znajdujące się
na terenie Wielkiej Brytanii włącznie z 1 Korpusem w którego skład wchodziła 1 Dywizja
Pancerna do  chwili  odpłynięcia  na  kontynent.  Wyjątkiem była  1  Samodzielna  Brygada
Spadochronowa,  która  podlegała  Naczelnemu  Wodzowi i  jej  zależność  była  jedynie
garnizonowo-gospodarcza.  Na  tym stanowisku  awansował  1  czerwca  1945  na  generała
dywizji.

Okres powojenny

Ostre stanowisko gen. Głuchowskiego względem Rosji oraz w sprawie równych uprawnień
dla znajdujących się na terenie Niemiec byłych jeńców wojennych z kampanii wrześniowej
i  AK, spowodowało, że we wrześniu 1945 został przeniesiony do Londynu w dyspozycję
MON.

Na emigracji był jednym z twórców, a z czasem aż do śmierci, prezesem Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Londynie.  Był  też  do  ostatnich  chwil  życia  prezesem Koła  Generałów,
prezesem  Koła  1  Pułku  Ułanów  Legionów  Polskich  Beliny,  Koła  7  Pułku  Ułanów
Lubelskich,  prezesem honorowym Koła  14  Pułku  Ułanów Jazłowieckich  oraz  od  1951
Inspektorem Wyszkolenia Brygadowego Koła Młodych „Pogoń”.
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Zmarł 11 czerwca 1964 w Londynie. Pochowany na cmentarzu Old Brompton.

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Niepodległości z Mieczami
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Walecznych – czterokrotnie
• Złoty Krzyż Zasługi
• Znak oficerski "Parasol"
• Order Krzyża z Orłem II klasy (Estonia, 1935)
• Komandor Legii Honorowej (Francja)
• Kawaler Legii Honorowej (Francja)
• Order Zabójcy Niedźwiedzia (Łotwa)
• Krzyż Komandorski Orderu Gwiazdy Rumunii (Rumunia)
• Krzyż Towarzyski Orderu Łaźni (Wielka Brytania)

       Ułańskie  czako  BELINIAKÓW 

Generał  powstaniec  warszawski  Edwin Rozłubirski .

Okolice Krakowa, rok 1964. Spadochroniarz otworzył drzwi samolotu i wyskoczył. Po
chwili lotu pociągnął za zawleczkę. Znaczne spowolnienie spadku obwieściło otwarcie
czaszy spadochronu. Swobodnie opadał,  aż w końcu wylądował. Edwin Rozłubirski
zaliczył kolejny skok.

Edwin  Rozłubirski  urodził  się  4  maja  1926  roku  w  Białymstoku  jako  syn  Józefa
Rozłubirskiego. Jego matką była Maria Szmidt. Niektóre źródła podają, że E. Rozłubirski
przyszedł na świat  w stolicy. Jakby nie było,  tam właśnie dorastał  i  uczył się w szkole
powszechnej. Po jej ukończeniu wstąpił, w czerwcu 1939r., do Korpusu Kadetów nr 1 we
Lwowie.
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Kiedy wybuchła wojna wziął, wraz z kolegami z Korpusu, udział w obronie miasta. Kadeci
obsadzili  przedpole swojej  szkoły, stanowiąc cześć obsady zachodniego odcinka obrony.
Udało mu się uniknąć niewoli i zaangażował się w działalność Gwardii Ludowej. Uczył się,
do 1941 roku, w szkole średniej zawodowej. Uczęszczał także na zajęcia konspiracyjnej
szkoły podoficerskiej, otrzymując w 1942 roku stopień kaprala. „W lesie” awansował na
stopień sierżanta i, pełniąc funkcję dowódcy drużyny zwiadu, do końca 1943 roku potykał
się z Niemcami m.in. m.in. pod Janowcem, Chotczą, Bukową, Szydłowcem i Samsonowem,
a także w okolicach Lutej,  Krasnej,  Komorowa, Brodów, Sielpi  i  Suchedniowa. Stał  się
„Gustawem”. 

