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                       Gen. Józef Haller (1873-1960) 
                      Błękitny  generał - święty   generał.

Józef Haller  von Hallenburg (ur.  13 sierpnia 1873 w  Jurczycach, zm.  4 czerwca 1960 w
Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, Przewodniczący ZHP,
Prezes  Komitetu  PCK,  działacz  polityczny  i  społeczny,  brat  stryjeczny  gen.  Stanisława
Hallera, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.

Dzieciństwo i młodość

Urodził  się  13  sierpnia  1873  w  majątku  Jurczyce pod  Krakowem (gmina  Skawina),  jako
trzecie  z  kolei  dziecko  arystokraty-ziemianina  Henryka  Hallera  von  Hallenburga i  Olgi  z
Tretterów. Pochodził  w prostej  linii  od  Jana Hallera,  księgarza i  właściciela pierwszej w
Polsce oficyny wydawniczej w XVI wieku. Młodszym bratem Józefa był Cezary, późniejszy
poseł do parlamentu austriackiego i kapitan wojsk polskich.

Do  dziewiątego  roku  życia  wychowywał  się  wraz  z  licznym  rodzeństwem  (August,
Edmund, Józef Władysław, Cezary Karol, Anna i urodzona już we Lwowie Ewa) na wsi.
Należał obok innych członków rodziny do  Sodalicji Mariańskiej oraz do  Trzeciego Zakonu
Świeckiego  Franciszkańskiego  (tercjarzy).  Wielki  wpływ  na  osobowość  młodego  Hallera
wywarła atmosfera patriotyzmu i głębokiej religijności rodzinnego domu. Wartości, które go
ukształtowały, określiły także całą jego późniejszą działalność.Ojciec Hallera brał udział w
powstaniu styczniowym,  dziadek ze strony matki był kapitanem  Wojska Polskiego w dobie
powstania listopadowego i kawalerem krzyża Virtuti Militari.

W 1882 rodzina Hallerów przeniosła się do Lwowa, gdzie młody Józef rozpoczął naukę w
gimnazjum niemieckim. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do wojskowej Niższej Szkoły
Realnej w Koszycach na  Węgrzech (obecnie  Słowacja), a następnie do prestiżowej Wyższej
Szkoły Realnej w Hranicach (ówcześnie Mährisch Weißkirchen), do której uczęszczali także
arcyksiążęta austriaccy. Po ich ukończeniu studiował na Akademii Technicznej w  Wiedniu
na wydziale artylerii.W 1903 poślubił Aleksandrę Salę. W 1906 urodził się jego syn Eryk.

Armia Austro-Węgier

Po  ukończeniu  studiów  Józef  Haller  został  mianowany  na  stopień  podporucznika  i
rozpoczął 16-letni okres służby w wojsku austriackim. W latach 1895–1910 służył w 11
Pułku  Artylerii  we  Lwowie  i  Stanisławowie.  Pełnił  funkcję  instruktora,  a  następnie
komendanta w jednorocznej ochotniczej szkole oficerskiej artylerii. Przeprowadził reformę
nauczania,  usuwając  zdemoralizowanych  zawodowych  oficerów  ze  stanowisk
instruktorskich i zastępując ich ochotnikami. Wprowadził do szkół oficerskich język polski,
powołując się na uchwały parlamentu wiedeńskiego, które dopuszczały częściowe używanie
języka  polskiego  w  wojsku.  Za  osiągnięcie  znakomitych  wyników  otrzymał  najwyższe
austriackie odznaczenie wojskowe Wojskowy Medal Zasługi (Signum Laudis).

W 1910 wystąpił ze służby w armii austro-węgierskiej ze względu na to, że Osiągnąwszy
stopień kapitana, nie mogąc się niczego więcej w artylerii austriackiej nauczyć, opuszczam
ją  by  w  inny  sposób  służyć  krajowi,  aż  do  chwili,  w  której  Ojczyzna  mnie  będzie
potrzebowała.
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Praca społeczna

Po wystąpieniu z wojska Haller poświęcił się pracy społecznej. Działał aktywnie w ruchu
spółdzielczym,  gdzie  osiągnął  znaczne  sukcesy.  W 1912 objął  stanowisko inspektora  w
Towarzystwie  Kółek  Rolniczych,  gdzie  zajmował  się m.in.  organizacją  kursów rolniczych,
hodowlanych i mleczarskich. Związał się także z powstającym od 1911 ruchem skautowym i
Towarzystwem Gimnastycznym "Sokół". Haller zajmował się tam m.in. militaryzacją "Sokoła"
a także spolszczeniem ruchu skautowego i przekształceniem go w harcerstwo.

Od połowy 1912 prowadził intensywną pracę jako instruktor wojskowy: zakładał drużyny
Sokoła,  organizował  tajne  kursy  żołnierskie,  podoficerskie  i  oficerskie  dla  młodzieży
polskiej.  W 1913  wraz  z  kolegami  opracował  wzory  oznak  i  terminów  harcerskich,  z
których  wiele  obowiązuje  do  dzisiaj.  Szczególny  wkład  wniósł  w  stworzenie  Krzyża
Harcerskiego, proponując połączenie w nim wzoru  Krzyża maltańskiego z polskim krzyżem
Virtuti Militari.

I wojna światowa

Legion Wschodni

Gen. Haller 

Wybuch wielkiej wojny stał się sygnałem do mobilizacji członków polskich paramilitarnych
organizacji patriotycznych. 27 sierpnia 1914 wydany został rozkaz o powstaniu  Legionów
Polskich,  na  mocy  którego  zaczęto  formować  we  Lwowie  Legion  Wschodni pod
dowództwem gen.  Adama  Pietraszkiewicza.  Haller,  wyreklamowany  z  poboru  do  wojska
austriackiego, był głównym organizatorem tej formacji  powstającej  z połączenia Drużyn
Polowych "Sokoła", Drużyn Bartoszowych i części Polskich Drużyn Strzeleckich. W tym czasie
klęski  ponoszone  w  Galicji przez  armię  austriacką  doprowadziły  do  zajęcia  przez  armię
rosyjską Lwowa i całej Galicji wschodniej. Legion musiał ewakuować się w okolice Mszany
Dolnej. Jednostka, mimo ostatecznego ukończenia formowania, nie weszła jednak do walki.
Na skutek upadku morale wśród żołnierzy i  sprzeciwu wobec żądanej przez austriackie
dowództwo przysięgi na wierność cesarzowi, legion uległ rozwiązaniu.
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Legiony Polskie

Józef Haller objął dowództwo nad żołnierzami, którzy chcieli kontynuować walkę z Rosją
w Legionach Polskich. Po przeformowaniu i uzupełnieniu szeregów nowymi ochotnikami
objął  stanowisko  dowódcy  3.  Pułku  Legionów.  W  tym  czasie  awansowany  do  stopnia
podpułkownika. 30 września 1914 wyruszył wraz ze swą jednostką z  Krakowa na front w
Karpatach  Wschodnich.  W  niezwykle  trudnych  warunkach  terenowych  i  klimatycznych
Brygada wspomagała obronę przełęczy karpackich i broniła wojskom rosyjskim dostępu na
Węgry.

Pod koniec września 1914 r. uległa zmianie organizacja oddziałów legionowych,  zaczęły
się organizować brygady. Józef Haller został dowódcą II Brygady, która w sile 9 tysięcy
ludzi  otrzymała  zadanie  przekroczenia  Karpat  i  oczyszczenia  z  wojsk  rosyjskich  doliny
rzeki Bystrzycy. Aby się tam mogła przedostać, musiała zbudować drogę o długości 6 km
przez przełęcz Rogodze. Zadanie to legioniści wykonali w ciągu czterech dni i nocy. Dla
upamiętnienia tego wydarzenia  zbudowali krzyż, a legionista Adam Szania wyrył  na nim
bagnetem czterowiersz:

 

Młodzieży Polska, patrz na ten krzyż,

Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż,

Przechodząc góry, doliny i zwały

Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały

.Po  walkach  na  Bukowinie  II  Brygadę  nazwano  Brygadą  Karpacką  lub  Żelazną.  Za
zwycięstwo pod Nadwórną J.  Haller  otrzymał  od władz austriackich stopień majora,  po
bitwach stoczonych pod Mołotkowem i Pasieczną –  stopień podpułkownika, a  po walkach  
pod Maksymcem –  Order Żelaznej Korony III klasy. Po sześciu miesiącach ciężkich walk
w górzystym terenie brygada została skierowana na wypoczynek do Kołomyi,  jej dowódca
otrzymał stopień pułkownika, natomiast żołnierze za waleczność –  332 medale brązowe i
srebrne.

Na  początku  października  1914,  brygada  dotarła  w Karpaty  po  stronie  węgierskiej.  12
października  dwa  bataliony  3.  Pułku  Piechoty  pod  dowództwem  Hallera  zdobyły  wieś
Rafajłowa leżącą  już  w  Galicji.  Główne  siły  Legionów dotarły  do  Rafajłowej  22  i  23
października wybudowaną przez saperów drogą wiodącą przez przełęcz w pobliżu góry
Pantyr  w  Gorganach (Trasa  zyskała  miano  Drogi  Legionów,  zaś  bezpośrednio  po  jej
wybudowaniu przełęczy przez którą wiodła uzyskała urzędową nazwę Przełęcz Legionów i
odtąd tak była określana w dokumentach i mapach). Oddziały brygady podjęły natarcie w
kierunku  Stanisławowa i 24 października zdobyły  Nadwórną, a 29 października stoczyły
bitwę  pod  Mołotkowem i  poniósłszy  ciężkie  straty  wycofały  się  ponownie  w  rejon
Rafajłowej. W listopadzie brygadę podzielono na dwie części, oddziały pod dowództwem
Hallera  pozostały  w  Rafajłowej,  pozostałe  kontynuowały  walki  na  Huculszczyźnie i
Bukowinie  północnej. 23  stycznia  1915  pod  nieobecność  w  jednostce  podpułkownika
Hallera.   Rosjanie  przypuścili  gwałtowny  nocny  atak  na  pozycje  3  Pułku  Legionów.
Legioniści,  mimo  początkowego  zaskoczenia,  dzięki  opanowaniu  i  odwadze  majora
Bolesława Roi i kpt. Henryka Minkiewicza, odparli nieprzyjaciela zadając mu duże straty i
biorąc wielu jeńców.                                  3.



Straty po stronie legionów wyniosły w tej potyczce tylko 4 zabitych i 15 rannych W wyniku
ciągłych walk oddziały utraciły jednak blisko 50% stanów osobowych.

Po ustabilizowaniu linii frontu podpułkownik Haller przekazał dowództwo 3. Pułku 
majorowi Minkiewiczowi, a sam pozostał w 2 Brygadzie jako oficer dyspozycyjny dowódcy. 
14 marca 1915 awansował do stopnia pułkownika.

W  maju  1915  uległ  na  przepustce  pod  Częstochową poważnemu  wypadkowi
samochodowemu i  przez  10  miesięcy  przebywał  na  leczeniu  szpitalnym.  Wiosną  1916
wszedł w skład Rady Pułkowników, skupiającej dowódców jednostek legionowych, będącej
w  opozycji  do  pro-austriackiej  Komendy  Legionów.  W lipcu  1916  otrzymał  ponownie
przydział i został dowódcą II Brygady Legionów Polskich.

W październiku 1916 r. Legiony zostały przeniesione na niemiecki obszar operacyjny. Akt 5
listopada Haller ocenił pozytywnie. Konsekwentnie stawiał na państwa centralne i z nimi
wiązał nadzieję na odzyskanie niepodległości.

W słynnym kryzysie  przysięgowym, wywołanym przez J.  Piłsudskiego w lipcu  1917 r.
Brygada Karpacka  nie uczestniczyła. Haller  pozostał lojalny wobec  Naczelnego Komitetu
Narodowego i Austro-Węgier.  Jesienią 1917 r. Brygada  została przekształcona w Polski
Korpus Posiłkowy i skierowana na front besarabski na Bukowinę, gdzie biła się niezwykle
dzielnie.

 Rokowania brzeskie i  nowy rozbiór Polski wywarły istotny i nieodwracalny wpływ na 
dalszą działalność J. Hallera. 14 lutego odesłał cesarzom Karolowi i Wilhelmowi ordery –
jak  napisał  –  „z  powodu  haniebnej  zdrady”  Polski,  co  oznaczało  wypowiedzenie
posłuszeństwa  Austro-Węgrom.  Nie  udało  się,  tak  jak  planował,  bez  walki  przejść  z
korpusem i taborami na stronę rosyjską.  Napadnięty w nocy przez nieprzyjaciela, stoczył
bitwę pod Rarańczą, w której utracił tabory, ale z półtora tysiącem ludzi przedostał się na
stronę  rosyjską,  natomiast  część  korpusu,  zatrzymana  przez  Austriaków,  została
internowana.  Następnie  prawym,  południowym  brzegiem  Dniestru,  mijając  Chocim  i
Kamieniec Podolski, podążał na wschód. Marsz Brygady  wzdłuż Dniestru Haller określał
jako wyprawę szlakiem walk Wołodyjowskiego. 6 marca  Brygada Hallera połączyła się z II
Korpusem Polskim, ale nie chciała  podporządkować się Polskiej Organizacji Wojskowej.
Od  Rady  Regencyjnej,  powołanej  przez  Niemców i  Austriaków 12  września  1917  r.  i
uznawanej za najwyższą władzę tymczasową w Królestwie Polskim,  żądał precyzyjnych
rozkazów  i  wyjaśniał:  Wojsko  polskie  nie  może  być  zależnym  ani  od  żadnej  frakcji
politycznej,  ani  od  żadnej  klasy  lub  stanu  [...],  ani  nie  może  podlegać  żadnym obcym
mocarstwom, [...] może tylko służyć sprawie całego Narodu polskiego.

  Haller  starał  się  przebić  ku  większym siłom polskim,  znajdującym się  na  północ  od
Ukrainy.  Tereny przednieprzańskie,  którymi podążał  Korpus Polski,  były oczyszczone z
wojsk  bolszewickich,  ponieważ  przedostały  się  one  za  Dniepr  i  tam  się  rozproszyły,
pozostawiając po sobie wszędzie ruiny i zgliszcza. Sporadycznie Korpus natrafiał na bandy
bolszewickie, ale unikał z nimi walk. Obszary wolne od  bolszewików zajmowały wojska
niemieckie  i  austro-węgierskie  w  ramach  wykonania  umów  brzeskich.  Niemcy  użyli
podstępu,  wciągając  polskich  dowódców  w  pertraktacje,  tak  naprawdę  chodziło  im  o
zniszczenie  II  Korpusu.  11  maja  uderzyli  z  zaskoczenia,  mając  pawie  czterokrotną
przewagę. 
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 Wywiązała się bitwa pod Kaniowem. Straty wśród Polaków szacowano na kilkudziesięciu
zabitych,  około  150  rannych  i  1500  jeńców.   Gen.  Haller  z  grupą  oficerów i  żołnierzy
uratował się z pogromu. Dalsze losy II Korpusu i innych formacji  naszych na obszarze
Rosji  stanowią  kartę  zmarnowanych szans,  za  które  ponoszą  winę  dowódcy i  lewicowi
politycy polscy w Rosji.

Podsumowując ten okres w swoim życiu, Haller stwierdził, że  jako jedyny z dowódców 
walczył najpierw w II Brygadzie Legionów  z Rosją w Karpatach, Besarabii i na Wołyniu, 
później na czele II Brygady i Korpusu Posiłkowego przeciwstawił się polityce austro-
węgierskiej i niemieckiej, a po pokoju brzeskim stoczył dwie bitwy z Niemcami: w lutym 
pod Rarańczą, a w maju pod Kaniowem  dowodząc II Korpusem Polskim.    www.npw.pl

Dywizja Strzelców Polskich

15 lutego 1918, protestując przeciwko postanowieniom traktatu brzeskiego, wraz z podległą 
mu II Brygadą Legionów Polskich i innymi oddziałami polskimi przebił się przez front 
austriacko-rosyjski pod Rarańczą i połączył się z polskimi formacjami w Rosji. Otrzymał 
przydział na dowódcę nowo sformowanej 5 Dywizji Strzelców Polskich, a od 28 marca 1918 
dowodził jednostkami całego II Korpusu Polskiego na Ukrainie. 7 kwietnia 1918 otrzymał 
nominację na stopień generała.

Bitwa pod Kaniowem

Obecność jednostek polskich na Ukrainie była widziana przez Niemcy jako naruszenie 
warunków traktatu brzeskiego. W nocy z 10 na 11 maja 1918 bez żadnych uprzedzeń 
przeważające liczebnie oddziały niemieckie zaatakowały jednostki polskie rozlokowane w 
okolicy Kaniowa. Po całodziennej walce i wyczerpaniu się zapasów amunicji II Korpus Polski
został zmuszony do złożenia broni. Straty niemieckie wyniosły ok. 1500 zabitych i rannych,
polskie nie przekraczały 1000. Po rozbiciu Korpusu Józef Haller uniknął niewoli i pod 
fałszywym nazwiskiem "Mazowiecki" przedostał się przez Kijów do Moskwy, gdzie stanął 
na czele Polskiej Komisji Wojskowej.

Francja
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Mundur gen. Hallera jako dowódcy Błękitnej Armii (Muzeum Wojska Polskiego, 
Warszawa)

W lipcu 1918 generał Haller dotarł przez Karelię i Murmańsk do Francji, gdzie 4 października
1918 Komitet Narodowy Polski powierzył mu formalne dowództwo nad formującą się armią 
polską. Jednostki te były organizowane poprzez ochotniczy zaciąg spośród Polaków 
służących w wojsku francuskim, byłych polskich jeńców wojennych z armii austro-
węgierskiej i niemieckiej (około 35 000) oraz Polonii z USA (około 22 000 zwerbowanych w
Obozie Kościuszko) i Brazylii (300 osób). Polityczne zwierzchnictwo nad Armią pełnił od 23 
lutego 1918 Komitet Narodowy Polski. Na mocy układu z 28 września 1918 Błękitna Armia 
została uznana przez państwa Ententy za samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą 
armię polską.

W 1918 oddziały Armii pod dowództwem Hallera (1 Pułk Strzelców Polskich od lipca, a od 
października cała 1 Dywizja Strzelców Polskich) walczyły z Niemcami na froncie zachodnim 
w Wogezach i Szampanii.

Błękitna Armia

6  października  1918  r.  przysięgał  przed  Bogiem,  iż  „gotów jest  oddać  życie  za  świętą
sprawę  zjednoczenia  i  niepodległości,  bronić  sztandaru  narodowego  i  honoru  oręża
polskiego do ostatniej kropli krwi”. Zdawał sobie doskonale sprawę, że tylko siłą oręża i
„zdruzgotaniem potęgi  Niemiec  i  Austrii”  można  będzie  odebrać  „Warszawę,  Kraków,
Wilno,  Lwów, Poznań i Gdańsk”. Trzeba dodać,  że pierwsza dywizja polska w połowie
lipca 1918 r. wzięła udział na froncie pod Saint-Hilaire-le Grand w Szampanii. Pierwszy
pułk strzelców stoczył bitwę pod Esperance a w następnych dniach ciężkie walki o las Bois
de la Raquette. Ta krótka, ale bardzo zaszczytna służba bojowa dywizji  postawiła „Błękitną
Armię”  w  rzędzie  wojsk  sprzymierzonych,  chociaż  nie  uczestniczyła  ona  w  wielkiej
ofensywie  w  Lotaryngii,  do  której  była  przeznaczona.  Podczas  zawieszenia  broni  jej 
oddział reprezentował Polskę w defiladzie zwycięstwa pod Łukiem Triumfalnym, a gen.
Haller przyjmował defiladę zwycięstwa obok generałów francuskich Focha i Petaina  oraz
amerykańskich:  Haiga i  Pershinga   Wiosną 1919 r.  „Błękitna Armia” liczyła około 100
tysięcy żołnierzy.

Po  zakończeniu  działań  wojennych  i  pokonaniu  wielu  przeszkód  wewnętrznych  i
zewnętrznych hallerczycy powrócili  do kraju w kwietniu  1919 r.  w sile  pięciu pełnych
dywizji,  z  artylerią,  lotnictwem,  służbą  techniczną,  kawalerią  i  taborami.  Dla  Hallera
zakończył się najaktywniejszy, najbardziej samodzielny i twórczy okres jego życia. Doszło
między nim a Piłsudskim do zatargów na tle wydawania rozkazów dla Błękitnej Armii z
pominięciem  jego  jako  dowódcy.  Żądał  więc  od  Naczelnika  Państwa  „ustawowego
przeprowadzenia  przejęcia  wojsk  polskich  przybyłych  z  Francji  i  uregulowania  ich
stosunku”.  Uznał  za  „niekorzystne  i  niedemokratyczne”  skupienie  w  ręku  Piłsudskiego
funkcji  Naczelnego  Wodza  i  Naczelnika  Państwa.  Chociaż  Hallera  witały  wszędzie
rozentuzjazmowane tłumy, to już od samego początku dało się zauważyć, że Piłsudski nie
dopuści  do  tego,  aby  armia  gen.  Hallera  odegrała  znaczącą  rolę  w państwie.  „Błękitni
rycerze”, jak ich wówczas określano, wzięli udział w walkach o granice II Rzeczypospolitej.
Już w maju 1919 r. pospieszyli z pomocą Lwowowi, otoczonemu przez wojska ukraińskie.
Po dwóch tygodniach walk większa część Małopolski Wschodniej znalazła się w polskich
rękach. Słusznie Haller uważał, że walka Ukraińców z Polakami była inspirowana przez
Niemców.                                                6.



W  czerwcu  został  mianowany  dowódcą  frontu  południowo-zachodniego  z  zadaniem
zabezpieczenia Śląska przed atakiem Niemiec. Hallerczycy bronili granic państwa od strony
czeskiej  i  niemieckiej  oraz  wspierali  powstańców śląskich,  wysyłając  oficerów,  lekarzy,
broń i amunicję oraz żywność i środki sanitarne za pośrednictwem Towarzystwa Obrony
Kresów Polski. Po stłumieniu I powstania  otoczyli opieką 22 tys. powstańców: rannych i
zagrożonych represjami, którzy wraz z rodzinami opuszczali Śląsk.

 Podczas plebiscytów prowadzili działalność propagandową na Górnym Śląsku. W odezwie
do Ślązaków Haller  napisał, że „dwadzieścia pięć milionów braci niecierpliwie wyczekuje
godziny swego z wami złączenia ..] głosujcie, jak Wam każe Bóg i Ojczyzna”.

Rozkazem z 2 lipca 1919 r. Piłsudski wcielił oddziały J. Hallera do wojska polskiego. W
liście wystosowanym do niego 30 sierpnia Naczelnik Państwa stwierdził, że  Armia Hallera
„nie stanęła u boku swoich towarzyszy broni w pierwszych czasach tworzenia się państwa,
w pierwszych najcięższych walkach o całość i  granice Ojczyzny”. Na ten bezpodstawny
zarzut Haller odpowiedział z wielką godnością. 