Na  początku 1944 roku,  w styczniu,  został  promowany oficerem.  Parę  miesięcy  potem
przyszedł rozkaz stawienia się ppor. Rozłubirskiego w stolicy. Tam otrzymał w dowodzenie
Żoliborskie oddziały Związku Walki Młodych. Brał udział w kilku akcjach konspiracyjnych
m.in. atakując wartownie fabryki Philipsa przy ul. Karolkowej, czy „Bar Podlaski” u zbiegu
ul.  Kruczej  i  Nowogrodzkiej.  Wraz  z  kolegami  wysadził  także  nastawnię  Dworca
Wschodniego.

Garbarnia
Wybuch Powstania Warszawskiego zastał ppor. Rozłubirskiego na Starym Mieście. Wraz z
resztą oddziałów Powstańczych bronił Placu Zamkowego. 5 sierpnia przebiegł na ul. Nowy
Zajad, gdzie oparł swój lkm o kupę gruzu i strzelał krótkimi seriami. Niemcy podchodzili
bisko  mając  osłonę  pojazdów pancernych.  Wiedzieli,  że  Polacy  nie  mieli  żadnej  broni
przeciwpancernej nie licząc butelek z benzyną.

16 sierpnia pluton Rozłubirskiego, wraz z  plutonem por. Lecha Kobylińskiego („Konrad”) i
dwoma  kolejnymi  por.  Niemira  Bielińskiego  („Skóra”)  przeszli  na  ul.  Mostową.  Tam
obsadzał kolejne domy, aż dwudziestego sierpnia około godziny 1600,  przejął  Garbarnię
przy ul. Boleść, bliżej Wisły.

Od razu zabrał  się  do wydawania  rozkazów i  rozstawił  czujki.  Wtem zaczął  się ostrzał
artylerii, który wypełnił i tak parne powietrze kurzem. Około dziewiętnastej, kiedy ostrzał
nieco  zelżał  wystawił  czujki  na  przedpolu  Garbarni.  Niemcy,  obawiając  się  natarcia,
oświetlali  teren  rakietami.  Ostrzał  znów się  wzmógł  i  zabudowania,  teraz  rażone  przez
moździerze salwowe (tzw. „krowy”), zaczęły płonąć. „Gustaw” zaganiając do pracy cywili
zdołał, ok. 430 ugasić pożar.Wtem jednak jeden z żołnierzy zauważył samoloty. „Gustaw”
wycelował  lornetkę  w  stronę  nadlatujących  maszyn.  Sztukasy.  W  charakterystycznym
dźwiękiem syreny obrzuciły pozycje bombami,  nie czyniąc jednak większych szkód.  Po
piętnastu minutach powtórka z rozrywki. Samoloty nadlatywały do 800. 

Potem nastała cisza.

Oczekującego  kolejnego  nalotu  lub  ostrzału  żołnierza  wyprowadziły  z  wątpliwości
nadjeżdżające  od  strony  Wybrzeża  Gdańskiego  czołgi,  a  za  nimi  pochylona  piechota.
Żołnierze  zaczęli  panikować.  „Gustaw”  ukrócił  niepokoje  i  wydał  rozkaz  strzelania  do
uciekinierów.  Nikt  się  nie  cofnął.  Wraz  z  oddziałem AK Polacy odparli  atak.  Strzelali
rzadziej, ale celniej. Ok. 840 dnia 21 sierpnia było po wszystkim. Wraz z innymi oddziałami
AK „Czwartakom” udało się zniszczyć dwa czołgi i rozpędzić piechotę.
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Razem z  podporucznikiem AK o nazwisku Orlikowski, Rozłubirski obserwował przedpole
na którym paliły się co najmniej dwa czołgi i leżało kilkanaście ciał Niemców poległych w
szturmie.

Niemcy jednak zaatakowali po raz drugi. Odblask promienia słońca od szkła ich lornetek
musiał skupić uwagę niemieckiego strzelca, gdyż zaraz na ich pozycji zaczęły rykoszetować
pociski. Także i ten atak został odparty. „Gustaw” miał już odchodzić, kiedy podniósł głowę
oficera  AK.  Bezwładnie  opadła.  Po  chwili  zobaczył,  że  w miejscu  oka  zieje  dziura  po
pocisku. Orlikowski nic nie poczuł.

Dworzec Gdański

Niemcy  nacierali  na  pozycje  na  Starówce.  Boleśnie  odczuwano  brak  połącznia  z
Żoliborzem. Nie można było ewakuować rannych, a broń którą mogły przekazać oddziały z
Żoliborza i Kampinosu nie  docierała. Dlatego też opracowano plan opanowania Dworca
Gdańskiego.  Chodziło  o  dwustronny  atak  na  kompleks  zabudowań  kolejowych  wraz  z
okolicznymi budynkami, przez co obie dzielnice połączyłyby się. „Czwartacy” otrzymali
zadanie wyruszenia ze Szpitala Jana Bożego. Wraz z 3 kompanią batalionu „Zośka” pod
dowództwem por. Władysława Cieplaka („Giewont”) „Czwartacy” mieli przejść przez ruiny
getta i dość na ul. Pokorna i Stawki, gdzie planowano uzyskać stycznośc z żoliborskimi
strukturami AK. Na godzinę ataku wyznaczono 2230 dnia 22 sierpnia.

Żołnierze zajęli stanowiska. Niemcy nie ostrzelali ich. Nie zauważyli przegrupowania. Czas
się  dłużył.  Na  pół  godziny  przed  atakiem łącznika  przekazała  dowódcy  kompanii,  kpt.
Henrykowi  Woźniakowi  („Hiszpan”),  że  natarcie  rozpocznie  się  trzydzieści  minut  po
północy. Leżący za pryzmami gruzów żołnierze walczyli to ze snem, to z odrętwieniem.
Czas natarcia przesunięto na 230.

Kiedy  wreszcie  wyruszono  ok.  300 do  natarcia,  Niemcy  oświetlili  teren  rakietami.
Powstańcy zobaczyli ciała swoich kolegów poległych poprzedniej nocy. Wtem odezwały się
karabiny maszynowe.  Padają  pierwsi  ranni  i  zabici.  „Gustaw” skokami pokonał  kolejne
czterysta metrów, nim odezwały się moździerze.  Wybuchy zaczęły ryć uścielone drobną
roślinnością otwartą przestrzeń. Jakby tego było mało, do akcji włączył się pociąg pancerny.
Natarcie załamało się. 

Powstańcy wycofali się na pozycje wyjściowe, a na przedpolu słychać było jęki około 100
rannych.  Krzyki  po  kolei  milkły.  Nawet  niebo  czerwieniło  się  od  łuny  pożarów
Starówki.Natarcie  nie  udało  się.  Rozłubirski  został  skierowany  do  ochrony  sztabu
warszawskich struktur AL. Przy ul. Freta 16. 26 sierpnia spał na pryczy w kamienicy na
rogu ul. Świętojerskiej i Freta. Ze snu wybudził go nagły wstrząs, a na głowę posypały się
odłamki  murów.  Wymacał  swój  pistolet  maszynowy i  klnąc  na  czym świat  stoi  zebrał
swoich ludzi. Byli zasypani.

Nożami i  wszystkim, co tylko nadawało się do odpychania zwalonych cegieł,  udało się
przebić niewielki otwór. Kiedy Rozłubirski wyszedł światło sierpniowego słońca oślepiło
go. Po chwili usłyszał wołanie. Stał przed nim jeden z zakurzonych żołnierzy, który doniósł
o zasypanym sztabie. Kiedy pobiegł ul. Freta do jednej z sąsiednich kamienic zobaczył, że
w miejscu gdzie był sztab jest jedno wielkie rumowisko.
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W bramie było pełno ciał. Były to osoby w różnym wieku, o różnej płci. Leżało tez kilku
Powstańców.  „Gustaw”  jednak  nie  zatrzymał  się,  by  sprawdzić,  czy  nie  ma  tam  jego
kolegów.  Pobiegł  dalej,  w  podwórze.  Tam  zobaczył  kilku  poranionych  sztabowców.
Szczęśliwców, którym udało ujść śmierci. Rozłubirski przewiesił przez plecy „empika” i
sam zabrał  się do oczyszczania gruzowiska.  W tym czasie jego podkomendni poszli  po
jeńców niemieckich.