Mając  na  względzie  pomyślny  rozwój  państwa,  wydał  9  września  rozkaz  do  swoich
żołnierzy, aprobując zjednoczenie.  Należy podkreślić,  że  Piłsudski dokonał unifikacji za
cenę  obniżenia  wartości  bojowej  oddziałów  hallerowskich  i  poznańskich,  ale  tym
posunięciem  pozbył się konkurentów do władzy w osobach J. Hallera i  Józefa Dowbora-
Muśnickiego,  zapewniając przewagę w wojsku towarzyszom legionowo-peowiackim.         

Haller i Błękitna Armia

Zakończenie wojny nie przerwało rozbudowy armii. Jej liczebność wynosiła ostatecznie 
ponad 100 000 żołnierzy. Uzbrojona w całości przez Francję, osiągnęła wysoką sprawność 
bojową.

Pierwszy pociąg transportujący oddziały do Polski przekroczył granicę w nocy z 19 na 20 
kwietnia 1919. Józef Haller wysłał z Leszna Wielkopolskiego depeszę do Józefa 
Piłsudskiego informującą o tym fakcie. Piłsudski odpowiedział depeszą następującej treści 
(pisownia oryginalna):

"Przyjemnie mi było w świeżo zdobytym Wilnie z zachodniego końca Polski 
otrzymać od Generała depeszę o Jego przyjeździe do kraju. Proszę w moim 
imieniu wyrazić podwładnym Mu oficerom i żołnierzom moją radość z przybycia 
ich do Ojczyzny i pewność, że, jak każdy prawy żołnierz polski, osłonią 
zwycięsko zagrożone granice kraju.
Józef Piłsudski."
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Do czerwca 1919, wraz całym sprzętem, armia została przetransportowana do Polski, także
drogą morską przez Gdańsk. Nowoczesna broń Błękitnej Armii, a zwłaszcza samoloty i czołgi
Renault FT-17, wydatnie wzmocniły tworzące się Wojsko Polskie. Generał Haller przybył do
Warszawy 21 kwietnia 1919 gdzie witany był jak bohater narodowy, a magistrat nadał mu
tytuł Honorowego Obywatela miasta stołecznego Warszawy.

Wojna polsko-ukraińska

Jako  że  Błękitna  Armia  była  jedynym  jednolicie  uzbrojonym  dużym  związkiem
operacyjnym w odtworzonym Wojsku Polskim, dowództwo postanowiło nie rozbijać go na
mniejsze związki. Całość sił skierowano na front  walk polsko-ukraińskich.  W zwycięskich
walkach z wojskami ukraińskimi armia Hallera przez Galicję Wschodnią i  Wołyń dotarła na
linię rzeki Zbrucz. Jednak sam generał został skierowany w czerwcu na pogranicze polsko-
niemieckie w celu objęcia dowództwa nad Frontem Południowo-Zachodnim.

Józef Piłsudski i Józef Haller w czasie przeglądu wojsk powracających ze zwycięskiej 
operacji bitwy warszawskiej

Pomorze

W październiku 1919 Hallerowi powierzono dowództwo Frontu Pomorskiego, utworzonego
w celu pokojowego i  planowego zajęcia  Pomorza,  przyznanego Polsce na mocy ustaleń
Traktatu Wersalskiego. Zgodnie z planem przejmowanie ziem pomorskich rozpoczęło się 18
stycznia  1920  od  przejęcia  Torunia przez  oddziały  16  Pomorskiej  Dywizji  Piechoty.
Poszczególne miejscowości przejmowano od wycofujących się wojsk niemieckich aż do 11
lutego 1920, kiedy to ostatni żołnierze opuścili Gdańsk.

Pomimo kilku incydentów, wśród których były próby stawiania zbrojnego oporu, a także
liczne przypadki  sabotażu,  obejmowanie  Pomorza dla  Polski przebiegało bez większych
zakłóceń.  10  lutego  1920  generał  Haller  wraz  z  ministrem  spraw  wewnętrznych
Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją Województwa Pomorskiego przybył
do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.
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Wojna polsko-bolszewicka
1 stycznia 1920 r. Piłsudski mianował gen. Hallera wiceprzewodniczącym kapituły
tymczasowej orderu „Virtuti Militari”, nadając mu order V klasy. Był to koniec poprawnych
stosunków  Hallera  z  Piłsudskim,  ponieważ  „Błękitny  Generał”  rozpoczętą  przez
Piłsudskiego  wojnę  na  wschodzie,  nazwał  „awanturniczą  wyprawą,  która  może  grozić
Polsce utratą niepodległości”. 

Po tym incydencie najpierw zrezygnował z dowództwa Frontu Pomorskiego, następnie udał
się na leczenie, a 3 lipca został wybrany na prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża. Okazało
się, że już w trzy dni później był niezwykle potrzebny  ojczyźnie. Piłsudski powierzył mu
misję tworzenia armii ochotniczej. Haller w odezwie do narodu apelował o zgodę, odwołał
się  do  ludu polskiego,  wśród  którego  pracował  jako  spółdzielca,  i  do  młodzieży,  którą
porwał  szlachetnymi  hasłami  i  własnym  przykładem.  Codziennie  o  godzinie  7  rano  w
kościele Zbawiciela przystępował do komunii świętej, bo modlitwa wiązała go z wojskiem,
którego  trzon  stanowił  lud  wiejski  „wierzący  i  równie  pobożny”,  a  generał  wiedział
doskonale, że „szczerej wspólności wiary nic nie zastąpi”. Opustoszały gimnazja, licea i
uniwersytety.  Wprost  nadludzkim  wysiłkiem  zorganizował  stutysięczną  armię.  Maxime
Weygand,  generał  francuski,  stojący  na  czele  misji  dyplomatyczno-wojskowej,  która
przybyła  do  Warszawy pod  koniec  lipca,  napisał  o  nim jako  „o  wodzu  płomiennym i
stanowczym”, wywierającym na młodzież najszczęśliwszy wpływ.

Następnie,  w momencie odwrotu armii  polskiej  znad Berezyny i  Wieprza,  generał  objął
dowództwo frontu północno-wschodniego. Polacy ponosili klęski i w pośpiechu zbliżali się
do Warszawy. Haller wziął udział w   jedenastodniowej bitwie nad Bugiem (29 VII-8 VIII),
co pozwoliło opanować chaos wśród cofających się wojsk polskich, które zajęły dogodną
pozycję obronną nad Wisłą. 10 sierpnia  został mianowany dowódcą frontu północnego  z
zadaniem powstrzymania  bolszewickiego frontu zachodniego w składzie czterech armii,
korpusu kawalerii Gaja i grupy mozyrskiej, zdążającej do opanowania Warszawy. Podczas
bitwy o Warszawę 13 sierpnia główny ciężar spoczywał na 5 Armii Sikorskiego, która w
czasie walk 15 i 16 sierpnia rozdzieliła 15 i 4 Armię nieprzyjaciela. Dopiero 16 sierpnia
ruszyła pod dowództwem J. Piłsudskiego grupa manewrowa znad Wieprza.

Wincenty  Witos  napisał,  że  historyczną  zasługą  gen.  Hallera,  który  w  najcięższych
chwilach stał obok żołnierza, „dręczonego głodem i pościgiem”, było  religijne przelanie
wiary w zwycięstwo, [...] „do którego się sam w wielkiej mierze przyczynił, nie reklamując
tego nigdy”. Stał się symbolem nieugiętej woli obrony zagrożonej niepodległości, bo – jak
napisał wspomniany Weygand – „dla Hallera Ojczyzna miała pierwszeństwo”. „Błękitny
Generał”  już  wówczas  zdawał  sobie  sprawę,  że  zwycięstwo  pod  Warszawą  uratowało
Polskę  i  Europę  przed  agresywnym  bolszewizmem,  za  co  należało  złożyć  hołd
wdzięczności Matce Bożej Wniebowziętej. Kiedy 26 sierpnia w Politechnice Warszawskiej
wmurowywano tablicę pamiątkową poświęconą obrońcom Warszawy, Haller  wypowiedział
znamienne słowa: „Wola Narodu jest  prawem moim”.  Oddał  więc  narodowi polskiemu
„swoją duszę wierzącą i prawą”.               

   www.npw.pl
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Rozkaz Dzienny wydany po wyznaczeniu na stanowisko

Dom gen. Józefa Hallera we Władysławowie

Dwudziestolecie międzywojenne

Po  wojnie  Józef  Haller  pełnił  funkcję  m.in.  Generalnego  Inspektora  Artylerii (w  latach
1920–1926)  i  przewodniczącego  Najwyższej  Wojskowej  Komisji  Opiniującej.  Był
członkiem Rady Wojennej, przewodniczył Związkowi Hallerczyków, a od 3 lipca 1920 do 4
lutego 1923 przewodniczył Związkowi Harcerstwa Polskiego.

Również  od  27  sierpnia  1920  do  31  lipca  1926  był  aktywnym działaczem i  Prezesem
Głównego Komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża PCK. W 1921r. powołał do życia Koła
Młodzieży PCK, co dało podwaliny aktualnemu Ruchowi Młodzieżowemu PCK.

W  latach  1922–1923  był  posłem  na  Sejm z  listy  Chrześcijańskiego  Związku  Jedności
Narodowej.  Z  dniem  28  listopada  1922  został  przeniesiony  w  stan  nieczynny  na  czas
kadencji sejmowej. 5 października 1923 złożył mandat poselski.

                                                                  10.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Rozkaz.Dzienny.Nr.I.Haller.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Hallerowka.jpg


W 1922  r.,  po  wyborze  Gabriela  Narutowicza  na  prezydenta,  nastąpiło  definitywne
zerwanie współpracy Piłsudskiego Hallerem. Niesłusznie zarzucano Hallerowi współudział
w  morderstwie  prezydenta.  Generał  ogłosił  w  tej  sprawie  list  otwarty  w  „Gazecie
Warszawskiej”,  podał do sądu „Naprzód” – organ PPS i  stoczył pojedynek z Marianem
Kościałkowskim Zyndramem

 – wiceprezesem PSL „Wyzwolenie”,  piłsudczykiem,  który  nazwał  go  mordercą,  za  co
został  wykluczony  z  Sodalicji  Mariańskiej.  Okazało  się,  że  sama  myśl  Hallera  o
kandydowaniu  na prezydenta była zbrodnią w oczach marszałka, a wszelkie pomówienia o
współtworzeniu przez generała atmosfery nienawiści wokół Narutowicza  znajdują się  w
pracach zwolenników  Piłsudskiego.

Ocena, jaką sformułował Piłsudski o Hallerze, była poniżająca. Odmówił mu zdolności i
umiejętności  wojskowych,  przypisał  skłonność  do  „anarchii  generalskiej,  kaprysów
wszelkiego rodzaju, braku prawie absolutnego dyscypliny wewnętrznej i szukania aneksów
politycznych i partyjnych wszędzie”. Tymczasem było akurat odwrotnie: to liderzy partyjni,
od lewej do prawej strony chcieli  manipulować popularnością Hallera i  wysługiwać  się
jego osobą,  poza  Ignacym Janem Paderewskim,  który  w telegramie  wystosowanym 17
listopada 1923 r. złożył hołd i uznanie  generałowi w następujących słowach:

Zwycięskiemu wodzowi naszej armii polskiej we Francji, nieustraszonemu obrońcy stolicy i
ojczyzny w chwili najgroźniejszego niebezpieczeństwa, prawemu i czystemu Polakowi.

Słowa te mówią same za siebie, a ich waga jest tym większa, że wypowiedział je mąż stanu
i patriota,  który  służył ofiarnie narodowi polskiemu  przez całe życie.  W przemówieniu
wygłoszonym w Poznaniu 24 listopada 1924 r. Paderewski wyjaśnił fanatykom partyjnym,
kłamcom i oszczercom, jaką rolę w narodzie  powinna odgrywać jednostka następująco: –
Tylko  geniusz  narodu  tworzy  istotnie  wielkie  rzeczy.  Człowiek,  choćby  największy,  aby
utrwalić swe dzieło, musi się oprzeć na narodzie i na pracy pokoleń.

 Wiedzieli o tym, poza nielicznymi wyjątkami, przywódcy największych partii politycznych
w czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu, ale czy wiedzą o tym dzisiaj? Wszystko
wskazuje na to, że nie. Gdyby wiedzieli, nie działaliby poza narodem ani wbrew żywotnym
interesom państwa, jak to uczynił minister spraw zagranicznych  w Brukseli skracając okres
przejściowy na zakup ziemi przez obcokrajowców w tajemnicy przed Sejmem i narodem.
www.npw.pl/

Po powrocie do kraju wiosną 1924 r. dowiedział się, że Piłsudski sprzeciwił się nadaniu mu  
orderu Virtuti  Militari  II  klasy  zarzucając „tchórzostwo, ucieczkę z pola walki i  zdradę
stanu”. Jak zatem należy rozumieć opinię zanotowaną przez J. Zdanowskiego 18 sierpnia
1920 r.:  Machnicki podjechali z Hallerem aż do takiego miejsca, gdzie naraz Haller objął
komendę nad tyralierką wśród świstu kul. Szedł z laską nie przypadając do ziemi. Czyżby
kłamcami okazali się Weygand i Witos? A może to J. Piłsudski  już po czterech latach nie
miał wyrzutów sumienia z powodu własnego załamania, jakiemu uległ w dniach od  12 do
15 sierpnia 1920 r., rezygnując z dwóch najwyższych stanowisk w państwie: naczelnego
wodza i  naczelnika państwa.  Pozostawił  wówczas naród walczący samotnie na śmierć i
życie z bolszewikami.
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Po zamachu majowym gen.  Haller  przeszedł  w stan spoczynku 31 lipca 1926 r.  Warto
dodać,  że  po  odejściu  z  wojska  generałów  Stanisława  Szeptyckiego,  Tadeusza
Rozwadowskiego,  Lucjana  Żeligowskiego  i  Józefa  Hallera,  armia  nie  posiadała  ani
jednego generała broni na trzydzieści zarezerwowanych etatów. Nie powiodła się sanacji
próba  skłócenia  generała  ze  Związkiem  Hallerczyków,  który  przeciwstawiał  się
proniemieckiej  polityce marszałka i  piętnował zapędy rewizjonistyczne Niemców wobec
Pomorza i Śląska, a nawet ośmielił się nazwać zdrajcami tych, którzy chcieliby frymarczyć
polską ziemią, 

dlatego też władze sanacyjne utrudniały uroczystości z udziałem J. Hallera, nakładając na
organizatorów kary administracyjne, obarczały Związek odpowiedzialnością za nielegalne
wydawanie ulotek, wreszcie w wielu powiatach rozwiązały  jego placówki. www.mpw.pl 

JAK  PIELGRZYM.

Gen. Haller potępił przewrót majowy Józefa Piłsudskiego, w wyniku czego 31 lipca 1926 
został przeniesiony w stan spoczynku.

W latach 20. wraz z żoną Aleksandrą i synem Erykiem osiedlił się na Pomorzu, w majątku 
Gorzuchowo koło Chełmna.W 1933 r. generał na statku „Kościuszko” odbył swoją drugą 
podróż do Stanów Zjednoczonych, wzywany przez weteranów i inwalidów, byłych swoich 
żołnierzy, którym zarówno rząd amerykański, jak i polski odmówiły pomocy. Wędrował od 
parafii do parafii, prosząc dla nich o wsparcie. Uzyskał od Polonii przeszło 70 tys. dolarów, 
które zasiliły fundusz im. I. Paderewskiego.  Troszczył się o swoich byłych żołnierzy, stąd 
utarło się powiedzenie: „Jak bieda doskwiera, to się idzie do Hallera”.

 Należał  do  Akcji  Katolickiej  –  organizacji  katolików  świeckich,  która  broniła  zasad
religijnych i moralnych oraz przyczyniła się do odnowienia życia katolickiego w rodzinie i
społeczeństwie.

Ostro potępił gwałty zadawane przez sanację wybitnym politykom w procesach brzeskich i
Berezie Kartuskiej. W 1935 r. ogłosił list otwarty Do moich żołnierzy i przyjaciół, w którym
skrytykował zapędy faszystowskie i ordynację wyborczą sanacji. Stwierdził m.in.:

Polak w zdobytym własnym trudem i krwią niepodległym państwie musi się czuć dobrze i
być pełnym obywatelem obciążonym nie tylko samymi świadczeniami i obowiązkami, ale
również i wyposażonym pełnią praw obywatelskich. List został skonfiskowany. Haller był
jednym z sygnatariuszy Frontu Morges  – centrowej  opozycji  wymierzonej  w nadużycia
sanacji.  Kiedy  okazało  się,  że  Front  nie  scalił  wszystkich  organizacji  opozycyjnych,  a
nawet  był  atakowany  przez  prasę  narodową,  Haller  wraz  z  Paderewskim,  Sikorskim,
Witosem,  Korfantym i  wieloma  innymi  wybitnymi  politykami  10  października  1937  r.
utworzyli Stronnictwo Pracy. Jako prezes Rady Naczelnej SP Haller  został przyjęty przez
prezydenta  Ignacego  Mościckiego.  Wręczył  mu  memoriał,  w  którym  wyliczył
niebezpieczeństwa grożące Polsce, mając nadzieję na nawiązanie współpracy, ale i ta nić
porozumienia została zerwana, ponieważ sanacja nie chciała dzielić się z nikim zdobytą
władzą, przedkładając swoje egoistyczne interesy ponad dobro narodu.          
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Protektor Korporacji Akademickiej

Gen. Haller utrzymywał kontakty z młodzieżą akademicką. W uznaniu zasług dla narodu
polskiego a w szczególności dla polskiego Pomorza, w 1921 otrzymał tytuł  filistra honoris
causa i protektora Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Baltia, wraz z m.in. prof.
Janem  Kasprowiczem,  prof.  Edwardem  Taylorem (kurator  Baltii  z  ramienia  Uniwersytetu
Poznańskiego), ks. dr. Józefem Prądzyńskim duszpasterzem korporacji. Patronem i pierwszym
filistrem korporacji został Roman Dmowski.

Józef Haller  był pierwszym i  wieloletnim prezesem Koła Filistrów Baltii,  protektorem i
współorganizatorem  dorocznego,  reprezentacyjnego  Balu  Korporacji  Studentów
Uniwersytetu Poznańskiego Baltia na Dworze Artusa w Toruniu, ofiarodawcą skraju ziemi
pomorskiej w Hallerowie, gdzie odbywały się letnie obozy Korporacji Akademickiej Baltia.
Często przychodził również z synem Erykiem (korporantem z monarchistycznej Korporacji
Akademickiej Corona) na komersze i inne uroczystości Baltii.

II wojna światowa

W czasie kampanii wrześniowej gen. Haller prosił o przydział wojskowy, ale nie otrzymał
odpowiedzi ze sztabu. Wraz z innymi Polakami został internowany przez władze rumuńskie
w  Suczawie.  W rządzie  gen.  Sikorskiego  został  podsekretarzem stanu.  Firmował  prace
„Komisji  dla  rejestracji  faktów  i  zbierania  dokumentów”,  powołanej  w  celu  zbadania
przyczyn klęski wrześniowej, a po ewakuacji rządu do Wielkiej Brytanii – został ministrem
oświaty.  Następnie  „w  misji  dobrej  woli”  wyjechał  do  Stanów  Zjednoczonych,  aby
zapoznać  Polonię  z  programem rządu,  prosić  o  pomoc  dla  ludności  polskiej  dotkniętej
wojną i okupacją i poufnie przygotować rodaków za oceanem do werbunku ochotniczego
do wojska polskiego.  Wygłosił  około 200 przemówień,  w tym 60 w języku angielskim.
Zebrał 50 tys. dolarów, które przekazał PCK. Konsul generalny Gruszka misję Hallera uznał
za  sukces,  ponieważ  od  jego  wizyty  rozpoczął  się  proces  konsolidacji  Polonii
amerykańskiej, rozbitej i załamanej po klęsce Polski w kampanii wrześniowej.

W okresie  trzech  kryzysów i  wstrząsów,  jakich  doznawał  rząd  Sikorskiego,  Haller  był
lojalny,  chociaż  miał  zastrzeżenia  do  prowadzonej  przez  premiera  polityki  „faktów
dokonanych”  i  skupieniu  zbyt  wielkiej  władzy.  Kierując  resortem  oświaty  niezwykle
sumiennie i odpowiedzialnie organizował szkolnictwo polskie na terenie Wielkiej Brytanii,
starannie  dobierał  kadrę,  utrzymywał  dobre  stosunki  ze  wszystkimi  organizacjami
pedagogicznymi angielskimi i państw sprzymierzonych, prowadził działalność wydawniczą.
Po śmierci generała Sikorskiego przeciwstawił się kandydaturze Stanisława Mikołajczyka
na stanowisko premiera. 

Argumentował, że jest on zbyt młodym i niedoświadczonym politykiem na tak trudny okres
historyczny. Być może dlatego zabrakło potem dla Hallera teki ministerialnej  w nowym
gabinecie. Porażkę rekompensował czynnym udziałem w pracach Stronnictwa Pracy. Nie
wrócił  do kraju,  chociaż  stronnictwo jednym głosem zadecydowało  o swoim udziale  w
tworzeniu „rządu demokratycznego w Polsce”, wysyłając do kraju Kazimierza Popiela, ks.
Kaczyńskiego  i  gen.  Izydora  Modelskiego.  Haller  nie  poszedł  na  żaden  kompromis
niezgodny z jego sumieniem, bo nie ufał internacjonalistom i wrogom Kościoła. 
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Chociaż  władze  komunistyczne  zadeklarowały  mu  zwrot  skonfiskowanego  majątku  na
Pomorzu, pozostał na obczyźnie. Już wówczas przejrzał obłudną grę reżimu,  ale o trafności
swojej oceny  mógł się przekonać  podczas starań o odbycie pielgrzymki na Jasną Górę na
zakończenie  Roku Maryjnego.  Władze zażądały od niego,  aby najpierw złożył  oficjalną
wizytę  w  Warszawie,  co  oznaczałoby  aprobatę  dla  ustroju,  zainstalowanego  przemocą
przez Stalina za cenę setek tysięcy ofiar zakatowanych w więzieniach bądź zesłanych na
Syberię,  ale Haller im odmówił  i do kraju nie przyjechał.

Mieszkając w Anglii, interesował się wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi Polski.  Jako
prezes PCK i przewodniczący Rady Towarzystwa Pomocy Polakom wspierał ludzi biednych
i zagubionych. Od siebie i  młodzieży skupionej w ruchu chrześcijańskodemokratycznym
żądał  wierności  zasadom  wiary  katolickiej.  Promieniował  pogłębionym  życiem
wewnętrznym, zadziwiał  jasnością  umysłu i  serdecznością,  przyciągał  skromnym stylem
bycia. Ten zasłużony Polak nie dorobił się majątku. Mieszkał w domu ofiarowanym mu
przez wiernych żołnierzy-weteranów ze Stanów Zjednoczonych.