Po  chwili  odkopali  okienko  piwniczne.  AL-owiec  zajrzał  ostrożnie  do  środka.  Strop
wydawał się być stabilnym, choć co i rusz odpadały z niego kawałki tynku. Pewne było, że
się zawali.  Mimo to, wraz z kolegami wszedł i  zobaczyli tam przygniecionego zwałami
cegieł mjr Bolesława Kowalskiego („Ryszard”), szefa warszawskich struktur AL. Było ich
zbyt mało, aby odkopać jego nieżywe ciało

Kiedy  wyszli  na  światło  dzienne,  towarzysze  Rozłubirskiego  przyprowadzali  właśnie
Niemców.  „Gustaw”, bardziej porozumiewając się gestami, niż werbalnie wydał jednemu z
SS-Mannów rozkaz zejścia do piwnicy. Niemiec zaczął gorączkowo krzyczeć: Nein! Nein!
Widział, że piwnica grozi zawaleniem. Trzask zamka MP 40 „Gustawa” skutecznie zachęcił
Niemca i jego kolegów do działań.

Ta tragedia pokazuje sytuację na Starym mieście. Powstańcy bronili  się ostatkiem sił  na
zrujnowanym  terenie.  Bombardowania  i  ostrzał  artyleryjski  w  połączeniu  z  coraz
silniejszymi  atakami  piechoty  powodował  coraz  większe  straty.  W  takich  warunkach
zapadła decyzja o przebiciu się do Śródmieścia. „Gustaw” stawił się na naradę. Wysłuchał
oficera przedstawiającego plan operacji.  Po tym jak oficer  skończył,  płk Karol Ziemski
(„Wachownowski”) wydał mu rozkazy opuszczenia swoich pozycji i przejścia na ul. Długą.

Po  naradzie  „Gustaw” wrócił  na  swoją  kwaterę.  Ściemniało  się.  Noc  przeszła  w miarę
spokojnie  (o  ile  można  tak  powiedzieć),  natomiast  30  sierpnia  Rozłubirski  zobaczył
nadjeżdżający od strony Wisłostrady czołg. Obrócił wieżę i strzelił. Czwartaków zasypał pył
i  odłamki  cegieł.  Wreszcie  31  sierpnia  nadszedł  rozkaz  opuszczenia  Garbarni.Oddział
„Gustawa”, ostrzeliwując się przeszedł na ul. Mostową, skąd ok. 2300 dotarł na ul. Długą.
Tłum  cywili,  który  wybiegł  na  wieść  o  planowanym  przebiciu  ogarnął  chłopaków
„Gustawa”, którzy zginęli w tłumie. Żołnierze, z racji tego, że batalion Czwartaków poniósł
znaczne  straty,  a  i  nie  był  dobrze  uzbrojony,  pełnił  funkcje  obsadzające  opuszczone
stanowiska.

Ewakuacja

Przebicie  do  Śródmieścia  nie  udało  się.  Co  gorsza,  Polacy  ponieśli  znaczne  straty.
„Gustaw”, z kolegami, musiał teraz odpierać ataki przeciwnika. Dość powiedzieć, ze pod
wieczór, ok. 1800, Powstańcy z AL. Obsadzali już dwa ostatnie domy na ul. Mostowej, przy
skrzyżowaniu z ul. Freta. Pozycję utrzymano, ale przewaga Niemców z każda chwilą rosła.
Mało  brakowało,  a  Powstańcy  zostaliby  odcięci,  gdyż  przeciwnik  wychodził  już  na  pl.
Krasińskich ze strony ogrodu. Z ledwością dano odpór, ale walczyć już musiał sam sztab.

Tymczasem „Gustaw” opuścił barykadę na ul. Mosowej i przeszedł do kościoła św. Jacka.
Tam dotarł do niego por. „Zgrzyt” z batalionu „Dzik”. A potem cofnął się na barykadę u
zbiegu ul.  Freta i  Świętojerskiej.  Buty żołnierzy przeciwnika łomotały już o bruk na ul.
Freta, ostrzał trwał także ze wschodu. Pododdziały przeciwnika podchodziły także od strony
ul.  Świętojerskiej.  Przeciwnik  zaczynał  otaczać  oddziały  kompanie  Rozłubirskiego  i
Akowców z oddziału „Dzik”.                      112.



Wreszcie ok. 230 2 września „Gustaw” otrzymał pozwolenie na wycofanie się. Biegł pośród
potrzaskanych odłamów gruzu, potykając się o wystające żelastwo. Powstańcy cofali się w
ciągłych  utarczkach  z  przeciwnikiem,  który  wchodził  już  na  pl.  Krasińskich.  Prujące
powietrze  pociski  teraz  już  były  wycelowane  w  ich  stronę.  Padli  ranni,  którzy  byli
podnoszeni przez biegnących jeszcze kolegów. Wreszcie dopadli do włazu.

Przejście dwóch kilometrów kanału trwało ok. 4 godziny. Powstańcy brodzili po kolana w
błocie. Pod nogami czuli ciała potopionych.  Wysoki na nieco ponad półtora metra kanał
wiódł  pod  ul.  Miodową,  Krakowskim Przedmieściem,  a  następnie  Polacy  wychodzili  u
zbiegu Nowego Światu i Wareckiej. Musieli iść w kompletnej ciszy, bo niemalże cała trasa
biegła pod terenem kontrolowanym przez Niemców. Każdy szmer powodował wrzucenie
przez właz granatu, co w ciasnym kanale mogło mieć katastrofalne skutki.

Śródmieście

Nie mając przewodnika, poszli wzdłuż kanału. Po kilku godzinach napotkali żołnierza AK z
latarką. To była czujka. Za dwadzieścia minut był właz. Kiedy wyszli zobaczyli zupełnie
inny świat, odróżniający się od Starówki. Tu nie było aż tyle ruin, a cywile poruszali się na
ulicach, chowając się tylko przed nalotami. Od nich Czwartacy dowiedzieli się, że są na ul.
Wareckiej.

Przeszli  do  kwater  na  ul.  Czackiego  4  (dawna  siedziba  Banku  Polsko-Francuskiego).
Wartownik widząc ich brudne mundury nie chciał ich wpuścić do budynku. Zawołany oficer
wpuścił jednak Polaków do środka. Zaraz potem zapadli w dziesięciogodzinny, kamienny
sen.  Kiedy obudził się trzeciego września, otrzymał pozwolenie na cztery dni odpoczynku.
6 września przeszli na ul. Wspólną 7. Świat jaki tam zobaczyli był zgoła inny od tego na
Starym Mieście. Jedzenie mogli się najeść, mogli też odpocząć.

Z błogiego odpoczynku wyrwał go atak w rejonie Alej Jerozolimskich 29. Przebiegł czym
prędzej  na  pozycję,  gdzie  nie  zastał  żadnego  oficera  dowodzącego.  Rozkazał  więc
podciągnąć PIATa i miotacz płomieni. Nadchodzący z przeciwległej strony ulicy Niemcy
podchodzili coraz bliżej. Walczący ramię w ramię Akowcy z Alowcami. Granaty rwały się
pod nogami wrogów, a celne strzały karabinowe powalały kolejnych żołnierzy. Napad został
odparty.   Dziewiątego września  Polacy przeszli  nawet  do  kontruderzenia,  niszcząc  kilka
nieprzyjacielskich pozycji.

W  połowie  września  „Gustaw”  z  kolegami  walczył  w  rejonie  ul.  Książęcej.  Niemcy
przerwali  połączenie  z  Czerniakowem  zajmując  przeciwległą  w  stosunku  do  Muzeum
Narodowego stronę ulicy. Dowodzący Śródmieściem południowy Jan Szczurek-Cergłowski
(„Sławbor”) wydał rozkaz odbicia pozycji.Rozłubirski nie był zadowolony z tego rozkazu.
Oddział  był  zmęczony  walkami,  a  teraz  czekała  kolejna.  Mieli  zdobyć  tzw.  Willę
Pniewskiego.  Najpierw jednak mieli  przejąć  kamienicę  na  ul.  Książęcej  7.  Prowadzony
przez  łączniczkę  przeszedł  na  pozycje  wyjściowe.  Spotkał  tam  por.  Kazimierza
Jackowskiego ( „Torpedę” ), niedawno wyrzuconego z Willi Pniewskiego.