 Ozdobą saloniku był  wizerunek Chrystusa,  obrazy malarzy polskich,  zdjęcia kościołów
krakowskich,  duża  fotografia  o.  Maksymiliana  Kolbego  i  piękna  kolekcja  książek
przeważnie polskich autorów. Troska o przyszłość narodu polskiego nie opuszczała go aż do
śmierci.  Przed  skonaniem,  jak  napisał  o.  Józef  Jarzębowski,  wiceprowincjał  Księży
Marianów:  resztkami  świadomości  cierpienia  swoje  ofiarowywał  Bogu  za  wolną  i  na
Chrystusowych  zasadach  budowaną  Polskę.   Był  zafascynowany  jej  dziejami  do  tego
stopnia, że w zakończeniu swoich pamiętników zleci narodowi polskiemu do wykonania
niezwykle trudne zadanie:

Naród polski, o ile ma dobrą wolę, pozostanie wiernym członkiem Kościoła Chrystusowego.
Jak dawniej spełniał misję obrony wiary i cywilizacji chrześcijańskiej, musi obecnie podjąć
się misji wprowadzenia zasad etyki chrześcijańskiej nie tylko w życie indywidualne i w życie
rodzinne, ale także i w życie publiczne, narodowe i międzynarodowe.

Na naszych oczach toczy się niezwykła wojna, w której stawką jest nie tylko nasza wolność
i  nasz  byt,  ale  i  nasze  zbawienie.  Trwa  zmasowany  atak  sił  zorganizowanego  zła  na 
wartości  ewangeliczne,  które  przez  dwa  tysiące  lat  stanowiły  trwały  fundament  ładu
indywidualnego  i  zbiorowego  w świecie.  Na  pytanie,  dlaczego  atak  jest  tak  niezwykle
brutalny w odniesieniu do katolickiej Polski, odpowiedział na początku XX w. znakomity
historyk  krakowski  Walerian  Kalinka,  przytaczając  opinię  pewnego  wolnomularza:  Nie
wierzę  Polakowi,  choćby  najzapalczywiej  odgrażał  się  na  Kościół,  gdybyś  poszukał
znalazłbyś u niego na piersiach z pewnością jaki poświęcony medalik. Oznacza to, że wiele
błądzimy, ale zerwać z Bogiem nie chcemy, i wiedzą o tym wrogowie naszej Ojczyzny i
Kościoła.

Czy testament Józefa Hallera, którego Stefan Kardynał Wyszyński nazwał „błękitnym sługą
Maryi i  zasłużonym synem Narodu”,  jest  możliwy do wykonania w obecnych czasach?
Sądzę, że jest, ale  pod warunkiem, że naród polski  uda się o pomoc do Maryi  i zawierzy
Jej  tak  mocno,  jak  uczynił  to  gen.  Haller,  o  którym  napisano,  że  był  „rycerzem
chrześcijańskim z Królową Korony Polskiej w sercu i na ryngrafie” i człowiekiem, „którego
szabli nigdy nie splamiła kropla krwi bratniej, ani duszy wygórowana żądza władzy”.
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 Z przeważającymi siłami wrogów może odnieść zwycięstwo jedynie nieśmiertelny duch
narodu, mocny wiarą w Boga  i  przywiązaniem do ziemi ojców. Żadna cena nie jest za
wysoka dla obrony takich wartości, których stawką jest ocalenie narodu przed planowaną
zagładą  i życie wieczne.          www.npw.pl/

Awanse

• kapitan – 1909
• kapitan piechoty – 18 października 1914
• major – 25 października 1914
• podpułkownik – 20 listopada 1914
• pułkownik – 14 marca 1915 i 2. lokatą na liście starszeństwa oficerów piechoty 

Legionów Polskich z 12 kwietnia 1917
• generał brygady – 7 kwietnia 1918
• generał dywizji – 29 listopada 1918
• generał broni – 21 kwietnia 1920 zatwierdzony z dniem 1 kwietnia 1920 i 1. lokatą w

korpusie generałów, 3 maja 1922 zweryfikowany ze starszeństwem z 1 czerwca 1919
i 1. lokatą w korpusie generałów

Ordery i odznaczenia

• Order Orła Białego
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
• Wojskowy Medal Zasługi (Austro-Węgry)
• Krzyż Wolności II klasy (Estonia).
• Legia Honorowa II klasy (Francja).
• Krzyż Wojenny (Francja).
• Order Korony Włoch II klasy (Włochy)
• Order św. Sawy I klasy (Jugosławia)
• Medal Międzysojuszniczy „Médaille Interalliée”.

Upamiętnienie

Patron Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie i Gimnazjum w Gniewie i 12 Brygady
Zmechanizowanej w Szczecinie. Jego imieniem nazwano park w Dąbrowie Górniczej,  plac w
Warszawie,  w dzielnicy  Praga Północ,  plac w  Tczewie,  w dzielnicy Stare Miasto,  jedną z
głównych ulic w Grudziądzu,  Wrocławiu,  Radomiu w dzielnicy Gołębiów II oraz na lewym
brzegu Wisły w  Toruniu,  aleja  w Gdańsku plac  w  Skarszewach,  ulica  we wschodniej  części
Katowic,  a  także  osiedle  mieszkaniowe  w  Stargardzie  Szczecińskim oraz  w  miejscowości
Kwidzyn osiedle jak i ulica obok powiatowego szpitala. Tradycje hallerowskie kontynuuje
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51 pułku piechoty Strzelców Kresowych z Iłży
(www.strzelcy-kresowi.pl)  mające  w  swym  składzie  sekcję  piechoty  Błękitnej  Armii
wspartą RKM chauchat wz.

                                                                      15.



KANIÓW 
15  lutego  1918,  protestując  przeciwko  postanowieniom  traktatu  brzeskiego,  II  Brygada
Legionów Polskich wraz z innymi oddziałami polskimi przebiła się przez front austriacko-
rosyjski pod Rarańczą i połączyła się z polskimi formacjami w Rosji tworząc w ten sposób II
Korpus Polski na Wschodzie. Obecność jednostek polskich na Ukrainie była widziana przez
Niemcy jako naruszenie warunków Traktatu Brzeskiego.

6 maja 1918 generał Zierhold przesłał dowództwu II Korpusu ultimatum złożenia broni w
przeciągu trzech godzin. W odpowiedzi na to II Korpus rozpoczął przygotowania do obrony.
Było to dla Niemców zaskoczeniem. Nie spodziewali się oni oporu ze strony Polaków. O
godzinie  11:30  w  nocy  Niemcy  wycofali  ultimatum,  stwierdzając,  że  zaszło
nieporozumienie; równocześnie zaczęli ściągać pod Kaniów posiłki.

Przebieg walk

Odznaka pamiątkowa Związku Kaniowczyków, wykonana z mosiądzu (rewers)

W nocy z 10 na 11 maja 1918 bez żadnych uprzedzeń przeważające liczebnie oddziały
niemieckie  zaatakowały  jednostki  polskie  rozlokowane  w  okolicy  Kaniowa.  Pierwsze
uderzenie skierowano na Kutelewkę i Potok. 1 szwadron 6 pułku ułanów rozlokowany w
Kutelewce został całkowicie rozbity. Tylko jeden ułan, postrzelony w rękę, zdążył dojechac
do Masłówki i zaalarmować dowództwo. Uderzenie na Potok wyprowadzono z trzech stron.
Zaskoczyło  to  śpiących  żołnierzy  i  pozwoliło  Niemcom  na  zajęcie  wsi.  W  ręce
nieprzyjaciela wpadła bateria artylerii, odcięty został 16 pułk strzelców i Legia Oficerska.
Wkrótce  jednak  nastąpiła  koncentracja.  Oddziały  polskie  cofnęły  się  do  rejonu  wioski
Joremczychy i tam zajęły obronę. Legia Oficerska odbiła będący czasowo w niewoli sztab
dywizji. 5 Dywizja wycofywała się w kierunku na Masłówkę.

Godzinę później Niemcy zaatakowali  Kozin. Odcięty od sił głównych 2 szwadron 6 pułku
ułanów por.  Cieślińskiego brawurową szarżą  pobił  nieprzyjaciela  biorąc  w dalszej  akcji
około 100 jeńców. Zaalarmowana 4 Dywizja wyszła na wyznaczone uprzednio pozycje: 14
pułk strzelców obsadził rubież na zachód i północny zachód od Kozina, 13 ps od strony
Jemczychy, a 14 ps ppłk. Orlika - Łukoskiego po krótkiej, ale krwawej walce na ulicach
Kozina, cofnął się ku Jemczysze. Jego 4 kp została pod cerkwią kozińską otoczona przez
Niemców i wezwana do złożenia broni. Dowódca kompanii kpt. Brandys bronił się jednak
do końca.
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Koncentryczny atak Niemców objął też cały rejon tyłowy korpusu. Walczono w Kozinie,
Stepańcach, Sieniawce i Tulińcach.  1 Pułk Inżynieryjny pod dowództwem kpt. Górskiego,
obsadził prawe skrzydło nowych stanowisk korpusu pod Jemczychą. Groblę pod Kozinem
obsadził  14  pułk  strzelców.  Grobli  pod  Masłówką  broniły  skutecznie  zdziesiątkowane
oddziały 5 Dywizji. Brygada artylerii ze SO Szandry otworzyła ogień na koncentrujące się
w Kozinie i Masłówce niemieckie bataliony.

Około 8:00 dowództwo korpusu zorganizowało obronę pozycyjną. Stanowiła ona zamknięty
czworobok  o  obwodzie  ok.  15  km.  Zachodni  i  północno-zachodni  odcinek  obsadziła  4
Dywizja Strzelecka. Na prawo od 4 DS. przejść przez błota i groble od strony Masłówki
broniły oddziały 5 DP, a w zasadzie jej 15 ps. Odcinek wschodni obsadził 5 pułk ułanów i
pułk inżynieryjny. Lukę od Kopiowatej zamykał 6 pułk ułanów. W centrum w małym lasku
znajdowały się SO artylerii, ukryły się parki, tabory i ambulanse. Sztab korpusu znajdował
się w Jemczysze.

Niemcy  już  ostrożniej  zaatakowali  nowe  stanowiska.  Ich  ataki  były  odpierane  przez
broniących. Wieczorem zabrakło jednak amunicji i korpus złożył broń. 12 maja II Korpus
został rozwiązany.

Rezultat

Po całodziennej walce i wyczerpaniu się zapasów amunicji II Korpus Polski został 
zmuszony do złożenia broni. Straty niemieckie wyniosły ok. 1500 zabitych i rannych, 
polskie nie przekraczały 1000. Niemcy nie dotrzymali warunków kapitulacji, rozbrojonych 
jeńców ograbili i wysyłali do obozów jenieckich. Wzięto do niewoli 3000 żołnierzy i 250 
oficerów. Drugie tyle, m.in. gen. Haller, zdołało zbiec i uniknąć niewoli.

Henryk Babiński napisał:

Bój pod Kaniowem, w chwili największych zwycięstw Niemców na zachodzie i 
wschodzie, miał ogromne znaczenie polityczne i moralne dla całego narodu polskiego, 
jako protest orężny przeciw przemocy okupantów, jedynej podówczas, niezależnej 
Polskiej Siły Zbrojnej.

Tradycje

Na pamiątkę bitwy pułki z okresu II Rzeczypospolitej kultywowały tradycje kaniowskie. 
Były to:

• 28 Pułk Strzelców Kaniowskich (mp. Łódź; 10 DP)
• 29 Pułk Strzelców Kaniowskich (mp. Kalisz; 25 DP)
• 30 Pułk Strzelców Kaniowskich (mp. Warszawa, Cytadela; 10 DP)
• 31 Pułk Strzelców Kaniowskich (mp. Łódź; 10 DP)
• 6 Pułk Ułanów Kaniowskich (mp. Stanisławów; Podolska BK)

Walki pod Kaniowem zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, 
napisem na jednej z tablic, w okresie II RP i po 1990 "Kaniów 11 V 1918".
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Dodatek:

Henryk Marecki  pradziadek  Redaktor  Naczelnej: 

Był  także   kawalerem Mieczy  Hallerowskich   oraz  często  zapraszanym   weteranem
wojennym  na  różne okolicznościowe  święta  pułkowe  w Domu  Żołnierza w  Lublinie
którego   był  sam  składkowym  darczyńcą  ( dom  ten wybudowano w  II  RP   ze  składek
społecznych )  między innymi  Kaniowszczyków, Żeligowszczyków  oraz Legionów .
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Legiony Polskie w rejonie Rafajłowej

Z  końcem  września  1914  roku  3  Pułk  Piechoty  Legionów działając  w  ramach  „armii
karpackiej”generała  Pflanzer-Baltina otrzymał  rozkaz  wymarszu  na  front  w  Karpatach
Wschodnich.  I  i  IV  batalion tego  pułku  został  skierowany  do  Königsfeld  (obecnie  Ust-
Czorna) leżącego u wylotu Przełęczy Rogodze (w pobliżu szczytu Pantyr) w głównym paśmie
Gorganów. 16 października 1914 jednostki zostały skoncentrowane w rejonie Königsfeld-
Brustura. Leżąca po przeciwnej stronie pasma górskiego Rafajłowa była ważnym punktem
strategicznym – była „wrotami” na wschód, przyczółkiem do uderzenia sił armii karpackiej
na wroga.  Rafajłową zdobyły 12 października 2  bataliony osłonowe pod dowództwem kpt.
Józefa Hallera. Dalszy cel był jasny: „wybudować jak najrychlej przez bezdroża pantyrskie
drogę  kołową  i  rozpocząć  natychmiast  energiczną  ofenzywę  na  Nadwórnę  celem
odciągnięcia  jak  najzacniejszych  sił  nieprzyjacielskich  od  Doliny  Stryja,  gdzie
powstrzymana została ofenzywa własnej dywizji generała Hoffmana”

Legioniści  3  pułku stanęli  przed  ogromnym wyzwaniem logistycznym i  inżynieryjnym.
Mieli  w  błyskawicznym  tempie  doprowadzić  z  Tereszwy  po  stronie  zakarpackiej  do
Rafajłowej wzmocnioną, utwardzoną drogę, która miała umożliwić przemarsz i operowanie
po drugiej stronie karpackiego grzbietu zasadniczym siłom wojsk, a także zapewnienie im
zaopatrzenia  i  wsparcia.  Przedzieranie  się  wojska  wąskim  płajem byłoby  trudne,a
zaopatrzenie i wsparcie nie mogło być obarczone ryzykiem ugrzęźnięcia w jarach doliny
potoku Rafajłowiec. Decyzja zapadła szybko. 

Prace  rozpoczęto  16  października,  a  dowodził  nimi  por.  inż.  Jan  Słuszkiewicz.  Trasa  –
ogromne przedsięwzięcie inżynieryjne – została zbudowana w rekordowym tempie, bo w
ciągu  około  50  godzin.  Droga  była  wyłożona  czterometrowymi  drewnianymi  belkami.
Wybudowano 28 mostów i mostków. Rozpiętość niektórych sięgała 50 m. Trasa wiodąca
pod górę  liczyła  ponad 7 km długości.  Zużyto około 5.000m3 drewna.  Trasa otrzymała
nazwę Drogi Legionów, zaś przełęczy przez którą wiodła nadano urzędową nazwę „Przełęcz
Legionów”.

Przeprawa przez góry rozpoczęła się 19 października, a 22 października wieczorem sztab
legionów, dwa  pułki,  artyleria i  kawaleria przekroczyły tą trasą pasmo Karpat i dotarły do
Rafajłowej po stronie galicyjskiej. Sznur wojska który kolejnymi batalionami przechodził
do Rafajłowej zamykał oddział trenu 3 pułku pod komendą ppor.Starka. Przeszedł on przez
przełęcz  28 października. Legiony szybko opanowały Rafajłową, a 23-go posunęły się pod
Pasieczną oraz  Pniów i  skoncentrowały siły pod  Zieloną.  Rafajłowa otrzymała szczególny
status.  Legionistom  udało  się  utrzymać  okoliczne  tereny  i  przywrócić  funkcjonowanie
cywilnych instytucji,  a więc kolei,  poczty i  telefonu. Z tego tytułu miejscowość zyskała
miano „Rzeczypospolitej Rafajłowskiej”.

Bitwa

W Rafajłowej na przełomie 1914 i 1915 roku odbyły się 3 zasadnicze potyczki. Największa
i najważniejsza z nich miała miejsce w nocy z 23 na 24 stycznia 1915 roku.
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W  połowie  stycznia  zaczęły  się  rozchodzić  pogłoski  o  planowanej  ofensywie wojsk
austriackich. Rafajłowa była dla obu stron miejscem strategicznym, więc zdenerwowanie po
obu stronach było zauważalne.  Około 20 stycznia  Haller opuścił jednostkę i  udał się na
krótki urlop. Rosjanie uzyskali tę informację i oddziały generała Ławrentiewa, najwyraźniej
chciały  wykorzystać  tę  okoliczność  i  pod  nieobecność  dowódcy  legionowego  pułku
uprzedzić uderzenie przeciwnika.

O godzinie 0045 rozpoczął się atak. Inicjatorem operacji był ponoć  sztabskapitan Zolotin,
który zaplanował atak w nocy przeprowadzony dwoma batalionami od frontu, oraz dwoma
półbatalionami wysłanymi na flanki (od strony  Dołżyńca i  Sałatruka),  które miały obejść
legionowe 'czujki', kilkoma sotniami kozaków i jedną baterią – w sumie ok. 4000 ludzi. Siły
na  skrzydłach  utknęły  jednak  w  zaspach  i  dotarły  do  centrum  Rafajłowej  dopiero  nad
ranem.  Rosjanie  głównymi  siłami  podeszli  polskie  pozycje  po  cichu,  skradając  się  bez
wystrzału. Dość szybko opanowali pierwsze i drugie okopy, oraz zajmowany przez sztab
budynek zarządu leśnego tzw. „zarządcówkę”. Stacjonujący tutaj oddział pogotowia wraz z
kwaterującymi legionistami I batalionu musieli szybko wycofać się poza „zarządcówkę”.
Rosjanie poczuli się zwycięzcami i najwyraźniej to ich zgubiło. Nie kontynuowali natarcia.
Legioniści zebrali się szybko w okolicy cerkwi. Kompanie zebrał i uporządkował pierwszy
z oficerów który dotarł na miejsce – kpt.Henryk Minkiewicz. 

Uderzenie na zajęte przez Rosjan okopy było ogromnym zaskoczeniem i zmusiło ich do
ucieczki do pierwszej linii umocnień. Zarządcówka była odbita, ale Rosjanie wypuszczali
swe  oddziały  do  walki  wręcz,  na  bagnety.  Parcie  był  duże,  ale  legioniści  utrzymywali
pozycje.  Wystrzały  zaalarmowały  pozostałe  kompanie:  od  strony  Sałatruku  nadciągnął
kpt.Terlecki i por.Udałowski, a także  por. Józef Zając. Dotarł też  mjr Bolesław Roja, który
objął dowodzenie.

Na odparcie  szturmu wysłany została  16  kompania,  część  13-tej  pod dowództwem por.
Floriana  Węglowskiego  i  11-tej  z  por.  Udałowskim  i  chor.  Misiem.  Poszły  z  nimi
poszczególne  plutony  I  batalionu.  Zasadniczą  część  I  batalionu  mjr  Roja zatrzymał  w
rezerwie  w okolicy  cerkwi.  Przez  lewe skrzydło  (wzgórze  Sałtruka)  udały  się  oddziały
dowodzone  przez  kpt.Terleckiego,  zaś  przez  prawe  15  kompania  pod  komendą  por.
Rutkowskiego i ppor. Szuli. W ataku na bagnety udział wzięła 1 i 11 kompania wiedziona
przez mjr. Roję. Zdobycie pierwszej linii było krwawe – legioniści opłacili zdobycz życiem
kilku z nich. Ale sukces dodawał skrzydeł.

Trzecia faza bitwy miała charakter pozycyjny. Ostrzał z broni ręcznej i dział trwał z obu
stron do świtu, kiedy to oddziały kpt. Tadeusza Terleckiego, por. Zająca i chor. Ćwiertniaka
oskrzydlili  nieprzyjaciela  od  prawej  strony  zmuszając  Rosjan  do  opuszczenia  pozycji.
Wypadli pod ostrzał artyleryjski. Było po bitwie.

Obecnie w Rafajłowej (ze zmienioną nazwą na Bystrica) nadal znaleźć można bardzo dużo
śladów  działań  Legionu  Wschodniego.  W  rozsypujących  się  fragmentach  umocnień
rozpoznać  można  fragmenty  „drogi  legionistów”,  transzeje,  umocnienia,  resztki  drutu
kolczastego, łuski.
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Polegli w bitwie

W walce  poległo  wielu  Rosjan  (źródła  mówią  nawet  o  400  osobach),  a  –  jak  opisuje
Lewartowski– po stronie Legionów straty wyniosły 4 zabitych. Stanisław Czerep powołując
na artykuł  w „Polsce Zbrojnej” z 1934 roku wspomina o 5 poległych,  16 rannych i  20
zaginionych.  Wydana  w  1915  roku  „Lista  chorych,  rannych,  zabitych  i  zaginionych
legionistów do kwietnia 1915” wylicza pięć ofiar bitwy po stronie legionów:

1. Kociołek  Błażej,  legionista,  III  p.  1  bat. 3  komp. –  (pochodzący ze  wsi  Tymowa
k.Brzeska; student Vienna Technische Hochschule w Wiedniu)

2. Kowalski Stanisław, plutonowy, II p. 1 komp.
3. Łukaszczyk Franciszek III p. 1 komp.
4. Schmeidl Romuald, II p. 13 komp.
5. Węglowski Floryan, porucznik II p. 16 komp. (według innych źródeł  komendant 10

komp. IV/2pp.)

Porucznik Węglowski nie zmarł jednak podczas samej bitwy, lecz jeden lub dwa dni później
na skutek odniesionych ran. W 1916 roku jego szczątki ekshumowano i przewieziono do
grobu rodzinnego w Rzeszowie.

To  samo  źródło  wskazuje  także  imiennie  dwóch  innych  legionistów  poległych  pod
Rafajłową – nie podaje jednak daty i okoliczności ich śmierci:

1. Karczewski Mieczysław, kapral II p. 13 komp. „poległ pod Rafajłową”
2. Szymański Władysław, III p. 12 komp. „poległ pod Rafajłowa”

Inne wydanie „Listy poległych...”wskazuje imiennie legionistę wziętego do niewoli:

• Piotr Klubek IIIp, 3 komp. „wzięty 24 stycznia w Rafajłowej do niewoli”

Miejsca pamięci w Rafajłowej poświęcone poległym legionistom

Tablica obelisku w Rafajłowej
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W okolicy zachowały się trzy miejsca upamiętniające legionistów: w samej Rafajłowej –
obelisk  koło  dawnego  kościoła  rzymskokatolickiego  upamiętniający  „poległych  40-tu
poległych  legionistów”,  polowy  cmentarz  wojskowy  na  zakarpackiej  stronie  grzbietu
Przełęczy  Legionów.  Ponadto  działania  na  Pantyrze  zostały  upamiętnione  „krzyżem
legionistów” pod którym widnieje tablica z wierszem legionisty Adam Szani:

Młodzieży Polska, patrz na ten krzyż,
Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż,
Przechodząc góry, lasy i wały,
Dla Ciebie: Polsko! I dla twej chwały.

Pomnik Legionistów i cmentarz

Rodziny poszukujące grobów poległych krewnych przez kilkadziesiąt lat nie miało dostępu
do żadnych informacji, a przetrwanie cmentarza, obelisku i krzyża na Pantyrze przez okres
panowania radzieckiego może być odczytywane w kategorii cudu. Pewną wskazówką jest
zachowana rycina chorążego 2. p.  ułanów – Stanisława Janowskiego, świadka wydarzeń
którą narysował 20 lutego 1915 roku w  Rafajłowej.  „Groby legionistów na cmentarzu w
Rafajłowej”przedstawiają  pokryte  świeżym  śniegiem  kopce  grobowców  z  zatkniętymi
krzyżami. Otoczenie na rysunku wskazuje że jest to centrum wsi, a więc rejon późniejszego
obelisku przy kościele.

Na obelisku w Rafajłowej brakuje obecnie nazwisk poległych w nocnym styczniowym boju.
Jedna z tablic mówi o poległych 40 legionistach, zaś druga u podnóżka obelisku wylicza 7
nazwisk i wspomina o „29 nieznanych”, a więc w sumie dopiero 36 osób. Polegli w bitwie
nie byli nieznanymi, prawdopodobnie więc istniała osobna tablica o nich wspominająca, lub
odrębnie oznaczone groby w bezpośrednim sąsiedztwie.

Wiadomo, że napisy na zachowanej u podnóża obelisku tablicy zawierają sporo nieścisłości.
Wymieniony na niej „student praw” Andrzej Klakurka nie jest pochowany w Rafajłowej
tylko w Myślenicach, gdzie zmarł 15 lutego 1915 na skutek odniesionych ran. Oznaczenie
„4pp”  jest  również  błędne,  bowiem  wówczas  taki  pułk  nie  istniał.  Błędy  są  też  w
nazwiskach legionistów: Jan Dufrad, zamiast Dufrat, Henryk Wdziołek zamiast Widziołek,
Kazimierz Kramowicz zamiast Krazurowicz. Obelisk powstał prawdopodobnie staraniem
inteligencji nadwórniańskiej dopiero w 1920 roku. Wcześniej istniały tu groby i pojedyncza
tablica,  którą  widać  na  fotografii  wykonanej  przez  kpt.  Władysława Wawrzeckiego.  Co
jednak było na tamtej tablicy – nie wiadomo.

W 2010 roku podczas prac Towarzystwa Karpackiego związanych z rewitalizacją cmentarza
wokół obelisku odtworzono kształt kilku grobów i oznaczono je krzyżami. Odkrywki darni 
przeprowadzone koło obelisku potwierdziły istnienie w przeszłości drugiej tablicy 
informacyjnej po przeciwnej jego stronie.

Obecny wygląd obelisku, ogrodzenie oraz metalowy krzyż jest efektem prac członków 
nadwórniańskiego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego, a także 
nauczyciela z Nadwórnej – pana Piotra Lewickiego, który kieruje pracami Towarzystwa.

                                                                                                                                        22.



Jeden z najdłuższych mostów na Drodze Legionów – 1915

Msza polowa legionistów w Rafajłowej 1915 r.

Legioniści przy krzyżu na Przełęczy Legionów – 1914
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 ZAŚLUBINY  POLSKI Z  MORZEM  PRZEZ  GENERAŁA  HALLERA
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          POMNIK GENERAŁA  HALLERA  WE  WŁADYSŁAWOWIE
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                           Generał  Bolesław Jerzy Roja  

 (ur. 4 kwietnia 1876 w Bryńcach Zagórnych w pow. bóbreckim, zamordowany 27 maja 1940 w 
Sachsenhausen) – oficer Legionów Polskich, generał dywizji Wojska Polskiego oraz poseł na Sejm 
II kadencji w II RP. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.

Rodzina

Był synem Józefa, gospodarza-leśnika, i Marii z Trzcińskich. Poślubił Helenę z 
Niedźwiedzkich, z którą miał czworo dzieci: Jana (ur. 1906), Zofię (ur. 1908), Krystynę (ur. 
1912) i Bolesława (ur. 1916).

Ukończył szkołę kadetów w  Wiedniu. Mianowany w 1899  podporucznikiem, służył w 36 Pułku
Obrony Krajowej  w  Kołomyi.  Ze względu na zły stan zdrowia w 1905 został  przeniesiony do
rezerwy. Współpracował z wywiadem austro-węgierskim. Pracował jako urzędnik kancelaryjny w
Krakowie, a także studiował prawo i medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim.W sierpniu 1914
roku wstąpił do Legionów Polskich obejmując dowództwo IV batalionu 2 pułku piechoty.
Batalionem tym dowodził od września 1914 r. do kwietnia 1915 r. w czasie walk II Brygady
w Karpatach Wschodnich. 29 września 1914 r. awansowany na kapitana.

„Pod Mołotkowem (29 października1914 r.  -przyp. autora) wielkim męstwem odznaczył się
kapitan Bolesław Roja, dowódca batalionu. Sam zawsze na pierwszej linii ognia, zawsze na
czele swoich żołnierzy, rzucał się do ataku nie bacząc na rany, na krew zalewającą mu
twarz i oczy, na dwa konie, które pod nim ubito.” Haller charakteryzował Roję w nieci inny
sposób „(...) dobry żołnierz, sam bardzo odważny, ale wariat. Nie wiadomo co mu może
strzelić do głowy.”     
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 Nie był to brak zaufania, czy zarzut nieodpowiedzialności w działaniu ze strony Hallera,
jedynie podkreślenie fantazji i w pewnym sensie nieobliczalności. Tak oto w nocy z 23 na
24  stycznia  Grupa  Hallera  dowodzona  przejściowo  przez  Bolesława  Roję  odrzuca
niespodziewany atak przeważających sił rosyjskich pod Rafajłową biorąc 120 jeńców.

11  listopada  1914  r.  awansowany  do  stopnia  majora,  a  14  marca  1915  r.  mianowany
podpułkownikiem.  W maju  1915 r.  Roja  objął  dowództwo 4  pułku  piechoty  Legionów
formowanego na bazie IV batalionu 2 pp Leg w Rozprzy pod Piotrkowem Trybunalskim.
 Dowodził 4 pp Leg w kampaniach 1915 i 1916 r. Podwładni pisali „ (..)  sama osoba   i
niepospolita, fantazyi i uroku wojennego pełna postać pułkownika Roji, silą swej wybitnej
indywidualności nadaje czwartemu pułkowi, jego oficerom i żołnierzom pewien ton własny
współżycia i wojowania, myślenia i zabawy”.
 
25 września 1915 r. mianowany pułkownikiem. Komendant Piłsudski w swym rozkazie z 21
listopada  1915  r.  dziękując  im  za  wzorową  służbę  pod  swoją  komendą  pisał:  (...)  W
pierwszym rzędzie  składam swą  wdzięczność  pułkownikowi  Roji,  którego  silna  wola  i
indywidualność  nadaje  czwartemu  pułkowi  jego  specjalne  cechy,  a  którego  takt  i
koleżeństwo ułatwiały mi ogromnie komendę, a wam żołnierze współżycie...” 26 lutego
1916  r.  pod  Optową  Roja  osobiście  prowadząc  patrol  rozpoznawczy  pod  okopy
nieprzyjaciela, zauważony dostaje postrzał w łokieć.  Miał dużo intuicji i wyczucia sytuacji
w polu,  w stosunku zaś do podwładnych był doskonałym obserwatorem i  aczkolwiek z
natury  bardzo  impulsywny,  to  jednak  wszystko  co  robił  miało  swe  uzasadnienie
psychologiczne nawet wtedy, gdy przy raporcie ostro zbeształ, a nieraz i za ucho pociągnął
legionistę.    W chwilach zaś rzeczywistej potrzeby umiał dbać o żołnierza.
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Bolesław Roja  wchodził  w  skład  Rady  Pułkowników.  Poparł  akcję  Józefa  Piłsudskiego
domagającego się wycofania Legionów z frontu i  użycia ich jako kadry do  utworzenia
samodzielnego  Wojska  Polskiego.  18  czerwca  1917  r.  został  dowódcą  III  Brygady
Legionów. Po kryzysie przysięgowym objął czasowo komendę POW. W sierpniu 1917 r.
ponownie wcielony do armii austriackiej, zdegradowany, wysłany do Grazu. Jesienią 1918 r.
Roja powrócił do Krakowa. 

1  listopada  1918  r.  Rada  Regencyjna  nadała  mu  stopień  generała  podporucznika,
jednocześnie został mianowany przez Polską Komisję Likwidacyjną komendantem wojsk
okręgu  krakowskiego.Podczas  odsieczy  lwowskiej  w  grudniu  1918  r.  dowodził  Grupą
Operacyjną „Wschód”. Od 16 stycznia 1919 r. generał Roja dowodził 2 dywizją piechoty
Legionów,  a  następnie  grupą  operacyjną  na  froncie  litewsko-białoruskim.  

28 lipca 1919 r. objął dowództwo Okręgu Generalnego Kielce, oraz od marca do lipca  1920
r. Okręgu Generalnego VIII Toruń. Skierowany na front walczył pod Ostrołęką i Łomżą
dowodząc  Pomorską  Grupą  Operacyjną.  Od  sierpnia  1920  r.  dowodził  II  Armią  WP.
W październiku 1922 r. Roja przeszedł w stan spoczynku. Awansowany do stopnia generała
dywizji ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r.               

Od stycznia do sierpnia 1919 dowodził 2 Dywizją Piechoty Legionów oraz grupą operacyjną
na  Froncie  Litewsko-Białoruskim.  8  sierpnia  1919 dokonał  zajęcia  Mińska  Litewskiego.  W
sierpniu 1919 przeszedł na stanowisko dowódcy  Okręgu Generalnego "Kielce", a w marcu
1920 dowódcy Okręgu Generalnego "Pomorze". W sierpniu 1920 dowodził przez krótki czas
grupą operacyjną (tzw. nadnarwiańską) na Froncie Północnym, a następnie 2 Armią. 

W tym samym roku zasiadał w Tymczasowej Kapitule Orderu Virtuti Militari. 20 września
1920 "na własną prośbę zwolniony został z dowództwa Grupy Pomorskiej i przeniesiony do
Rezerwy Armii". Z dn. 1 października 1922 został przeniesiony w stan spoczynku.

W późniejszym okresie odnosił się krytycznie do rządów Piłsudskiego i  sanacji.  W 1928
został wybrany do Sejmu RP z ramienia radykalnej partii ludowej – Stronnictwa Chłopskiego
i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego parlamentarnej Komisji Wojskowej. W grudniu 1929
złożył  mandat  poselski.  W sierpniu  1930  skrytykował  Piłsudskiego  w  liście  otwartym,
wystosowanym z okazji zjazdu legionistów – list ów został skonfiskowany przez cenzurę.
Próba  wystąpienia  na  jednym  z  kolejnych  zjazdów  legionistów  w  1937  w  Krakowie
zakończyła się internowaniem generała na oddziale psychiatrycznym szpitala wojskowego
na polecenie ministra spraw wojskowych, gen. Tadeusza Kasprzyckiego.

Po zjednoczeniu ruchu ludowego w 1931 sprzyjał Stronnictwu Ludowemu, nie wstąpił jednak
do  tej  partii.  W  chwili  wybuchu  II  wojny  światowej chorował,  później  włączył  się  w
podziemną  działalność  Polskiego  Czerwonego  Krzyża.  W marcu 1940  został  aresztowany
przez Niemców. Więziony najpierw na Pawiaku, na początku maja tego samego roku trafił
do  obozu  koncentracyjnego w  Sachsenhausen,  gdzie  wkrótce  został  zamordowany.
Jak pisał Gabriel Zych: "Na początku 1940 roku przysłanie do obozu polskiego  generała
było dla dozorców wyjątkową atrakcją [... ]. Wo ist der polnische  General  (Gdzie jest ten
polski generał?) padało co kilkanaście minut od  drzwi. Wizyty trwały niemal bez przerwy,
a Roja był coraz bliższy śmierci,  żaden z hitlerowców nie odmówił sobie przyjemności
dania kilku kopniaków  leżącemu w kącie baraku staremu generałowi. 
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Po kilku dniach Schubert znudzony  zbyt długim dogorywaniem niepodnoszącego się już
starca, tłukł go aż do  skutku, zaprosiwszy do pomocy blokowego, mówiącego po polsku
Ślązaka,  sutenera, nazywanego w obozie Wojną". 

Nieco inne okoliczności śmierci generała podał Adolf Delecki, więziony w tym  samym
baraku.  "Był  on  specjalnie  męczony i  dręczony  przez  Woynę,  który   zauważył,  że  my
(Polacy) otaczamy gen. Roję specjalną opieką, jak np. nie  dawaliśmy mu myć ustępów,
zwalnialiśmy go od noszenia i mycia kotłów itd.  Wobec tego Woyna zamianował generała
Roję starszym ustępowym. Zauważyliśmy,  że osobą gen. Roi interesuje się SS (albowiem
kilkakrotnie  wywoływano go z   nazwiska przed blok i  bito  go pałkami).  Generał  Roja
zachowywał się jak  prawdziwy bohater: nigdy nawet nie jęknął, choć wracał po prostu  
zmasakrowany.

 Ponieważ gen. Roja specjalnie opiekował się młodocianymi i  podtrzymywał ich na duchu,
Niemcy  bili  go  przeważnie  w  obecności  właśnie   nieletnich  więźniów,  którzy  byli
umieszczeni na specjalnym bloku nr 2.  Pewnego dnia przyszło kilku SS-manów, m.in. SS-
Scharffuehrer Schubert, SS-  Hauptscharfuehrer Gustaw Sorge, powszechnie zwany Eiserne
GustawČ (Żelazny  Gustaw), i polecili Woynie wywołać z bloku generała Roję. Następnie
nakazali  zbiórkę bloku młodocianego nr 2 i Woyna począł bić gen. Roję. Gdy gen. Roja
pokrwawiony i prawie nieprzytomny upadł na ziemię, wówczas Woyna nastąpił mu  nogą
na krtań i zadusił go. 

W czasie tego bicia gen. Roja był rozebrany do  naga. Trup gen. Roi leżał przed blokiem do
wieczora. Wieczorem zwłoki te  odnieśliśmy do krematorium".

 
Ofiary  Sachsenhausen  nie  mają  grobów.  1  września  1999  roku,  w  rocznicę  
napaści  Niemiec  na  Polskę,  po  długotrwałych  staraniach  ROPWiM  i  środowiska  
byłych  więźniów,  na  terenie  byłego  obozu  Sachsenhausen  odsłonięta  została  
tablica  ku  czci  zamordowanych  tu  Polaków  i  obywateli  II  RP.  

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
• Krzyż Niepodległości
• Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
• Odznaka "Za wierną służbę"

Awanse generalskie

• Generał brygady – 2 listopada 1918
• Generał dywizji – 1922
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GENERAŁ   MARIAN  JANUSZAJTIS                    

Marian Józef Januszajtis-Żegota (ur. 3 kwietnia 1889 w Mirowie  k. Częstochowy, zm. 24 
marca 1973 w Royal Tunbridge Wells) – inżynier rolnik, polski dowódca wojskowy, komendant
"Armii Polskiej" i Polskich Drużyn Strzeleckich (1912–1914), ostatni dowódca I Brygady 
Legionów Polskich (1916 –1917), generał dywizji Wojska Polskiego.

Młodość

Od 1908 roku studiował na Wydziale Budowy Maszyn  Politechniki Lwowskiej, a w latach
1909–1912  na  Wydziale  Rolno-Lasowym  Akademii  Rolniczej  w  Dublanach (tam uzyskał
dyplom agronoma). Był członkiem i organizatorem polskich organizacji paramilitarnych w
zaborze austriackim – m.in.  tajnej  organizacji  narodowej  "Zet",  brał  udział  w tworzeniu
"Zarzewia", a w latach 1912–1914 był komendantem tajnej organizacji wojskowej  "Armia
Polska" i  jej  jawnej  formy  Polskich  Drużyn  Strzeleckich we  Lwowie.  Od  1912  członek
Wojskowej Komisji  Porozumiewawczej i  Skarbu Wojskowego przy  Komisji  Tymczasowej
Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.

I wojna światowa

Tuż  przed  wybuchem  I  wojny  światowej podporządkował  Drużyny  Strzeleckie  Józefowi
Piłsudskiemu i znalazł się w Legionach Polskich. Od sierpnia 1914 roku dowodził batalionem,
a potem 2. Pułkiem Piechoty w II Brygadzie Legionów Polskich w Karpatach, na Bukowinie, w
Galicji i na Wołyniu. Dzięki talentowi dowódczemu i odwadze szybko awansował: wrzesień
1914 – kapitan, w listopadzie 1914 – major, marzec 1915 – podpułkownik, w listopadzie
1915 – pułkownik. Był najmłodszym pułkownikiem legionowym – został nim w wieku 26
lat.  W lipcu  1916,  po  odejściu  Józefa  Piłsudskiego,  objął  dowództwo  I  Brygady,  które
zakończył  w  kwietniu  1917.  W  latach  1917–1918  był  szefem  sztabu  Inspektoratu
Wyszkolenia Polskiej Siły Zbrojnej oraz wicedyrektorem Komisji Wojskowej. Chcąc ratować
od  rozpadu  choćby  część  wojska,  opowiedział  się  za  złożeniem przysięgi  na  wierność
Niemcom i Austro-Węgrom. 
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Faktycznie kierując Komisją Wojskową stworzył zawiązki przyszłego Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego i Ministerstwa Spraw Wojskowych.

W  czasach  legionowych  Januszajtis  blisko  się  przyjaźnił  z  Michałem  Żymierskim i
mecenasem sztuki prof.  Jerzym Mycielskim.  Żona  regenta Zdzisława Lubomirskiego Maria z
Branickich bardzo pozytywnie opisała wrażenie, które odniosła przy pierwszym spotkaniu z
Januszajtisem z okazji uroczystego obiadu wydanego na cześć legionistów w Warszawie 8
maja 1917 roku, (na którym obecni byli m.in. Żymierski, Sikorski, Berbecki i Nieniewski).

Dwudziestolecie międzywojenne

Od 1 listopada  1918 w Wojsku Polskim.  Dowódca  Okręgu Generalnego "Białystok"  w
Łapach  i  dowódca  Grupy  "Łapy".  Ułatwił  tam  ewakuację  wojsk  niemieckich  do  Prus
Wschodnich. Organizator zamachu stanu na rząd Jędrzeja Moraczewskiego przeprowadzonego
w  nocy  z  4  na  5  stycznia  1919,  firmowanego  przez  ks.  Eustachego  Sapiehę.  Mimo
początkowego  powodzenia  zamach  po  8  godzinach  wygasł,  a  płk  Januszajtis  został
zawieszony w czynnościach. Po zamachu przeniesiony do rezerwy. 1 lutego 1920 powołany
do czynnej  służby i  mianowany dowódcą Obozu Warownego "Chełmno".  Od 19 marca
1920  do  sierpnia  1924  dowódca  12.  Dywizji  Piechoty w  Tarnopolu.  Dywizją  dowodził
podczas  wojny  polsko-bolszewickiej,  wyróżniając  się  w  bitwach  pod  Mikulińcami,
Przemyślanami i Lwowem.

22 maja 1920 zatwierdzony został w stopniu pułkownika z dniem 1 kwietnia tego roku. 28
lutego 1921 Naczelny Wódz mianował go generałem podporucznikiem z dniem 1 kwietnia
1920. 3 maja 1922 zweryfikowany został w stopniu generała brygady ze starszeństwem z 1
czerwca 1919.

Po  wojnie  nadal  dowodził  12  Dywizją,  aż  do  sierpnia  1924,  kiedy  to  na  prośbę  gen.
Władysława  Sikorskiego,  objął  stanowisko  generała-wojewody  nowogródzkiego  dla
zaprowadzenia  porządku  na  tym  terenie,  nękanym  komunistycznymi  bandami
przenikającymi przez granicę ze wschodu. 1 grudnia 1924 awansowany do stopnia generała
dywizji ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924. Z dniem 27 sierpnia 1924 przeniesiony w stan
nieczynny na okres 12 miesięcy bez prawa do poborów. Przeniesienie w stan nieczynny
miało związek z mianowaniem na stanowisko wojewody nowogródzkiego. Funkcję wojewody
sprawował do 24 sierpnia 1926. Do listopada 1929 pozostawał w dyspozycji Ministerstwa
Spraw Wojskowych. Z dniem 30 listopada 1929 przeniesiony w stan spoczynku

Będąc  w  stanie  spoczynku  gospodarował  na  działce  wojskowej  w  osadzie  Szyły  pod
Krzemieńcem,  jako  inżynier  rolnik.  Stworzył  tam  wzorową  placówkę  doświadczalną,
uprawiając wiele roślin w Polsce nieznanych i krzyżując różne rasy bydła.

W latach trzydziestych XX w.  członek  Związku  Osadników Wojskowych oraz  Stronnictwa
Narodowego, działający na Wołyniu i w Komitecie Głównym w Warszawie. 

W latach 1936–1939 był członkiem Komitetu Głównego Zarządu Okręgowego Stronnictwa
Narodowego we Lwowie.
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II wojna światowa

Ponownie zmobilizowany we wrześniu 1939.  Zgłosił  się  jako ochotnik – przydziału nie
otrzymał  –  uczestnik  obrony  Lwowa,  organizator  Korpusu  Ochotniczego  i  oddziałów
"benzyniarzy"  do  walki  z  czołgami  niemieckimi.  Po  zajęciu  Lwowa  przez  Sowietów
organizator podziemnego ruchu oporu związanego ze Stronnictwem Narodowym. 

Od  22  września  1939  stał  na  czele  Polskiej  Organizacji  Walki  o  Wolność,  zaś  od  13
października  był  komendantem  organizacji  wojskowej  Stronnictwa  Narodowego.
Aresztowany  przez  NKWD 27  października  1939  roku,  był  więziony  we  Lwowie  i  na
Łubiance w  Moskwie,  gdzie  rozmawiał  m.in.  z  Ławrientijem  Berią i  Wsiewołodem
Mierkułowem na  temat  przyszłej  polsko-sowieckiej  współpracy  wojskowej  w  wypadku
wojny niemiecko-sowieckiej.

Ławrientij  Beria  zorganizował  wykład generała  dla  150 wyższych oficerów sowieckich.
Zwolniony  z  więzienia  na  mocy  układu  Sikorski-Majski (31  lipca  1941  roku).  Za
zezwoleniem  władz  sowieckich  zwiedził  wiele  fabryk,  sowchozów i  kołchozów,  aby
zorientować  się  o  istotnym położeniu  ZSRR.  Rozmawiał  z  Ilją  Erenburgiem,  Aleksiejem
Tołstojem, wdową po Maksimie Gorkim i innymi osobistościami.