Już  na  początku  ataku  dostali  się  pod  ostrzał  z  broni  maszynowej.  Niemcy  dosłownie
strzelali  zewsząd. Granatami jednak udało się wedrzeć na pozycję.  Tam czekała na nich
niespodzianka.  Za  nimi  poruszali  się  żołnierze  por.  „Torpedy”,  którzy  również  pragnęli
odbić pozycję. Niemcy, choć bronili   się, odpuścili. W polskich rękach pozostawała do 15
września, kiedy Niemcy ostatecznie przerwali połączenie z Czerniakowem.
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Porucznik Edwin Rozłubirski za dzielność został odznaczony 25 września 1944 r. przez gen.
„Bora” Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.  Dowództwo AL przyznało mu Krzyż
Grunwaldu III klasy. Potem dostał także Krzyż Walecznych.

Po wojnie

Po  Powstaniu  do  niewoli  nie  poszedł.  Wyszedł  z  cywilami.  1  maja  1945  r.  został
awansowany  do  stopnia  kapitana  i  w  czerwcu  skierowany  na  szkolenie  dla  dowódców
batalionów  w  Centrum  Wyszkolenia  Piechoty  w  Rembertowie.  Po  roku  ukończył  je  i
otrzymał przydział do 26 pułku piechoty w Sanoku, Służąc w nim doszedł do stanowiska
szefa sztabu.  Następnie przeniesiony do Przemyśla (28 pułk piechoty) walczył z UPA.

W  1950  roku,  pod  pretekstem  montowania  spisku  przeciwko  władzom  LWP,  został
aresztowany  i  przesłuchiwany  przez  śledczych  z  Informacji  Wojskowej.  Powołany
ponownie do służby w 1956 roku, ukończył Wyższy Akademicki Kurs Ogólnowojskowy
(1957-1958) i, w randze pułkownika, otrzymał w dowodzenie 1 pułk zmechanizowany w
Wesołej.

W  latach  1961-1963  był  słuchaczem  Akademii  Sztabu  Generalnego  ZSRR.  Po  jej
ukończeniu został dowódcą 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie. W
dywizji tej zapisał się jako dobry dowódca, który umiejętnie wdrażał nowinki techniczne.
On sam, jako dowódca wymagał od podwładnych bardzo dużo, ale jeszcze więcej od siebie.
Nienawidził  „zupactwa”,  podwładni  mieli  szanować  dowódców,  tak  samo jak  dowódcy
podwładnych. Żołnierze dywizji zostali w końcu jednymi z najlepszych w całym LWP. Za
wprowadzone  innowacje  i  skuteczność  dowodzenia  został  promowany  w  1965  roku
generałem brygady.

Trzy  lata  później,  w  1968  roku  został  pozbawiony  dowództwa  6  PDPD.  Tym  razem
odmówił  posłania  żołnierzy  aby  zajęli  ważniejsze  budynki  w  Krakowie.  Teraz  pełnił
stanowisko zastępcy szefa  Inspektoratu  Szkolenia  MON do spraw Wojsk  Desantowych.
Stąd po trzech latach został zwolniony z armii z wilczym biletem. Jego rodzina znalazła się
na skraju ubóstwa, a on nie mógł znaleźć pracy.

Po wybuchu stanu wojennego znowu został  powołany do wojska,  tym razem czekał go
przydział głównego komisarza w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki. Pod
koniec 1982 roku został przeniesiony do MSW, gdzie stworzył ramy działania centralnego
ośrodka szkolenia antyterrorystycznego (z tego wyewoluował „Grom”). W 1989 roku został
promowany na generała dywizji, a rok później odszedł z MSW. W 1991 zakończył służbę
wojskową.

Dalej  jednak  utrzymywał  kontakty  z  kolegami.  Aktywnie  działał  społecznie  na  rzecz
Związku  Spadochroniarzy  Polskich  (który  współtworzył)  i  Zarządu  Głównego  Związku
Kombatantów RP i Osób Represjonowanych (był w prezydium). Zajął się także pisarstwem-
napisał  12  publikacji  dotyczących  jego  udziału  w  konspiracji,  a  także  szeroko  pojętej
tematyki spadochronowej.  

Został także odznaczony wieloma kolejnymi medalami i orderami, wśród których można
wymienić: Krzyż  Partyzancki,  Krzyż  Komandorski  Orderu  Odrodzenia  Polski,  Order
Sztandaru Pracy II klasy.

Zmarł 15 maja 1999 i został pochowany na Powązkach Wojskowych.
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