Na wezwanie  Władysława Sikorskiego odleciał  do  Londynu,  gdzie  od września  tego roku
został przywrócony do służby (do 1942 pozostawał w dyspozycji  Naczelnego Wodza). W
Londynie przekazał swoje spostrzeżenia na temat potencjału wojennego ZSRR. Krytycznie
oceniał układ polsko-sowiecki, ze względu na brak w nim potwierdzenia polskiej granicy
wschodniej. To doprowadziło do konfliktu z gen. Sikorskim. Zamiast odegrania czołowej
roli  otrzymał  podrzędne  stanowiska.  W latach  1943–1944  był  szefem  Inspektoratu  ds.
Zarządu Wojskowego oraz do 1945 szefem Biura Ziem Zachodnich i Północnych w Sztabie
Głównym w Londynie  oraz  Przewodniczącym Wojskowego Trybunału  Orzekającego do
1947.

Okres powojenny

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Założył dużą farmę pieczarkarską koło
Crowley,  którą  prowadził  do  1956.  W latach  1947–1955  był  członkiem  III  i  IV  Rady
Narodowej  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Był  doradcą  prezydenta  na  uchodźstwie,  jednym  z
założycieli Koła Generałów i Pułkowników, przewodniczącym Instytutu Spraw Zamorskich
i  Rady  Związków  Rolników  Polskich  oraz  innych  organizacji.  W  latach  1956–1959
mieszkał w Outwood (hrabstwo Surrey), a w latach 1959–1968 w Londynie. Ostatnie pięć lat
spędził w domu syna w  Royal Tunbridge Wells w hrabstwie  Kent.  Pisał pamiętniki,  badał
najnowsze dzieje Polski,  hodował kwiaty i  uprawiał  warzywa. Zmarł  24 marca 1973 w
Tunbridge Wells, pochowany na cmentarzu w Crowley obok żony. W listopadzie 1981 jego
prochy sprowadzono do Polski – spoczęły na Cmentarzu Nowym w kwaterze legionowej w
Zakopanem.Miał  dwóch  synów,  mieszkających  w  Anglii:  Jerzego  –  właściciela  firmy
inżynierskiej i Marka – fotografa artystycznego.

Spuścizna literacka

Autor  "Życie  moje  tak  burzliwe...",  dwóch  opracowań:  "Zamach  5  stycznia  1919"  i
"Rozmowy z Berią".
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Awanse

• kapitan – wrzesień 1914
• major – listopad 1914
• podpułkownik – marzec 1915
• pułkownik – listopad 1915
• generał podporucznik – 28 lutego 1921 z dniem 1 kwietnia 1920
• generała dywizji – 1 grudnia 1924 ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (1921)
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Niepodległości
• Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
• Znak oficerski "Parasol"
• Krzyż Kawalerski Legii Honorowej (Francja)

                       Generał  Leon  Berbecki   
      autor  znakomitych   wspomnień    'Pamiętniki generała  broni.'

(ur. 28 lipca 1874) w folwarku Kalinowszczyzna, obecnej dzielnicy Lublina, zm. 23 marca 
1963w Gliwicach) – polski inżynier, generał broni Wojska Polskiego II RP

Życiorys

Urodził  się  i  wychował w rodzinie patriotycznej.  Jego ojciec Feliks Mikołaj  walczył  w
powstaniu styczniowym, w oddziale gen.  Michała Kruk-Heydenreicha i został ranny podczas
obrony  Szczebrzeszyna.  W tym samym  oddziale  służbę  kurierską  pełniła  piętnastoletnia
wówczas Aniela z Lutnickich (1848–1889), matka generała.  Dziadek Mikołaj walczył w
powstaniu  listopadowym i  był  ranny  w  bitwie  o  Olszynkę  Grochowską.  Miał  czworo
rodzeństwa: starszą siostrę i trzech młodszych braci. W latach 1881–1883 kształcił się w
Szkole Ludowej w Grzybowicy, w powiecie włodzimierskim, a później w progimnazjum w
Hrubieszowie.

W 1891 zaciągnął się na ochotnika do  44 Kamczackiego Pułku Piechoty w  Łucku.  Służbę
pełnił  w kompanii  kpt.  Marzeckiego.  W następnym roku  wstąpił  do  Szkoły  Junkrów w
Czugujewie (ros. Чугуевское пехотное юнкерское училище). W 1893 powrócił do swojego
pułku i przez kolejne trzy lata pełnił obowiązki młodszego oficera w kompanii kpt. Lwowa.
W 1896 został awansowany na porucznika i został wykładowcą taktyki w pułkowej szkole
podoficerskiej.  W 1898  został  wyznaczony  na  stanowisko  kwatermistrza pułku.  W tym
samym roku złożył maturę w II Gimnazjum w Żytomierzu. 

W 1901 wystąpił z armii i podjął studia w Charkowskim Instytucie Technologicznym, który
ukończył z wyróżnieniem w 1911.
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3 stycznia 1903 zmobilizowany został do Armii Imperium Rosyjskiego i 2 lutego skierowany
koleją  do  Nikolska  Ussuryjskiego,  gdzie  wówczas  stacjonowała  II  Brygada  31.  Dywizji
Piechoty. W tym samym miesiącu wraz ze swoją brygadą przeniesiony został do Liaoyang w
Mandżurii,  a  w  lipcu  tego  roku  nad  rzekę  Yalu  Jiang.  W tym  czasie  pełnił  obowiązki
młodszego  oficera  11.  kompanii  124.  Woroneskiego  Pułku  Piechoty.  Później  objął
dowództwo 10. kompanii w tym samym pułku. W czasie trwającej wojny rosyjsko-japońskiej
razem z szer. Mandrykiem zabił japońskiego oficera, członka rodziny panującej.

Oficer rezerwy rosyjskiej piechoty. Działał w Skautingu, w  Polskiej Partii Socjalistycznej i
Związku Walki Czynnej na Ukrainie. Po wybuchu I wojny światowej aby uniknąć wcielenia
do armii rosyjskiej przedostał się do Krakowa.

Podczas  I  wojny  światowej w  1914  wstąpił  do  Legionów  Polskich,  służąc  jako  dowódca
batalionu uzupełnień I Brygady, następnie dowódca  5 Pułku Piechoty Legionów. Odznaczył
się m.in. w boju pod Raśną 21–24 sierpnia 1915. Od listopada 1916 do lipca 1917 był szefem
sztabu Komendy Legionów.  Po  kryzysie  przysięgowym,  w  Polskiej  Sile  Zbrojnej inspektor
wyszkolenia, pułkownik. Później został szefem sztabu  Polskiego Korpusu Posiłkowego. Na
początku 1918 został mianowany z ramienia Tymczasowej Rady Stanu komendantem Szkoły
Podchorążych (niem. Offizieren Aspiranten Schule) powołanej przez władze niemieckie w
Ostrowie Łomżyńskim.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, wstąpił do Wojska Polskiego. 29 listopada 
mianowany został dowódcą I Brygady Piechoty z zachowaniem stanowiska inspektora szkół
wojskowych Pod koniec 1918 objął dowództwo Grupy Operacyjnej "Bełz", walczącej na 
froncie z nacjonalistami ukraińskimi, między innymi w długotrwałych walkach w obronie 
Bełz w styczniu-marcu 1919. Marzec – kwiecień 1919 dowódca Grupy operacyjnej "Bug". 
Kwiecień – lipiec 1919 dowódca piechoty dywizyjnej 3. Dywizji Piechoty Legionów. Podczas 
wojny z bolszewikami objął (7. sierpnia) dowództwo 3 Dywizji Piechoty Legionów i sprawował
je do 25 września 1921. 

Po  demobilizacji i  przejściu  wojska  na  stopę  pokojową  wyznaczony  został  na  zastępcę
dowódcy Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu. 7 listopada 1922 został zastępcą Inspektora
Armii Nr I w Wilnie, którym był gen. dyw. Edward Śmigły-Rydz. Od lipca 1923 do marca
1924 przebywał we  Francji na  stażu. 12 marca 1924 został mianowany dowódcą  Okręgu
Korpusu Nr III w Grodnie, którym dowodził do lipca 1926.

31  marca  1924  Prezydent  RP  Stanisław  Wojciechowski na  wniosek  Ministra  Spraw
Wojskowych,  gen.  dyw.  Władysława Sikorskiego awansował  go  na generała  dywizji  ze
starszeństwem z 1 lipca 1923 i 3. lokatą w korpusie generałów.

W  1926  po  zamachu  majowym przeniesiony  do  Torunia  na  równorzędne  stanowisko
dowódcy  Okręgu Korpusu Nr VIII. Od 1928 był inspektorem armii,  a od czerwca 1933
także prezesem Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP). 19
marca 1939 został awansowany na generała broni i przeniesiony w stan spoczynku. Osiadł
w Warszawie.

W  okresie  międzywojennym  był  jednym  z  inicjatorów  budowy  jednego  z  dwóch
najnowocześniejszych  obserwatoriów  w  Europie  -  Obserwatorium  Astronomiczno-
Meteorologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Huculszczyźnie.
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Po napaści Niemiec zgłosił się do służby, przydziału nie otrzymał. W kampanii wrześniowej
nie brał udziału.

Podczas  II wojny światowej w okresie 1939 – marzec 1941 internowany w Rumunii, stąd
wywieziony do Niemiec,  gdzie  przebywał  w niewoli  w  oflagach Dorsten  i  Dössel).  Po
wojnie, osiedlił się we Francji, skąd 7 lutego 1946 powrócił do Polski. Pracował w szkołach
technicznych  w  Zabrzu i  Sławięcicach.  W  okresie  powojennym  inwigilowany  przez
komunistyczną  tajną  policję  –  UB.  W  1946  był  świadkiem  w  pokazowym  procesie
pułkownika  Wacława  Kostek-Biernackiego,  kolegi  z  Legionów,  komendanta  twierdzy
brzeskiej  i  byłego  wojewody  poleskiego,  któremu  podlegało  administracyjnie  Miejsce
Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Zmarł w  Gliwicach, tam również został pochowany.
Jego grób znajduje się na Cmentarzu Centralnym przy ul. Kozielskiej.

Napisał Pamiętnik generała broni, Katowice 1959

Imię Berbeckiego nosi 5. Tarnogórski Batalion Obrony Przeciwchemicznej w Tarnowskich
Górach.

Awanse

• podporucznik – 1 sierpnia 1895
• porucznik – 1 sierpnia 1899
• kapitan – 1915
• major – 2 lipca 1915
• podpułkownik – 1 kwietnia 1916
• pułkownik – 1917
• generał brygady – zweryfikowany ze starszeństwem z dnia 1 czerwca 1919
• generał dywizji – 31 marca 1924 ze starszeństwem z dnia 1 lipca 1923 i 3. lokatą
• generał broni – 19 marca 1939

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski - 11 listopada 1936
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Niepodległości z Mieczami
• Krzyż Walecznych – czterokrotnie
• Złoty Krzyż Zasługi
• Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej 
• Kawaler Legii Honorowej – order widoczny na zdjęciu Generała w publikacji: Tadeusz

Kryska-Karski i Stanisław Żurakowski Generałowie Polski Niepodległej, Editions 
Spotkania, Warszawa 1991, wyd. II uzup. i poprawione, s. 23

• Order Zabójcy Niedźwiedzia III klasy (Łotwa)
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Przemawia  generał Berbecki. 

Samolotot RWD-13 w klasycznym czerwonym malowaniu ze srebrnymi strzałami 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/RWD-13)

Oryginalny opis na odwrocie fotografii: Otwarcie Szkoły Lotniczej w Świdniku i 
poświęcenie samolotów podczas mszy polowej. Generał Berbecki Leon, przewodniczący 
ZG-LOPP.

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
fot. Jan Ryś
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 Generał   Marian  Kukiel  

Urodził się 15 maja 1885 w Dąbrowie Tarnowskiej, w woj. krakowskim. W 1903 ukończył
gimnazjum  klasyczne  w  Tarnowie i  rozpoczął  studia  na  Wydziale  Humanistycznym
Uniwersytetu  Franciszka  Józefa  we  Lwowie.  Od  lat  gimnazjalnych  zaangażowany  w
działalność rewolucyjną i niepodległościową. Działacz lwowskiej Organizacji Promienistych i
Organizacji Nieprzejednanych.

Pod koniec 1905 został aresztowany i osadzony w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. W
1908 we Lwowie, wraz z  Mieczysławem Dąbkowskim,  Władysławem Sikorskim,  Kazimierzem
Sosnkowskim i Józefem Piłsudskim, założył Związek Walki Czynnej, w 1910 współorganizował
zaś Związek Strzelecki "Strzelec".

 W tym samym czasie studiował i pracował naukowo. W 1909 uzyskał doktorat na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Franciszka Józefa we Lwowie. Od sierpnia do października
1914  był  szefem  sztabu,  a  następnie  komendantem  Okręgu  Lwowskiego  Związku
Strzeleckiego,  a  do  stycznia  1915  pracował  w  stopniu  porucznika  w  Departamencie
Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego. W latach I wojny światowej żołnierz I Brygady
Legionów Polskich i  Polskiej Siły Zbrojnej. Początkowo był dowódcą kompanii, a później 6
batalionu 1 pp leg. walcząc z nim pod Kostiuchnówką nad Styrem. 

W okresie od 1 lutego do 15 marca 1917 był słuchaczem Kursu Oficerów Sztabu Generalnego
w Warszawie,  a  od marca był  adiutantem  II  Brygady Legionów.  31 sierpnia  1917 został
pierwszym komendantem Szkoły Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej i był nim do grudnia
1918. Na tym stanowisku rozpoczął służbę w Wojsku Polskim. W grudniu 1918 mianowany
był na zastępcę szefa Sztabu Generalnego WP. Był również inspektorem szkół piechoty.
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W  wojnie  polsko-bolszewickiej dowodził  od  kwietnia  1920.51  Pułkiem  Strzelców
Kresowych, następnie od czerwca do września 1920.XXIV Brygadą Piechoty. Pod koniec
września 1920 objął  stanowisko zastępcy szefa Oddziału III  Sztabu Ministerstwa Spraw
Wojskowych. Podlegały mu: najpierw Sekcja Historyczno-Operacyjna, następnie Wydział
Historyczno-Operacyjny, które organizował i nadzorował, odpowiadając za kierunek prac
badawczych. 

W  następnym  roku,  po  reorganizacji  naczelnych  władz  wojskowych  związanych  z
przejściem wojska na etaty czasu pokoju, objął szefostwo Oddziału III Sztabu Generalnego
WP. 

Z dniem 1 stycznia  1923 przydzielony został  na  stanowisko szefa  Biura  Historycznego
Sztabu  Generalnego z  równoczesnym,  czasowym  pozostawieniem  na  stanowisku  szefa
Oddziału III SG WP Z dniem 1 kwietnia 1923 r. mianowany został dowódcą  13 Dywizji
Piechoty w Równem. Na stanowisku szefa BH SG zastąpił go płk SG Julian Stachiewicz,
dotychczasowy dowódca 13 DP.

31  marca  1924  Prezydent  RP  Stanisław  Wojciechowski na  wniosek  Ministra  Spraw
Wojskowych,  gen.  dyw.  Władysława Sikorskiego awansował go na generała brygady ze
starszeństwem z 1 lipca 1923 i 10. lokatą w korpusie generałów .

Z  dniem  15  stycznia  1925  mianowany  został  szefem  Biura  Historycznego  Sztabu
Generalnego i kierował jego pracami do przewrotu majowego w 1926, kiedy to opowiedział
się po stronie rządowej. We wrześniu 1926 przeniesiony w stan nieczynny, a z dniem 31
stycznia 1930 przeniesiony w stan spoczynku.

Pracował naukowo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 25 czerwca 1927 przeprowadził
kolokwium habilitacyjne. W tym czasie był również dyrektorem Muzeum Czartoryskich w
Krakowie.  Należał  do  Towarzystwa  Naukowego  Warszawskiego (1923  członek
rzeczywisty) i  Polskiej Akademii Umiejętności (1932 członek-korespondent, 1937 członek
czynny).

W sierpniu  1939  zgłosił  się  na  ochotnika  do  wojska,  nie  uzyskując  jednak  przydziału
służbowego; brał udział w obronie Lwowa. Jesienią 1939 przedostał się do  Francji, gdzie
został powołany w październiku przez gen.  Sikorskiego na stanowisko zastępcy ministra
spraw  wojskowych.  Stanowisko  to  zajmował  do  26  lipca  1940.  Po  ewakuacji  Wojska
Polskiego do Wielkiej Brytanii od 27 lipca 1940 pełnił kolejno funkcje dowódcy Obozów i
Oddziałów Polskich  w  Szkocji,  przemianowanych  28  września  na  I  Korpus  Polski.  24
września 1942 został ministrem obrony narodowej. Służbę na tym stanowisku pełnił aż do
1949.

Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. Współzałożyciel Instytutu Historycznego im.
gen.  Sikorskiego,  od  1965  prezes  Zarządu  Instytutu  Polskiego  i  Muzeum  im.  gen.
Sikorskiego. Inicjator i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie,
Polskiego Towarzystwa Historycznego i  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Zmarł 15
sierpnia 1973 w szpitalu w Mabledon, został pochowany na cmentarzu Kensal Green w
Londynie, u boku żony Stanisławy.
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Awanse

Generałowie Marian Kukiel, Kazimierz Sosnkowski i Stanisław Kopański w Londynie w 1944

• kapitan – październik 1915
• major – 1 października 1918
• podpułkownik - 1 czerwca 1919
• pułkownik – maj 1920
• generał brygady – 31 marca 1924 ze starszeństwem z 1 lipca 1923 i 10. lokatą w 

korpusie generałów
• generał dywizji – 3 maja 1940

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Walecznych – czterokrotnie
• Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
• Znak oficerski "Parasol"

Publikacje (wybrane)

• Wojny Napoleońskie, Warszawa: Kurpisz 1927
• Bitwa warszawska, Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy 2005.
• Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej, Poznań: Zdzisław Rzepecki i Ska 

1912.
• Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn : Puls 1992.
• Dzieje Polski porozbiorowe, Londyn : Puls 1993.
• Generał Sikorski : żołnierz i mąż stanu Polski walczącej, [Szczecin] : Suplement 

1981.
• Od Wielkiej Rewolucji do wojny światowej, Poznań: Kurpisz 1999.
• Wojna 1812 roku, Poznań : Kurpisz 1999.
• Zarys historii wojskowości w Polsce. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 

1929. (Poznań: Kurpisz, 2006)
• Czartoryski a jedność Europy, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2008.
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                          Generał  Stanisław  Kopański 

23 marca 1976 roku w Londynie zmarł gen. Stanisław Kopański, dowódca Samodzielnej 
Brygady Strzelców Karpackich, uczestniczącej w heroicznej obronie Tobruku.

Stanisław Kopański urodził się 10 maja 1895 r. w Petersburgu w rodzinie wywodzącej się z
Mazowsza. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia w Petersburskim Instytucie Dróg i
Komunikacji.  W młodości  studiował  w Technicznym Instytucie  Dróg  i  Komunikacji  w
rodzinnym Petersburgu.  W czasie  I  wojny  światowej służył  w  armii  rosyjskiej.W 1916  r.
powołano go do rosyjskiej  armii.  Ukończył  Oficerską  Szkołę  Artylerii  w  Petersburgu i
został wysłany na front niemiecki.  W 1917 ukończył oficerską szkołę artylerii. Walczył na
froncie w baterii konnej 2 Dywizji Kawalerii. Od listopada 1917 roku służył w I Korpusie
Polskim w  Bobrujsku i pełnił służbę w  3 Pułku Ułanów, a następnie w 2 baterii konnej Od
listopada 1918 w Wojsku Polskim jako oficer w 1 DAK.

Po  zakończeniu  wojny  podjął  studia  na  Politechnice  Warszawskiej,  które  przerwał  w
listopadzie 1918 roku i wyruszył jako żołnierz ochotnik na front pod Lwowem (był dowódcą
plutonu). 

Po wybuchu rewolucji lutowej w Rosji wstąpił do I Korpusu Polskiego dowodzonego przez
gen.  Józefa Dowbor-Muśnickiego.  W listopadzie 1918 r.  Kopański rozpoczął służbę w
Wojsku Polskim.  Brał  udział  w walkach o Lwów, a w kwietniu 1919 r.  uczestniczył w
wyprawie gen. Edwarda Rydza-Śmigłego na Wilno, w czasie której został ciężko ranny i
stracił oko. Po kilku miesiącach powrócił do służby i został mianowany dowódcą szkoły
podoficerskiej artylerii konnej w Warszawie. Od września 1919 r. do października 1920 r.
walczył na froncie bolszewickim w składzie 1 dywizji kawalerii  gen. Juliusza Rómmla.
Uczestnik  wyprawy  wileńskiej (gdzie  stracił  oko)  i  wojny  polsko-bolszewickiej w stopniu
kapitana. Szybko jednak wrócił na front i w podczas wojny polsko-bolszewickiej dowodził
baterią artylerii  konnej pod Komarowem. W tej  największej bitwie kawalerii  XX wieku
polscy ułani rozgromili konnicę Siemiona Budionnego. 
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Dowódca  8  Pułku  Ułanów  rtm.  Kornel  Krzeczunowicz  tak  charakteryzował  wówczas
Kopańskiego: 

– Przemiły kolega, łączący dystyngowane maniery wychowanka petersburskiego liceum i
politechniki  z  dużą  obowiązkowością  i  gruntownym  wykształceniem  technicznym  i
artyleryjskim.Po zaleczeniu ran powrócił do 1 DAK w którym służył do 1923.

Po wojnie Kopański zdobył tytuł inżyniera dróg i mostów na Politechnice Warszawskiej,
studiował  w  Wyższej  Szkole  Wojennej  w  Paryżu  i  wykładał  balistykę  w  toruńskiej
Oficerskiej  Szkole  Artylerii.  Później  dowodził  1 Pułkiem Artylerii  Motorowej w Stryju,
jedną z najlepszych jednostek tego typu w polskiej armii. Był też zastępcą dowódcy Broni
Pancernych w Ministerstwie Spraw Wojskowych.

W kwietniu 1924 r. rozpoczął kurs dowódców dywizjonów w Szkole Artylerii w Toruniu.
Po jego zakończeniu został wykładowcą balistyki i zastępcą dyrektora nauk w Oficerskiej
Szkole Artylerii w Toruniu. W 1925 r. odbył półroczny staż w Fontainebleau we francuskiej
Szkole Artylerii. W latach 1927-1929 kontynuował studia w Wyższej Szkole Wojennej w
Paryżu. Po powrocie do Polski pracował w Oddziale III (operacyjnym) Sztabu Głównego w
referacie  obrony przeciwlotniczej.  W maju 1930 r.  objął  funkcję  dowódcy dywizjonu 6
pułku artylerii ciężkiej we Lwowie. W czerwcu 1932 r. ponownie przeniesiony został do
Oddziału III  Sztabu Generalnego na stanowisko kierownika  samodzielnego referatu.  Na
początku 1935 r. został mianowany zastępcą dowódcy Broni Pancernych w Ministerstwie
Spraw  Wojskowych.  Od  maja  1937  do  września  1938  r.  dowodził  1  pułkiem  artylerii
motorowej w Stryju.

 Następnie  skierowano  go  na  sześciomiesięczny  kurs  doskonalący  dla  oficerów
dyplomowanych przy Wyższej Szkole Wojennej. 

Gen.  Marian  Kukiel we  wstępie  do  wspomnień  Kopańskiego  podkreślał  jego  "piękną
przeszłość bojową", "wspaniałą reputację" oraz wysokie wykształcenie techniczne. "Przez
staże dowódcze i zagraniczne - pisał gen. Kukiel - obeznał się jak mało kto z zagadnieniami
nowoczesnej wojny, ze stanem sił zbrojnych naszych sprzymierzeńców zachodnich i ich
myślą taktyczną i operacyjną".Tuż przed wojną i w czasie kampanii wrześniowej Kopański
opracowywał plany obrony państwa jako szef operacyjnego oddziału Sztabu Głównego. Po
klęsce  1939  roku  przedostał  się  do  Francji.  Dostał  zadanie  zorganizowania  i  objęcia
dowództwa nad polską Samodzielną Brygadą Strzelców Karpackich, formowaną w ramach
francuskiej armii w Syri.

Podwładni  generała  wspominali  go  jako  troskliwego  dowódcę  o  niezwykłej  kulturze
osobistej – mówi Janusz Kowalczyk.

13  marca  1939  r.  Kopański  został  powołany  na  stanowisko  szefa  Oddziału  III  Sztabu
Głównego.  W  tym  czasie  uzyskał  awans  na  stopień  pułkownika  dyplomowanego.  
W czasie kampanii polskiej w 1939 r. pełnił funkcję szefa Oddziału III Sztabu Naczelnego
Wodza. 18 września, dzień po sowieckiej agresji na Polskę, przekroczył granicę rumuńską.
Oceniając kampanię wrześniową pisał:
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 "Kampanii  nie  mogliśmy  wygrać  bez  silnej  ofensywy  sprzymierzonych  zachodnich  w
przewidzianym  umową  terminie.  Przy  innym  planie  wojny,  bardziej  dostosowanym  do
naszych skromnych sił, może byśmy mogli w tym terminie (około 20 września) być w nieco
lepszej sytuacji operacyjnej, niż to miało miejsce. 

Może by więc nie doszło jeszcze do wystąpienia Rosji przed ofensywą Zachodu".   

Po przedostaniu się do Francji w tworzonej Armii Polskiej powierzono mu funkcję szefa
Broni  Pancernych  Naczelnego  Dowództwa.  Od  kwietnia  1940  r.  był  organizatorem  i
dowódcą Samodzielnej  Brygady Strzelców Karpackich  najpierw w Syrii,  a  następnie  w
Palestynie.  W  1940  r.  uzyskał  awans  na  stopień  generała  brygady.  

Po kapitulacji  Francji  generał  ewakuował dowodzony przez niego oddział  do Palestyny.
Brygada weszła w skład wojsk brytyjskich walczących na Bliskim Wschodzie. Na jej czele
gen. Kopański uczestniczył w kampanii północnoafrykańskiej. Najsłynniejszym epizodem
kampanii  była  obrona  pustynnej  twierdzy  w  Tobruku.  Miasto  zostało  zamknięte  w
pierścieniu  wojsk  niemiecko-włoskich.  Polscy  żołnierze  objęli  najtrudniejszy  odcinek
obrony położony naprzeciw wzgórza zajętego przez doborowe oddziały Afrika Korps pod
wodzą gen. Erwina Rommla. 

Utrzymali go przez cztery miesiące, a potem wzięli udział w przerwaniu okrążenia. W tym
czasie brygada zyskała wśród Niemców nazwę „Szczurów Tobruku”. Po tym zwycięstwie
gen.  Władysław  Sikorski,  naczelny  wódz  napisał  do  Kopańskiego:  –  Dziękuję  Panu
Generałowi i dowodzonej przez niego Brygadzie za wspaniałą, prawdziwie polską postawę
żołnierską.Na czele brygady od sierpnia do grudnia 1941 r. brał udział w heroicznej obronie
Tobruku,  a  później  w  walkach  pościgowych  o  Gazalę  i  Bardię.  
W swoich wspomnieniach pisał: 

"Główną cechą żołnierza Brygady Karpackiej było poczucie dumy narodowej, wyrosłe na
tle  głębokiego przywiązania  do  wolności.  Wpłynął  na  to  fakt,  że  żołnierz  ten  szedł  do
Brygady jako ochotnik. (...) żołnierz Brygady od rozpoczęcia kampanii wrześniowej przez
dwa  i  pół  roku  żył  ustawicznie  w  ruchu  i  niebezpieczeństwie.  Wyrobił  się  on  na
zawodowego żołnierza pustynnego, nie zdradzającego nigdy kompleksu niższości wobec
wroga ani wobec sprzymierzeńców. (...) Brygada Karpacka walczyła jako pierwsza wielka
jednostka  polska  po  klęsce  wrześniowej  w  Polsce  i  pogromie  Francji”.

Na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej gen. Kopański przebywał do lipca 1943 r.  
We wrześniu 1942 r. objął dowództwo 3 Dywizji Strzelców Karpackich, której podstawę
stanowiła  dowodzona  przez  niego  wcześniej  brygada.  Po  śmierci  gen.  Władysława
Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej  gen. Kopański mianowany został szefem Sztabu
Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 
Płk  Leon  Mitkiewicz,  zastępca  szefa  sztabu  Naczelnego  Wodza  w  latach  1941-1943,
oceniając  gen.  Kopańskiego  pisał:  "bezwzględnie  bardzo  uczciwy,  porządny  i  szczery
człowiek, doskonały fachowiec wojskowy (…).
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Prof. Paweł Wieczorkiewicz charakteryzując gen. Kopańskiego jako szefa sztabu NW, 
zwracał uwagę, że "Dostrzegano również zbytnią ustępliwość i czołobitność generała wobec
Brytyjczyków, z którymi nie miał bliższych kontaktów ze względu na nieznajomość 
języka". "Kopański - dodaje prof. Wieczorkiewicz - w swej pracy ograniczał się do ram 
ściśle wojskowych, starając się, dopóki było to możliwe, lojalnie współpracować zarówno z 
Naczelnym Wodzem, jak i premierem”.

W 1944 r. gen. Kopański uzyskał awans na stopień generała dywizji. Po zakończeniu wojny
był Generalnym Inspektorem Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (1947-
1949).  Za przynależność do wspomnianego korpusu został  w 1946 r.  pozbawiony przez
władze komunistyczne w Polsce obywatelstwa polskiego.

Gen. Kopański zamieszkał pod Londynem. Do końca życia czynnie działał w środowisku 
kombatantów. W latach 1970-1972 był członkiem Rady Trzech. Pozostawił po sobie dwa 
tomy wspomnień: "Moja służba w Wojsku Polskim 1917-1939" (Londyn 1965) i 
"Wspomnienia wojenne 1939-1946" (Londyn 1961).

Zmarł w Londynie 23 marca 1976 r. Pochowany został na cmentarzu Northwood. 
Gen. Stanisław Kopański odznaczony był m.in. : Orderem Virtuti Militari kl. IV i V, 
Orderem Polonia Restituta kl. I i IV, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Złotym 
Krzyżem Zasługi.

Awanse

• podporucznik –
• porucznik –
• kapitan – zweryfikowany ze starszeństwem z 1 czerwca 1919
• major – 1 grudnia 1924 ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924 i 94 lokatą[5]
• podpułkownik – 14 grudnia 1931 ze starszeństwem z 1 stycznia 1932 i 8 lokatą[6]
• pułkownik – 19 marca 1939
• generał brygady – 3 maja 1940
• generał dywizji – 23 października 1944

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Walecznych – dwukrotnie
• Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Publikacje

Autor artykułów w czasopismach fachowych, głównie w „Bellonie”, oraz dwóch tomów 
wspomnień:

• Wspomnienie wojenne 1939-1945. Londyn 1961
• Moja służba w Wojsku Polskim 1917-1939. Londyn 1965
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                               Generał Lucjan Żeligowski 

(ur. 17 października 1865 w Oszmianie, zm. 9 lipca 1947 w Londynie) – pułkownik piechoty 
Armii Imperium Rosyjskiego oraz generał broni Wojska Polskiego, znany z tzw. buntu 
Żeligowskiego, podczas którego zajął Wilno i jego okolice, proklamując powstanie tzw. Litwy
Środkowej, kawaler Orderu Virtuti Militari.

Dzieciństwo i młodość

Lucjan Żeligowski był synem Gustawa – powstańca z 1863 i Władysławy z Traczewskich.
Ojciec wraz z matką został zesłany za udział w powstaniu styczniowym na  Syberię, skąd
oboje już nie wrócili.  Lucjan był wychowywany przez ciotkę, Katarzynę, mieszkającą w
Żupranach.  Tam  też  uczęszczał  do  szkoły  gminnej,  z  której  przeszedł  do  gimnazjum
klasycznego w Wilnie.

Służba w Armii Imperium Rosyjskiego

Po uzyskaniu matury w 1885 wstąpił  do szkoły junkrów I stopnia w  Rydze, kształcącej
oficerów  piechoty  Armii  Rosyjskiej.  Ukończył  ją  w  1888,  uzyskując  pierwszy  stopień
oficerski.  Brał  udział  w  wojnie  rosyjsko-japońskiej (1904–1905)  w  stopniu  kapitana.
Następnie pełnił służbę w Rostowie nad Donem. W 1905 był postawiony przed sądem za
przekonania (głównie etyczno-moralne). Postępowanie zakończyło się uniewinnieniem. Od
1912 działał w konspiracyjnym Związku Walki Czynnej w Rosji.

W chwili wybuchu I wojny światowej był w stopniu podpułkownika dowódcą batalionu. W
1915 został awansowany do stopnia pułkownika i mianowany dowódcą 261 pułku piechoty.

Walka o niepodległość Polski

9 września 1915 gdy rozpoczęło się formowanie jednostki polskiej przy armii rosyjskiej –
Polskiej Brygady Strzelców, na własną prośbę przeszedł do brygady, gdzie został dowódcą
batalionu.                                                 44.



W czerwcu 1916 Polska Brygada Strzelców osiągnęła gotowość bojową i 27 lipca 1916 i
przeszła chrzest bojowy forsując rzekę Szczarę. W styczniu 1917 na bazie Polskiej Brygady
Strzelców  rozpoczęto  organizowanie  Dywizji  Strzelców  Polskich  i  Żeligowski  został
dowódcą 1 pułku tej dywizji. W czerwcu 1917 pułk ten wyróżnił się w walkach na froncie
galicyjskim pod Husiatynem.

Po  rewolucji  lutowej  w  1917 w  związku  z  wzrostem  nastrojów  rewolucyjnych  w  armii
rosyjskiej  nastąpiła  reorganizacja Polskiej  Dywizji  Strzelców w 1 Korpus Polski,  a  płk.
Żeligowski  został  ponownie  skierowany  do  armii  rosyjskiej.  Wkrótce  jednak  wrócił  do
niego i został dowódcą 1 Dywizji Piechoty. 

Po  wybuchu  rewolucji  październikowej doszło  do  konfliktu  pomiędzy  nim  a  dowódcą  I
Korpusu Polskiego gen.  Józefem Dowborem-Muśnickim, który opowiedział się za poparciem
rosyjskiego  Rządu  Tymczasowego,  a  Żeligowski  uważał,  że  polskie  jednostki  powinny
zostać  neutralne  wobec  konfliktu  w Rosji.  W wyniku  tego konfliktu  wiosną  1918  gen.
Dowbor-Muśnicki usunął go z zajmowanych stanowisk.

Żeligowski wyjechał wtedy do Kijowa, gdzie wszedł w skład Naczelnego Polskiego Komitetu
Wojskowego (Naczpol)  prowadzącego  rozmowy  z  francuską  misją  wojskową  na  temat
tworzenia jednostek polskich we  Francji i  Rosji.  Po uzyskaniu pomocy ze strony Francji
rozpoczęło się formowanie tzw. Błękitnej Armii gen. Hallera. Żeligowski w dniu 3 lipca 1918
został mianowany przez gen. Józefa Hallera dowódcą Wojska Polskiego na Wschodzie i
awansowany do stopnia generała podporucznika.

Wśród tworzonych wtedy w Rosji jednostek powstała w 1918 na Kubaniu 4 Dywizja 
Strzelców Polskich, na czele której stanął Żeligowski.

List Józefa Piłsudskiego do gen. Żeligowskiego z 2 stycznia 1919 (pisownia oryginalna):

Do Generała Żeligowskiego w Odesie

Panie  Generale!  Przesyłam  Panu  Generałowi  i  wszystkim  żołnierzom,
walczącym  pod  Jego  rozkazami,  serdeczne  pozdrowienia  w  imieniu  armii
polskiej.  Dziękuję  Wam  za  trudy  wytworzenia  polskiej  siły  zbrojnej,  jakie
podjęliście w mozole i wysiłku. Wierzę, że oficerowie i żołnierze dywizji Pana
Generała  będą  dalej  nieśli  wysoko  sztandar  polski,  i  po  walkach,  jakie  im
przypadną  w  udziale,  staną  w  szeregach  czekającej  ich  niecierpliwie  armii
polskiej,  przysporzywszy  nowych  wawrzynów  starej  sławie  oręża  polskiego.
Józef Piłsudski

W kwietniu 1919 dywizja weszła w skład francuskiego korpusu interwencyjnego. 

W kwietniu i maju 1919 prowadziła walki z jednostkami Armii Czerwonej i wraz z korpusem
wycofała  się  do  Odessy.  Dywizja  zdobyła  Tyraspol i  strzegła  najważniejszych  obiektów
Odessy,  jednocześnie  przechodząc  szkolenie.  W  tym  czasie  Armia  Ochotnicza  pod
naciskiem  wojsk  sowieckich  wycofywała  się  i  dowództwo  francuskie  przystąpiło  do
organizacji obrony Odessy. Wycofały się tu 4., 150., i 10. dywizje francuskie oraz 2. i 13.
grecka. W pierwszych dniach kwietnia postanowiono opuścić miasto, a wycofywanie się
wojsk osłaniała 4 Dywizja. Po wycofaniu z miasta polska dywizja znalazła się na lewym
skrzydle  wojsk  sprzymierzonych  i  10  kwietnia  rozpoczęto  przeprawę  przez  Dniestr na
granicy z Rumunią jednocześnie zajmując odcinek od Alejnieski do Talman.
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 Pozycję to dywizja zajmuje do czerwca i po staraniach Żeligowskiego zostaje przesunięta
przez  Bukowinę  do  Czerniowiec nad  Prut.  17  czerwca  dywizja  uzyskała  zgodę  na
opuszczenie Rumunii, a powodem zatrzymania były kwestie polityczne.

 Kilka  dni  później  Dywizja  przekroczyła  granicę  z  rumuńską  i  wkracza  do  Galicji
Wschodniej.

W Wojsku Polskim był  najpierw dowódcą Frontu Litewsko-Białoruskiego,  potem grupy
operacyjnej oraz dowódcą 10 Dywizji Piechoty (1919) w wojnie polsko-bolszewickiej.

Ciesząc się przyjaźnią i zaufaniem Józefa Piłsudskiego, od października 1920 dowodził  1
Dywizją Litewsko-Białoruską. Na jej czele w 1920 zajął Wilno i utworzył Litwę Środkową
jako  samodzielne  i  niezależne  od  Polski  państwo.  Na  czas  tej  operacji  "wypowiedział
posłuszeństwo"  Naczelnemu  Wodzowi.  W  rzeczywistości  była  to  akcja,  której
pomysłodawcą był Józef Piłsudski i miała na celu przyłączenie  Wilna do Polski poprzez
stan pośredni. 

W ówczesnej skomplikowanej sytuacji politycznej państwu polskiemu oficjalne działania
zbrojne były  bardzo nie  na  rękę.  W październiku 1920 Żeligowski  otrzymał  Honorowe
Obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy.

Służba w Wojsku Polskim

30 listopada 1921 Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz awansował go z dniem 1 grudnia 
1921 na generała porucznika. Od 20 listopada 1921 do 1926 był inspektorem armii w 
Warszawie. Kierował pracą Inspektoratu Armii nr 2.

31 marca 1924 Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na wniosek Ministra Spraw 
Wojskowych, gen. dyw. Władysława Sikorskiego awansował go na generała broni ze 
starszeństwem z 1 lipca 1923 i 1. lokatą w korpusie generałów.

27  listopada  1925  otrzymał  tekę  ministra  spraw  wojskowych  w  gabinecie  Aleksandra
Skrzyńskiego.  Na  tym stanowisku ułatwił  Piłsudskiemu przygotowanie  i  przeprowadzenie
zamachu  stanu.  Urząd  ministra  sprawował  do  10  maja  1926.  Do  czasu  reorganizacji
naczelnych władz wojskowych w dalszym ciągu stał na czele Inspektoratu Armii nr 2. W
między czasie, od 18 maja do 15 lipca 1926 był przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej
powołanej przez Piłsudskiego w celu:

1. Zakończenia wszelkich operacji wojskowych
2. Doprowadzenia  oddziałów wojskowych  biorących  udział  w  wypadkach  do  stanu

normalnego
3. Rozbrojenia oddziałów cywilnych zaangażowanych w wydarzeniach
4. Uregulowania wszelkich strat w materiale stanowiącym zapas mobilizacyjny wojska

i wyposażenia pokojowego oddziałów oraz strat materialnych poszkodowanych osób
cywilnych w wyniku działań

5. Uspokojenia oddziałów wojskowych i korpusu oficerskiego

W sierpniu 1926 po utworzeniu  Generalnego Inspektoratu Sił  Zbrojnych został mianowany
inspektorem armii. 31 sierpnia 1927 przeszedł w stan spoczynku.
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Poza wojskiem

Grób Lucjana Żeligowskiego na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach

Po przejściu na emeryturę osiadł w mieście Andrzejów. Zajmował się polityką, uczestniczył
w życiu społecznym i gospodarczym. W latach 1935–1939 był  posłem na  Sejm IV i  V
kadencji. W 1930 opublikował książkę pt. Wojna w roku 1920. Wspomnienia i rozważania.
W tym czasie stał się zwolennikiem idei panslawizmu.

Bezpośrednio przed wojną zwrócił się do marszałka Rydza-Śmigłego o powołanie do czynnej
służby wojskowej. Prośba generała pozostała bez odpowiedzi. W wojnie obronnej w 1939 nie
brał czynnego udziału. W nocy z 7 na 8 września 1939 wyjechał z Warszawy do Brześcia
razem z  gen. Sosnkowskim i  dwoma oficerami jego sztabu. 9 września rano wymieniona
czwórka wyjechała z Brześcia do Przemyśla przez Włodawę, Zamość, Rawę Ruską i Jaworów.
Gen. Sosnkowski przyjechał do Przemyśla wieczorem 9 września w charakterze generała do
zleceń Naczelnego Wodza z zadaniem ustalenia faktycznego położenia Armii „Małopolska”.
10 września obaj generałowie wyjechali do Lwowa, gdzie gen. Sosnkowski dowiedział się,
że został mianowany dowódcą Grupy Armii południowych. Generał towarzyszył dowódcy
Frontu Południowego do 13 września,  kiedy to gen.  Sosnkowski odleciał  ze Lwowa do
Przemyśla.

Po  kapitulacji  Lwowa Żeligowski  ewakuował  się  przez  Rumunię do  Francji,  a  po  jej
kapitulacji  –  do  Wielkiej  Brytanii.  Na  emigracji  był  członkiem Rady  Narodowej  RP i
przewodniczącym jej Komisji Wojskowej oraz Kanclerzem Kapituły Orderu Virtuti Militari.
Z tej ostatniej funkcji został w styczniu 1945 zwolniony przez  prezydenta Raczkiewicza,
ponieważ nie wyraził zgody na odznaczenie gen. Bora-Komorowskiego Krzyżem Wielkim
Orderu VM. Wywołał także skandal wśród polskiej emigracji, popierając rządy komunistów
w Polsce oraz żądania terytorialne Stalina uważane przez niego za przejaw panslawizmu.

Po  zakończeniu  wojny  zadeklarował  powrót  do  kraju,  ale  w  trakcie  przygotowań  do
podróży zmarł 9 lipca 1947 w  Londynie. Zgodnie z wolą zmarłego 12 lipca 1947 zwłoki
przewieziono  do  Warszawy  i  pochowano  na  Cmentarzu  Wojskowym  na  Powązkach  w
Warszawie. Transport organizował gen. bryg.  Stanisław Tatar, wykorzystując tę okazję do
przywiezienia  do  Polski  zdeponowanej  w  Wielkiej  Brytanii części  zasobów  Funduszu
Obrony Narodowej (350 kg złota oraz 2,5 mln USD, znajdujących się w 11 skrzyniach
amunicyjnych stanowiących w Londynie katafalk zmarłego).
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Rodzina

Był żonaty od 1907 z Tatianą Pietrowną, miał z nią bliźnięta: Janinę i Tadeusza.

Awanse

• Podporucznik – 1888
• Porucznik
• Sztabskapitan
• Kapitan
• Podpułkownik
• Pułkownik – 1915
• Generał podporucznik – 3 lipca 1918
• Generał porucznik – 30 listopada 1921 z dniem 1 grudnia 1921, w 1922 

zweryfikowany w stopniu generała dywizji ze starszeństwem 1 czerwca 1919
• generał broni – 31 marca 1924 ze starszeństwem z 1 lipca 1923 i 1 lokatą

Ordery, odznaczenia i wyróżnienia

• Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Niepodległości z Mieczami – 25 II 1932
• Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
• Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej
• Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
• Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
• Order św. Jerzego IV klasy (Imperium Rosyjskie)
• Order św. Włodzimierza z Mieczami IV klasy (Imperium Rosyjskie)
• Order św. Anny II klasy (Imperium Rosyjskie)
• Order św. Anny III klasy (Imperium Rosyjskie)
• Order św. Stanisława II klasy (Imperium Rosyjskie)
• Komandor Legii Honorowej
• Krzyż Wojenny (Francja)
• Medal Międzysojuszniczy „Médaille Interalliée”
• Złoty Wawrzyn Akademicki Polskiej Akademii Literatury
• Honorowy Obywatel miasta stołecznego Warszawy (od października 1920)
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Generał  Mariusz Zaruski - pionier nie tylko polskiego żeglarstwa

Polskie Radio    migrator migrator 31.01.2012 

 
Mariusz Zaruski, foto: Fot. wikipedia 

Mariusz Zaruski urodził się 31 stycznia 1867 roku w majątku Dumanów, położonym na

terenie zaboru rosyjskiego, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec – Seweryn i
stryj Józef,  byli uczestnikami powstania styczniowego. Dziadek brał udział w powstaniu
listopadowym. Edukację rozpoczął w prywatnej szkole powszechnej w Mohylewie, gdzie
dzięki  wychowaniu  wyniesionemu  z  domu  oparł  się  rusyfikacji.  Gimnazjum  rosyjskie
ukończył w Kamieńcu Podolskim.. Tam trafił  pod opiekę stryja, z którym brał udział w
działalności konspiracyjnej. W 1885 roku zdał maturę i wyjechał na studia matematyczno-
fizyczne do Odessy.

Na morskich szlakach

To  miasto  położone  nad  Morzem  Czarnym,  wywarło  ogromny  wpływ  na  dalsze  losy
Zaruskiego. 

Codzienne  obserwacje  morza  i  udane  próby  utrwalenia  go  na  płótnie,  zachęciły  go  do
wstąpienia  do Szkoły Sztuk Pięknych.  W czasie wakacji  zaciągnął  się jako załogant na
statek  płynący  do  Bombaju.  Po  powrocie  z  rejsu  zapisał  się  też  do  odeskiej  szkoły
morskiej.W  Odessie  działał  w  organizacji  konspiracyjnej,  która  jako  towarzystwo
gimnastyczne  prowadziła  działania  przeciwko  Rosji.  Zapewne  na  polecenie  władz
konspiracyjnych młody Zaruski zaciągnął się do carskiej armii. Służbę ukończył w stopniu
chorążego rezerwy. Carska policja wpadła na trop organizacji i  jej członkowie trafili  do
aresztu. Pobyt w ciężkim więzieniu wyrobił w Zaruskim przyzwyczajenie do codziennej
gimnastyki, któremu był wierny do końca życia. Za działalność konspiracyjną skazano go
na 5 lat zesłania. Trafił do Archangielska, w którym działało polskie środowisko.

 Poznał tam Tadeusza Gałeckiego, znanego pod pseudonimem literackim Andrzej Strug, z
którym późniejsze losy zetknęły go jeszcze parokrotnie.
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Zaruski miał status zesłańca. Na wolnej stopie chciał podjąć pracę w porcie. U gubernatora
miasta prosił o zezwolenie na udział w rejsach. Zgodę otrzymał na słowo honoru. W końcu
wypłynął do Norwegii na statku przewożącym drewno i futra. 

W trakcie rejsu Zaruski uratował statek przed zatonięciem. Armator statku wysłał go później
na naukę do szkoły morskiej,  w której uzyskał tytuł szturmana żeglugi kabotażowej.  Po
ukończeniu  nauki  Zaruski  został  kapitanem statku  „Nadieżda”  i  pływał  po  arktycznych
morzach.

Doświadczenie zdobyte w czasie tych rejsów nauczyło młodego Zaruskiego szacunku do
morza. W owym czasie powstały jego Sonety morskie.

Powrót z zesłania

Okres archangielski dobiegł końca i zesłaniec powrócił do Odessy. Wziął ślub z Izabelą
Kietlińską. Młode małżeństwo wraz z matką Izabelli i braćmi Mariusza podjęło decyzję o
powrocie  do  kraju.  Za  namowami  Struga  Zaruscy  zamieszkali  w  Krakowie.  Zaruski
zaangażował się w działalność społeczną i wznowił przerwane studia na Akademii Sztuk
Pięknych. Był uczniem Juliana Fałata i Leona Wyczółkowskiego. Po ukończeniu studiów
pracował  jako  malarz  portrecista,  próbował  bez  powodzenia  zainteresować  opinię  swą
poezją.  Zniechęcony  do  sztuki  rozpoczął  pracę  nad  pisaniem podręcznika  Współczesna
żegluga  morska.  Ozdobiona  ilustracjami  Zaruskiego książka  wywarła  wpływ na  rozwój
polskiego żeglarstwa.  Dzięki niej  nawiązał współpracę z autorami Wielkiej powszechnej
encyklopedii ilustrowanej i przygotował dla niej hasła o tematyce morskiej.

Na tatrzańskich szlakach

W 1904 roku ze względu na kłopoty zdrowotne Izabelli Zaruscy postanowili przenieść się
do  Zakopanego,  gdyż  wcześniej  bywali  w  Tatrach  i  przynależeli  do  Towarzystwa
Tatrzańskiego. 

Zamieszkali w willi „Krywań” przy ul. Ogrodowej (dziś. ul. Zaruskiego). Żona Zaruskiego
prowadziła pensjonat, w którym gościli Józef i Bolesław Piłsudscy oraz Ignacy Daszyński. 
W  Zakopanem  Zaruski  działał  w  towarzystwie  „Sokół”  i  prowadził  zajęcia  na
Uniwersytecie Latającym. Rozwijał wówczas swą pasję taterniczą. Uczestniczył w letnich i
zimowych wyprawach górskich. Został wówczas autorem kilkunastu pionierskich letnich
dróg  na  jedne  z  najtrudniejszych  tatrzańskich  szczytów.Największe  osiągnięcia  Zaruski
odniósł w dziedzinie taternictwa zimowego - jako pierwszy zdobył ponad 20 szczytów, w
1904 roku pierwszy wszedł na Giewont, Kopę Magury, Liliowe, Pośrednią i Skrajną Turnię.

Szczególnie  interesował  się  Giewontem.  Tę  symboliczną  dla  Zakopanego górę  schodził
wzdłuż  i  wszerz,  dokładnie  opisał  dwanaście  wiodących  na  nią  dróg  i  ich  różnych
wariantów.Jako  gorący  zwolennik  narciarstwa  wiele  tatrzańskich  szczytów  zdobył  na
deskach. Dbał o popularyzację narciarstwa. Widział w nim przyszłość Zakopanego. Pełnił
funkcję sekretarza w powstałym 28 lutego 1907 roku Zakopiańskim Oddziale Narciarzy
Towarzystwa Tatrzańskiego. 

Był  instruktorem  na  pierwszym  kursie  narciarskim.  
Napisał  Podręcznik narciarstwa według alpejskiej szkoły jazdy. W 1913 roku opublikował
pierwszy  polski  przewodnik  zimowy  po  Tatrach:  Przewodnik  po  terenach  narciarskich
Zakopanego i  Tatr Polskich,  do którego dołączył mapę, na której zaznaczone były trasy
narciarskie i stale trasy przebiegu lawin.
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Zaruski jako jeden z pierwszych, badał i opisał zjawisko lawin śnieżnych w Tatrach. Był
gorącym orędownikiem powołania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W działaniach wspierał go Mieczysław Karłowicz, który zginął pod lawiną 9 lutego 1909
roku. Akcja propagująca Pogotowie prowadzona była na łamach czasopisma „Zakopane”.
Przez cały 1908 rok Zaruski publikował artykuły i apele o poparcie idei Pogotowia. Śmierć
Karłowicza  stała  się  bezpośrednim  powodem  utworzenia  Tatrzańskiego  Ochotniczego
Pogotowia Ratowniczego.

 Powstało ono 29 października 1909 roku. We władzach znaleźli się: dr Kazimierz Dłuski,
który pełnił funkcję prezesa. Zaruskiego mianowano Naczelnikiem Straży Ratunkowej. Jego
zastępcą został przewodnik tatrzański Klemens „Klimek” Bachleda. Godłem TOPR został
niebieski  krzyż  na  białym polu.  Zaruski  opracował  rotę  ślubowania  ratownika  TOPR i
założył  Księgę  ślubowań,  gdzie  jako  pierwszy  złożył  podpis.  Opracował  regulamin
służbowy i system porozumiewania się w górach (tatrzański telegraf wzrokowy).

Na początku działalności Pogotowia miało miejsce wydarzenie, które położyło się cieniem
na  jego  historii.  W  wyprawie  ratunkowej  w  sierpniu  1910  roku  zginął  bliski
współpracownik  i  zastępca Zaruskiego –  Klimek Bachleda.  Oskarżony o  niedopełnienie
obowiązków Zaruski poprosił o powołanie komisji, która oczyściła go z zarzutów.

Wśród zainteresowań Zaruskiego znalazła się także speleologia. Był odkrywcą kilku jaskiń
tatrzańskich i jako pierwszy używał sprzętu wspinaczkowego w eksploracji jaskiń. Udzielał
się  w lokalnej  prasie,  był  redaktorem czasopisma „Zakopane”,  w którym pisał  teksty o
tematyce sportowej i propagującej zdrowy styl życia.

Natura społecznika sprawiła, iż Zaruski zaangażował się w organizowanie obchodów 40-
lecia  Towarzystwa  Tatrzańskiego.  Nadzorował  prace  nad  schroniskiem  na  Hali
Gąsienicowej i nad Morskim Okiem. 

Wspierał  ochronę  przyrody  tatrzańskiej,  organizował  straż  pożarną,  również  z  jego
inicjatywy  powstały  na  dworcu  przebieralnie  dla  turystów.  Należał  do  większości
organizacji  działających  w  Zakopanem:  Sekcji  Przyjaciół  Zakopanego,  Sekcji
Ludoznawczej,  Sekcji  Przyrodniczej  TT,  w  Towarzystwie  Przyjaciół  Muzeum
Tatrzańskiego.

Na szlaku Niepodległości

Mariusz  Zaruski  był  członkiem  polskich  tajnych  organizacji,  w  tym  Związku  Walki
Czynnej.  5  sierpnia  1914  roku  wyruszył  na  czele  zakopiańskiej  kompanii  piechoty  w
kierunku  Kielc.  Oddział  miał  się  tam  spotkać  z  pozostałymi  jednostkami  strzeleckimi
Piłsudskiego.  Następnym  etapem  wojskowej  drogi  Zaruskiego  był  1.  Pułk  Ułanów
Władysława  Beliny-Prażmowskiego.  Został  nawet  komendantem  Szkoły  Narciarskiej
Polskich  Legionów.  W 1915  roku  na  skutek  nieporozumień  z  kadrą  oficerską  Zaruski
powrócił do 1. Pułku Ułanów. Objął dowództwo szwadronu, z którym uczestniczył niemal
we  wszystkich  walkach  oddziału.  21  lipca  1917  na  krótko  przejął  dowództwo  pułku.
Aresztowany w trakcie  kryzysu przysięgowego,  odsiedział  dwa miesiące w przemyskim
więzieniu i  wrócił  do Zakopanego.  Józef  Piłsudski mianował go komendantem POW w
obwodzie nowotarskim.
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Po  powrocie  do  Zakopanego  Zaruski  był  uczestnikiem  wiecu  założycielskiego
Zakopiańskiej Organizacji Narodowej, która 1 listopada 1918 roku proklamowała powstanie
Rzeczpospolitej Zakopiańskiej. Na Podhalu to samozwańcze państewko istniało przez dwa
tygodnie,  po  czym  Polska  Komisja  Likwidacyjna  podporządkowała  je  odrodzonej
Rzeczpospolitej. Zaruski wraz ze swą góralską kompanią wyzwolił polskie wsie na Spiszu i
Orawie, za co gen. Edward Rydz-Śmigły awansował go do stopnia majora.

Od 19 lutego 1919 roku Zaruski był dowódcą 11. Pułku Ułanów, z którym brał udział w
walkach  o  Wilno.  W  1923  roku  Zaruski  został  Adiutantem  Prezydenta  RP.  Do  jego
obowiązków  należało:  informowanie  o  nastrojach  panujących  w  wojsku;  o  pracach
podejmowanych  przez  Ministerstwo  Spraw  Wojskowych,  referowanie  wniosków  o
ułaskawienie  w  sprawach  karnych  sądów  wojskowych  oraz  dowództwo  szwadronem  i
kompanią  przyboczną.  W  tym  czasie  Zaruscy  zamieszkali  w  Warszawie.  Tuż  przed
zamachem majowym Zaruski, już w stopniu generała brygady, przeszedł w stan spoczynku.
Przez  cały  czas  służby  wojskowej  Zaruski  był  wielokrotnie  odznaczany  m.in.  orderem
Virtuti Militari V klasy, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości.

Służba Ojczyźnie

Zawisza Czarny.źr. Wikipedia

Nigdy  nie  zapominał  o  swojej  drugiej  wielkiej  pasji  -  żeglarstwie.  W  roku  1924
współzałożył  Yacht-Klub Polska i  był  jego pierwszym komandorem.  Od 1927 roku był
sekretarzem generalnym Komitetu  Floty  Narodowej,  który  miał  zająć  się  organizacją  i
koordynacją przedsięwzięć mających na celu zbudowanie polskiej floty. To było wyzwanie
idealne dla Zaruskiego – rozpoczął serię spotkań z dygnitarzami państwowymi i ruszył w
kraj.  Organizował  wykłady  i  pokazy  slajdów.  Docierał  do  najdalszych  miejscowości.
Organizował wystawy, rozdawał gadżety. Zachęcał Polaków do wpłacania 1 złotówki na
rzecz Komitetu. Ogromna akcja zaczęła dość szybko przynosić rezultaty. Już 13 lipca 1930
roku  w Gdyni  poświęcono  „Dar  Pomorza”  -  fregatę  zakupioną  ze  składek  pomorskich
oddziałów KFN.

Od  1930  roku  Zaruski  kierował  też  polską  Ligą  Morską  i  Kolonialną  -  powstałą  z
przekształcenia Ligi Morskiej i Rzecznej. W ramach tej organizacji społecznej (działała do
1939 roku) prowadzono m.in. zbiórki pieniędzy na Fundusz Obrony Morskiej, z którego
zbudowano okręt podwodny ORP Orzeł.

W związku z nasilającym się  kryzysem gospodarczym idea budowy silnej  floty straciła
poparcie  i  10  marca  1932  roku  uchwałą  Sejmu  rozwiązano  Komitet  Floty  Narodowej.
Zawiedziony  Zaruski  powrócił  do  domu  i  zajął  się  pisaniem  poradników  żeglarskich,
opowiadań marynistycznych i felietonów do gazet krajowych.

„Szkoła Zaruskiego”

Oddzielną kartę w karierze Zaruskiego stanowi szkolenie młodych kadr. Od 1929 roku był
kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego
i  Przysposobienia  Wojskowego.  Wówczas  został  kierownikiem i  głównym instruktorem
ośrodka szkoleniowego w Jastarni. Pełnił tę funkcję przez trzy letnie sezony. Przez „Szkołę
Zaruskiego” przeszła ogromna liczba młodych chłopców i dziewcząt – żeglarzy, studentów,
harcerzy. Dwa lata później Zaruski został prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego.
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Z kolejną rolą Mariusza Zaruskiego wiąże się rozwój harcerstwa wodnego w Polsce po I
wojnie  światowej.  Po  odzyskaniu  niepodległości  w  Wejherowie  utworzono  ośrodek
szkolenia  harcerzy  wodnych.  W  roku  1930  roku  istniało  już  26  drużyn  wodniackich,
skupiających  830  harcerzy.  Rok  później  utworzono  w  Komendzie  Głównej  ZHP
Kierownictwo  Harcerskich  Drużyn  Żeglarskich,  którym  kierował  harcmistrz  Witold
Bublewski.  Harcerki  i  harcerze  byli  uczestnikami  kursów  organizowanych  przez
Zaruskiego.

W 1934 roku harcerze zakupili  statek, który nazwano „Zawisza Czarny”. Brakowało im
tylko  kapitana.  Poszukiwali  człowieka  doświadczonego  i  potrafiącego  pracować  z
młodzieżą.  Taką  osobą  był  Mariusz  Zaruski,  który  stanowisko  kapitana  jachtu  Głównej
Kwatery Harcerzy ZHP objął 3 maja 1935 roku. Pierwszy rejs „Zawiszy” pod dowództwem
generała rozpoczął się 29 czerwca 1935 roku, a zakończył się 13 sierpnia. Do sierpnia 1939
roku „Zawisza Czarny” wypłynął w 26 rejsów.

Stosunki między kapitanem a harcerską załogą były bardzo dobre. Generał prowadził swoją
pracę zgodnie z ideą skautową. Szanował harcerzy i cieszył się wśród nich autorytetem.  
Wybuch II wojny światowej nie pozwolił na kolejny rejs „Zawiszy Czarnego”. Ze względu
na podeszły wiek Zaruski nie został przyjęty do wojska. Udał się na Wołyń, a potem do
Lwowa, gdzie ukrywał się, po zajęciu miasta przez Rosjan.

W grudniu 1939 roku został aresztowany, a w marcu przewieziono go do Chersonia, gdzie
umarł 8 kwietnia 1941 roku.

W roku 1997 roku z inicjatywy ZHP prochy generała przeniesiono do Zakopanego i złożono
na cmentarzu na Pęksowym Brzysku.

Gabriela Sierocińska – Dec

Zainteresowanych życiem tego wspaniałego człowieka zachęcam do przeczytania książek:

Henryk Stępień, Mariusz Zaruski. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997.

Maciej Pinkwart, Zakopiańskim szlakiem Mariusza Zaruskiego, Warszawa-Kraków 1983.

Spuścizna
Zaruski napisał szereg wierszy i opowiadań taternickich, zebranych w tomie Na bezdrożach 

tatrzańskich (1923), a także opowiadania żeglarskie, np. Wśród wichrów i fal (1935), 

tłumaczył poezje. Wygłosił wiele odczytów, przeprowadzał pogadanki i publikował 

rozliczne artykuły. Napisał kilka podręczników żeglarskich oraz pierwszy w dziejach Polski

(1904) podręcznik żeglugi morskiej. Był również wielkim miłośnikiem koni, którym 

poświęcił kilkadziesiąt wierszy.

• Z Nadsona. Wybór poezij (przekład), Archangielsk 1897.

• Współczesna żegluga morska. Doki, budowa okrętów żaglowych i parowych, 

przybory żeglarskie, Warszawa 1904.
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• Podręcznik narciarstwa według zasad alpejskiej szkoły jazdy na nartach (współautor 

Henryk Borkowski), Kraków 1908.

• O zachowaniu się na wycieczkach zimowych w Tatry, nakładem Sekcji narciarskiej 

Towarzystwa Tatrzańskiego, Zakopane 1912.

• Zarys rozwoju narciarstwa i zimowej turystyki polskiej w Tatrach, nakładem 

Towarzystwa Tatrzańskiego, Kraków 1913.

• Orlą Percią w zimie, nakładem Towarzystwa Tatrzańskiego, Kraków 1913.

• Przewodnik po terenach narciarskich Zakopanego i Tatr Polskich, Nakładem Sekcji 

Narciarskiej Towarzystwa Tatrzańskiego, Zakopane 1913.

• Nauka jazdy konnej, Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1919.

• Współczesna żegluga morska oraz słownik żeglarski, Wyd. M. Arcta, Warszawa 

1920.

• Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wyd. M. Arcta, Warszawa 1922.

• Na bezdrożach tatrzańskich, Wyd. M. Arcta, Warszawa 1923.

• Sonety morskie, Wydanie 2, Wyd. M. Arcta, Warszawa 1925.

• Żaglowym yachtem przez Bałtyk, nakładem Yacht Klub Polski, Warszawa 1927.

• Na morzach dalekich, Wyd. M. Arcta, Warszawa 1925.

• Na pokładzie „Witezia”, Wyd. Yacht Klub Polski, Warszawa 1927.

• Na jachcie „Witeź”, nakładem Instytutu Wyd. Ligi Morskiej i Rzecznej, Warszawa 

1928.

• Na pokładzie „Iskry”, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1929.

• Moja czwarta podróż na „Witeziu”, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 

Warszawa 1930.

• Nawigacja. Krótki podręcznik do użytku na jachtach morskich, Wojskowy Instytut 

Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1932.

• Prawa i obowiązki kapitanów i sterników jachtowych. Regulamin służby na jachtach.

Alarmy, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1933.

• Zasadnicze komendy i rozkazy przy manewrowaniu na statkach żaglowych, Główna 

Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1933.

• Żaglowym jachtem przez Bałtyk, Wyd. Książnica-Atlas, Lwów, Warszawa 1933.
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• Na skrzydłach jachtów, Wyd. Książnica-Atlas, Lwów, Warszawa 1933

• Tymczasowy regulamin służby na szkuner-jachcie szkolnym Z.H.P. „Zawisza 

Czarny”, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1935.

• Wśród wichrów i fal, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1935.

• Słownik morski polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski. Z. 6, Praktyka 

morska (red. M. Zaruski), Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, Warszawa 1936.

• Z harcerzami na „Zawiszy Czarnym”, Wyd. Książnica-Atlas, Lwów, Warszawa 1937.

• Mały kod do użytku jachtów i mniejszych statków. Według międzynarodowej księgi 

sygnałów. Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1938.

• Sonety morskie, Wyd. Morskie, Gdańsk 1977.

• Na bezdrożach tatrzańskich: wycieczki, wrażenia i opisy, Wyd. LTW, Łomianki 2007.

Memoria

STS Generał Zaruski w porcie w Jastarni
Pomnik gen. Mariusza Zaruskiego

Basen Jachtowy gdyńskiego portu
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Napis na pomniku

Widok ogólny pomnika na tle portu

Zbliżenie pomnika
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Obelisk ku czci Mariusza Zaruskiego w parku jego imienia w Łodzi

Dom Turysty PTTK im. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

• W Tatrach znajduje się Rysa Zaruskiego.
• Imię „Generał Zaruski” nosi drewniany kecz gaflowy zbudowany w 1939 w Szwecji na 

planach szwedzkiego jachtu szkolnego „Kaparen”. Jest to jedyny zrealizowany jacht 
z zamówienia dziesięciu jednostek tuż przed wojną w Szwecji przez Ligę Morską i 
Kolonialną z przeznaczeniem na masowe morskie wychowanie młodzieży. 
Inicjatorem zamówienia był Zaruski. Żaglowiec dotarł do Polski dopiero w styczniu 
1946. W czasie wojny służył przejściowo organizacji Svenska Segler Skolan i 
szwedzkiej marynarce wojennej. Obecnie stanowi własność Gdańska, w imieniu 
którego armatorem jest tamtejszy MOSiR.

• W Gdyni znajduje się Basen Jachtowy im. Zaruskiego, tamże jego pomnik.
• W Łodzi Park im. Zaruskiego (na Stokach) z obeliskiem generała z napisem: W hołdzie 

Generałowi Mariuszowi Zaruskiemu ludzie morza i Tatr. Łódź, 1998 r. (w 2010 
niewielką bezimienną uliczkę odchodzącą od tego parku nazwano także imieniem 
gen. Zaruskiego).

• W Stargardzie Szczecińskim znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury noszący jego imię.
• W Węgorzewie znajduje się liceum ogólnokształcące noszące jego imię.
• W Kolbudach znajduje się Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 

(ZKPiG) noszący jego imię.
• W Gdańsku znajduje się Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 27 

(ZKPiG nr 27) noszący jego imię.

12 stycznia 2007 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której stwierdził, że 
gen. Mariusz Zaruski dobrze zasłużył się Polsce.
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Generał Marszałek  Polski Edward Śmigły-Rydz
także: Edward Rydz, Edward Rydz-Śmigły, pseud. "Śmigły", "Tarłowski", "Adam Zawisza"
(ur.  11 marca 1886 w Brzeżanach, zm.  2 grudnia 1941 w Warszawie) –  polski wojskowy,
polityk,  marszałek Polski,  Generalny Inspektor Sił Zbrojnych,  Naczelny Wódz w  wojnie
obronnej 1939 r., formalnie przez 17 dni "następca prezydenta RP na wypadek opróżnienia
się urzędu przed zawarciem pokoju",  wolnomularz, członek jednej z  lóż wolnomularskich
Wielkiej Loży Narodowej Polski.

Rozpoczął karierę jako dowódca III batalionu  Legionów Polskich. Gdy  Józef Piłsudski i
Kazimierz  Sosnkowski zostali  uwięzieni  w  Magdeburgu,  objął  kierownictwo  Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW). W czasie  wojny polsko-bolszewickiej, w stopniu generała
porucznika  dowodził  m.in.  3 i  2  Armią.  W  1935  r.,  po  śmierci  Piłsudskiego,  został
mianowany  przez  prezydenta  Ignacego  Mościckiego Generalnym  Inspektorem  Sił
Zbrojnych,  a  w  następnym  roku  w  kontrowersyjnych  okolicznościach  mianowany
Marszałkiem Polski.

1 września 1939 r., w pierwszym dniu  kampanii wrześniowej, Ignacy Mościcki mianował
go Wodzem Naczelnym. Dzień po  agresji ZSRR na Polskę przekroczył wraz ze Sztabem
Naczelnego Wodza  granicę  Rumunii,  gdzie  został  internowany.  W październiku 1941 r.
wrócił  potajemnie  do  okupowanej  Polski,  gdzie  przebywał  w konspiracji  do  śmierci  w
grudniu 1941 r.

Młodość

Urodził  się  w  Brzeżanach,  niewielkiej  miejscowości  położonej  wówczas  w  Galicji
Wschodniej. Jego ojcem był Tomasz Rydz - urodzony w okolicach Wieliczki syn kowala,
plutonowy  cesarsko-królewskiego  7  Pułku  Ułanów,  a  później  wachmistrz policji.  Jego
matką  była  natomiast  Maria  z  domu Babiak  -  córka  miejscowego listonosza,  a  później
policjanta].  Rodzice  pobrali  się  w  1888 r.,  czyli  dopiero  2  lata  po  urodzinach  syna,  a
powodem tego opóźnienia były prawdopodobnie problemy finansowe przezwyciężone po
awansie ojca na plutonowego.

Jak podaje Ryszard Mirowicz, na przestrzeni lat pojawiało się wiele domysłów dotyczących
statusu  rodziny  Rydzów  –  mieli  być  oni  przedstawicielami  zubożałej  szlachty  lub  też
pochodzić mieli z chłopstwa]. Sam najbardziej zainteresowany nigdy nie zabrał głosu w tej
sprawie. Tomasz Rydz zmarł, gdy Edward miał 2 lata, a matka umarła, gdy chłopiec liczył
sobie 10 lat.  Zaopiekował się nim dziadek, Jan Babiak (który był człowiekiem ubogim,
pracującym jako robotnik w rzeźni i dozorca). Nieco później dzieckiem zaopiekowali się
Uranowiczowie, rodzina inteligencka. Dzięki ich wsparciu, Edward mógł pójść do szkoły.

Uczęszczał  do  gimnazjum św.  Anny  w  Brzeżanach,  gdzie  w  1905  r.  zdał  maturę  z
wyróżnieniem. W tym czasie zainteresował się myślą społeczną i polityczną. W jego ręce
trafiły  m.in.  pisma  Wincentego  Lutosławskiego i  Bolesława  Limanowskiego.  Dał  się
również  poznać  jako  utalentowany  rysownik,  szkicujący  przede  wszystkim pejzaże,  ale
także np. karykatury. Pod koniec nauki w gimnazjum wstąpił do socjalistycznej organizacji
młodzieżowej  "Promień".  Później  znalazł  się  w  "Odrodzeniu".  Była  to  organizacja
niepodległościowa, przeprowadzająca nawet ćwiczenia wojskowe. Brał w nich udział także
młody Edward Rydz.
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Początki działalności niepodległościowej

Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury, rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie.  Jego  opiekunem artystycznym był  początkowo  Leon  Wyczółkowski,  a  później
Teodor  Axentowicz.  Rydz  rozwijał  swój  talent,  korzystając  z  finansowego  wsparcia
burmistrza Brzeżan,  Stanisława Schätzla (na fasadzie tamtejszego kościoła ormiańskiego
namalował  fresk  z  wyobrażeniem  Matki  Boskiej).  W  1907  r.  uczestniczył  w  akcji
propagandowej  mającej  zachęcić  chłopów do głosowania  na  ludowców w wyborach do
państwowych organów przedstawicielskich. W 1908 r.  wstąpił do  Związku Walki  Czynnej
(ZWC). W tym czasie zdecydował o poświęceniu kariery artystycznej na rzecz działalności
politycznej. Z tego powodu przerwał studia na ASP i przeniósł się na Wydział Filozoficzny
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W ZWC zetknął się z ideologią piłsudczykowską i takimi postaciami jak  Walery Sławek,
Aleksander Prystor czy  Kazimierz Sosnkowski. W latach 1910–1911 ukończył obowiązkową
dla maturzystów austriacką szkołę oficerów rezerwy w Wiedniu i odsłużył rok w 4. Pułku
Piechoty  Hoch-und-Deutschmeister,  którym  dowodził  kuzyn  cesarza  Franciszka  Józefa,
arcyksiążę Eugeniusz, wielki mistrz zakonu krzyżackiego (stąd nazwa pułku). Dosłużył się
tam stopnia chorążego (Fähnrich). Rydz przykładał się do służby w austriackim wojsku,
ponieważ uważał,  że wiedza zdobyta w tym okresie może zostać wykorzystana podczas
przyszłej walki o niepodległość Polski.

Podczas działalności w ZWC posługiwał się pseudonimem "Śmigły". W 1912 r. ukończył
niższy, a następnie wyższy kurs oficerski  Związku Strzeleckiego "Strzelec". Był pierwszym
komendantem  Oddziału  Związku  Strzeleckiego  w  Brzeżanach,  a  później  komendantem
kursu strzeleckiego w Krakowie (lata 1912–1913). 

W 1913 wrócił do przerwanych studiów na ASP (pod kierunkiem prof. Józefa Pankiewicza),
które kończył rok później.  W 1913 r.  został mianowany komendantem Okręgu Związku
Strzeleckiego we  Lwowie.  Był także redaktorem odpowiedzialnym miesięcznika  Strzelec
(swe  artykuły  podpisywał  pseudonimem "Śmigły").  W tym czasie  Rydz  był  już  osobą
wysoko cenioną przez Józefa Piłsudskiego.

I wojna światowa

Major Edward Rydz ok. 1914                           59.
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Edward Rydz w 1917

Wraz z doradcą Bogusławem Miedzińskim w Lublinie w 1917
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W lipcu 1914 r. Edward Rydz ps. "Śmigły" został zmobilizowany i trafił do  Cesarskiego i
Królewskiego 55  Pułku  Piechoty  w  Brzeżanach.  Wkrótce  potem  został  jednak
wyreklamowany przez Piłsudskiego i 13 sierpnia objął dowództwo III batalionu Legionów
Polskich. Oddziały będące pod jego komendą brały udział w zajęciu Kielc. 

Piłsudski liczył wówczas na wywołanie antyrosyjskiego powstania, co się jednak nie udało.
Rydz  brał  udział  w  tworzeniu  pierwszej  służby  wywiadowczej  –  Komendy  Wywiadów
Bliskich.  Po  opuszczeniu  Kielc,  oddział  dowodzony  przez  niego  zajął  Nowy  Korczyn.
Później stoczył kilka mniejszych bitew. 9 października 1914 r. Rydz ps. "Śmigły" został
majorem. III batalion wyróżnił się podczas bitwy pod Anielinem i Łowczówkiem (październik
i grudzień 1914). 18 grudnia 1914 został dowódcą 1 Pułku Piechoty Legionów. Gdy konflikt
zmienił się w wojnę pozycyjną, I Brygada okopała się niedaleko Pińczowa. Tam żołnierze
dla zabicia czasu m.in. grali w  piłkę nożną. Sportem tym zainteresował się również Rydz.
Zdeklarowanym kibicem piłkarskim był do końca życia.

Po  rozpoczęciu  ofensywy  przez  wojska  austro-węgierskie  i  niemieckie  w  maju  1915,
oddział  dowodzony  przez  "Śmigłego"  brał  udział  w  walkach  pod  Konarami.  Zdaniem
Piłsudskiego radził sobie doskonale, realizując powierzone mu zadania:

Major Rydz ps. "Śmigły", wziąwszy na siebie zadanie, najczęściej nie 
odpowiadające ani jego stopniowi, ani zdolnościom nie tylko sam wytrwał na 
stanowisku, niezwykle przykrym pod względem moralnym, lecz złożył w bojach o 
lasek kozieniecki nowe dowody niezwykłego męstwa i spokoju przy największym 
niebezpieczeństwie. Majorowi przede wszystkim przypisuję, że III batalion nie 
ugiął się przy spełnianiu zadania, przewyższającego znacznie siły moralne 
przeciętnego żołnierza…

1 maja 1915 r. został mianowany podpułkownikiem. Jesienią tego roku wojska niemieckie i
austro-węgierskie, ścigając wycofujących się na północ Rosjan, rozpoczęły tzw. kampanię
wołyńską.  Z powodu konfliktu,  jaki  wywiązał  się  pomiędzy Piłsudskim a  dowództwem
Legionów, Rydz "Śmigły" objął dowództwo nad częścią I Brygady, stacjonującą pomiędzy
Trojanówką a  Kostiuchnówką.  Po  ponownym objęciu  dowództwa  przez  Piłsudskiego,  I
Brygada  trafiła  do  Legionowa,  gdzie  spędziła  zimę  1915/1916.  Po  rozpoczęciu  tzw.
ofensywy Brusiłowa  w lipcu  1916,  I  i  III  Brygada  zostały  zmuszone  do  odwrotu  pod
Kostiuchnówką.  Polacy  byli  stopniowo  wycofywani  i  przesuwani  na  kolejne  miejsca
stacjonowania.  Ostatecznie  trafili  do  Baranowicz.  W tym  czasie  zaostrzył  się  konflikt
pomiędzy Piłsudskim a  Komendą Legionów.  Austriacy nie  zgadzali  się  na  spolszczenie
dowództwa Polskiego Korpusu Posiłkowego (na który przemianowano Legiony).  Wobec
tego Piłsudski złożył dymisję. 

Podobnie postąpił Rydz, prosząc o zwolnienie ze służby w Korpusie i przeniesienie do armii
austriackiej. Po ogłoszeniu aktu 5 listopada wydawało się, że żołnierze wrócą do służby,
jednak  12  lipca  1917  r.  pułk  Rydza  odmówił  złożenia  przysięgi  wierności  władzom
niemieckim (było to częścią tzw. kryzysu przysięgowego). Sam dowódca został zwolniony,
bez  prawa  noszenia  munduru.  Następnie  wyjechał  do  Krakowa.  W tym  czasie  władze
planowały przymusowe wcielenie go do armii  austriackiej,  ale ciężko zachorował,  a  po
wyzdrowieniu symulował chorobę, aby nie trafić do wojska.
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Gdy  Piłsudski  i  Sosnkowski  zostali  uwięzieni  w  Magdeburgu,  Edward  Rydz,  pseud.
"Śmigły", objął kierownictwo  Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Przeniósł on siedzibę
sztabu organizacji  do Krakowa i  rozszerzył jej  działalność również na Galicję.  Dokonał
także  reorganizacji  struktur  POW.  Dążył  do  jak  najmocniejszego  zakonspirowania  jej
komórek,  które  – zgodnie  z  planami – miały w przyszłości  prowadzić  walkę zbrojną z
zaborcami. Musiał przy tym polegać na własnym rozeznaniu politycznym i wojskowym,
ponieważ Piłsudski przed aresztowaniem nie zdążył udzielić jakichkolwiek wskazówek co
do pożądanego kierunku rozwoju POW. 

Rydz  "Śmigły"  doprowadził  do  nawiązania  kontaktów  z  Polakami  służącymi  w  armii
rosyjskiej, a także z II Brygadą  Józefa Hallera, która przedarła się za  Dniestr, odmawiając
posłuszeństwa  Austro-Węgrom.  W  tym  czasie  przegrana  państw  centralnych  była  już
oczywista.  Z  tego  względu  wraz  z  Michałem  Sokolnickim,  Andrzejem  Strugiem,  Józefem
Beckiem i Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim, Rydz udał się na Ukrainę i Białoruś. 

Tam  próbował  rozpocząć  tworzenie  nowego  wojska  polskiego  w  porozumieniu  z  gen.
Hallerem. Armii nie udało się powołać, ale zasygnalizowano  Entencie, że poza  Komitetem
Narodowym  Polskim (zdominowanym  przez  endecję),  istnieje  również  silny  obóz
piłsudczykowski.  Po  powrocie  ze  wschodu,  Rydz  udał  się  do  Warszawy.  Tam
zaproponowano mu – w zastępstwie przebywającego wciąż w Magdeburgu Piłsudskiego –
objęcie  stanowiska  ministra  wojny  w  zależnym  od  Rady  Regencyjnej  rządzie Józefa
Świeżyńskiego. Rozmowy w tej sprawie zakończyły się jednak fiaskiem – Edward Rydz nie
doszedł do porozumienia z endekami. 

Na  1  listopada  1918  r.  zarządził  mobilizację  POW, jednocześnie  proponując  powołanie
niezależnego  od  Rady  Regencyjnej,  republikańsko-demokratycznego rządu  z  siedzibą  w
Lublinie 3  listopada  Rydz  trafił  do  tego  miasta.  Tam  o  planowanym  przejęciu  władzy
dowiedział  się  pełnomocnik  Rady  Regencyjnej,  Juliusz  Zdanowski.  Zaproponował  on
porozumienie,  na  mocy którego Rydz został  dowódcą wojsk polskich na terenach byłej
okupacji austriackiej. 

Nie zarzucił jednak wcześniejszych planów. 5 listopada przybyły z Warszawy szef Sztabu
Generalnego  gen.  Tadeusz  Rozwadowski zdecydował,  że  Rydz  obejmie  dowództwo  nad
utworzoną  z  członków  POW  brygadą  kresową,  którą  planowano  wysłać  do  walk  z
Ukraińcami niedaleko Hrubieszowa. Jednak w nocy z 6 na 7 listopada powstał  Tymczasowy
Rząd Ludowy Republiki Polskiej, na czele którego stanął Ignacy Daszyński. Rydz dostał w nim
tekę ministra  wojny,  w zastępstwie Józefa Piłsudskiego.  Zarządził  rozwiązanie  POW na
terenie  byłej  okupacji  austriackiej  i  podporządkowanie  jej  członków  ministerstwu.  10
listopada do Warszawy wrócił z internowania Józef Piłsudski. Rydz wysłał do niego swego
doradcę, Bogusława Miedzińskiego. 

Ku  jego  zdziwieniu,  Piłsudski  nieprzychylnie  wypowiedział  się  o  powstaniu  rządu
ludowego, a nawet powątpiewał w lojalność Rydza. Ten ostatni przyjechał następnego dnia
do Warszawy.  Komendant  potraktował  go  bardzo formalnie,  mianując  dowódcą  Okręgu
Generalnego w Lublinie i  rozkazując powrót do tego miasta.  Przedtem jednak Piłsudski
zażądał  od  Daszyńskiego  rozwiązania  rządu,  w  czym  poparł  go  Rydz.  Rząd  ludowy
rozwiązał się.
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Rząd lubelski mianował płk Rydza na stopień generała porucznika, zaś Naczelny Dowódca
WP Józef  Piłsudski,  powołując  go w dniu 16 listopada na stanowisko dowódcy okręgu
generalnego w Lublinie nie uznał tego awansu. Na stopień generała podporucznika Rydz
został  mianowany  dopiero  dekretem z  21  listopada  1918  r.W dniu  22  grudnia  1918  r.
Piłsudski powołał go na stanowisko dowódcy okręgu generalnego w Warszawie.

W 1918 r. podczas wizyty w Kijowie (w celu włączenia miejscowych organizacji do POW)
spotkał się z przyszłą żoną, wówczas rozwódką,  Martą Thomas (primo voto Zaleską ur. w
1895 r. w Żytomierzu) – kurierką miejscowej Organizacji Werbunkowo-Agitacyjnej. Po jej
przyjeździe  do Warszawy,  Edward Rydz  w 1920 r.  wystąpił  o  jej  odznaczenie  Krzyżem
Walecznych za zasługi dla ojczyzny, w następnym zaś roku pobrali się. W 1920 r., po wejściu
w życie  ustawy umożliwiającej  uzupełnienie  nazwiska  o  pseudonim przybrany  podczas
służby wojskowej,  Edward Rydz, który od roku 1912 używał też pseudonimu "Śmigły",
zmienił nazwisko na "Rydz-Śmigły", aby następnie około 1936 r.  zmienić szyk słów na
"Śmigły-Rydz".

Dwudziestolecie międzywojenne

Edward Rydz-Śmigły, Bolesław Wieniawa-Długoszowski i Józef Piłsudski w Wilnie w 1919

Na przełomie stycznia  i  lutego 1919 r.  Rydz ps.  "Śmigły" objął  dowództwo nad Grupą
Operacyjną  "Kowel".  Miała  ona  bronić  odcinka  Hrubieszów –  Włodzimierz  Wołyński –
Stochód –  Maniewicze przed wojskami  Ukrainy Naddnieprzańskiej. Dowódca przyjął taktykę
działań manewrowych,  w wyniku których udało mu się zająć Włodzimierz i  Kowel.  Na
Wołyniu Rydz działał do kwietnia 1919 r. Później został przesunięty przez Piłsudskiego na
Wileńszczyznę, gdzie trwały walki armii polskiej z siłami litewskimi i radzieckimi. Tam objął
dowództwo nad 3 batalionem 1 Pułku Piechoty Legionów i dwiema bateriami artylerii.

 Do Wilna dotarły one w nocy z 20 na 21 kwietnia. 

Tam został mianowany głównodowodzącym walk o miasto. Wojskom polskim udało się
opanować je, jak również Nowogródek i Baranowicze. 
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27 kwietnia Rydz został jednak podporządkowany generałowi  Stanisławowi Szeptyckiemu,
który  kierował  działaniami  na  całym  froncie  litewsko-białoruskim.  30  kwietnia  wojska
radzieckie próbowały przełamać polską obronę Wilna, ale tej udało się wytrzymać i przejść
do natarcia. 1 maja udało się zająć  Pikieliszki, a następnego dnia  Mejszagołę i  Korwie. W
następnych  dniach  wojska  pod  dowództwem  Rydza-Śmigłego  kontynuowały  ofensywę,
opanowując kolejne miejscowości. 

W połowie sierpnia 1919 r. grupa ta dokonała uderzenia w kierunku  Połocka, odrzucając
żołnierzy  radzieckich  za  Dźwinę.  Później  nastąpiło  kilka  miesięcy  walki  pozycyjnej.  30
grudnia zawarto porozumienie z Łotyszami, z którymi ustalono podjęcie wspólnych działań
zaczepnych wobec Armii Czerwonej. Dowódcą operacji, która otrzymała kryptonim "Zima",
został generał Rydz.

3 stycznia 1920 r. sprzymierzone siły polsko-łotewskie uderzyły na Dyneburg z kilku stron
jednocześnie. Operacja zakończyła się sukcesem. 21 lutego miała miejsce defilada wojsk
polskich w Dyneburgu. Pod koniec marca wycofały się one do Baranowicz. Za sprawne
przeprowadzenie  operacji  "Zima",  Rydz ps.  "Śmigły" został  odznaczony orderem  Virtuti
Militari.

Wojna polsko-bolszewicka

Józef Piłsudski i Edward Rydz-Śmigły podczas wojny polsko-bolszewickiej

Podczas ofensywy wiosennej 1920 r.  przeciw wojskom bolszewickim, początkowo Rydz
otrzymał zadanie zajęcia Żytomierza. 

Później dowodził 3 Armią, która 7 maja 1920 r. zdobyła Kijów, nie napotykając silniejszego
oporu Armii Czerwonej. W mieście 8 maja dowódca odebrał defiladę oddziałów polskich i
sprzymierzonych  żołnierzy  atamana Semena  Petlury.  Wkrótce  potem  jednak  wojska
radzieckie zdołały zorganizować się na tyle, aby podjąć kontrofensywę. Dodatkowo zostały
wzmocnione przez armię  Siemiona Budionnego.  8  czerwca Rydz-Śmigły otrzymał rozkaz
wycofania się z Kijowa. Odmówił jego wykonania, domagając się potwierdzenia polecenia
przez  samego  Piłsudskiego.  Gdy  tak  się  stało,  10  czerwca  zarządził  odwrót.  Podczas
wykonywania tego manewru, został dowódcą Frontu Południowo-Wschodniego.

 Podczas odwrotu nękany przez Sowietów doprowadził 3 armię na  Wołyń. W tym czasie
Piłsudski rozkazał mu zaatakować oddziały Budionnego, które po pięciodniowych walkach
udało się zmusić do odwrotu. Wpłynęło to na ustabilizowanie się linii frontu.
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6 sierpnia 1920, po decyzji Piłsudskiego o rozpoczęciu natarciu znad Wieprza, Rydz-Śmigły
został dowódcą nowo utworzonego Frontu Środkowego. Manewr rozpoczął się 16 sierpnia.
W jego  wyniku  oddziały  Rydza-Śmigłego  wykonujące  zadania  pościgowe  zajęły  m.in.
Brześć, Wysokie Litewskie, Zambrów, Białystok i Grajewo. Piłsudski wyznaczył mu następnie
zadanie zajęcia Sejn i Lidy. Wykorzystując efekt zaskoczenia, wojska polskie wkroczyły do
Sejn 22 września, a do 26 września również do Grodna. 

W ten  sposób  odegrały  decydującą  rolę  w  bitwie  niemeńskiej.  28  września  zajęto  Lidę,
jednocześnie udając się w pościg za rozbitą radziecką 3 Armią. W tym samym czasie polska
2 Armia pod dowództwem Rydza-Śmigłego zabezpieczała akcję gen. Lucjana Żeligowskiego,
który na polecenie Piłsudskiego zajął Wilno. 10 października żołnierze polscy wkroczyli do
Święcian. 12 października podpisano preliminaria pokojowe pomiędzy ZSRR i Polską, a 18
października wstrzymano działania wojskowe.

Inspektor armii 1921-1935

Edward Śmigły-Rydz

Po podpisaniu pokoju ryskiego, rozpoczęto demobilizację armii polskiej. 15 września 1922 r.
Dowództwo 2 Armii przemianowano na Inspektorat Armii nr I, a inspektorem (jednym z
pięciu) został gen. Edward Rydz-Śmigły. Powierzona funkcja, jak również ogromny zakres
obowiązków i  szerokie  uprawnienia  świadczyły  o  zaufaniu,  jakim darzył  go  Piłsudski.
Naczelnik Państwa pisał o Rydzu-Śmigłym w urzędowej charakterystyce z grudnia 1922 r.:

Pod  względem  charakteru  dowodzenia:  Silny  charakter  żołnierza,  mocna  wola  i
spokojny, równy opanowany charakter. Pod tymi względami nie zawiódł mnie ani w
jednym wypadku.  Wszystkie  zadania,  które  mu stawiałem jako dywizjonerowi czy
dowódcy  armii,  wypełniał  zawsze  energicznie,  śmiało,  zyskując  w pracy  zaufanie
swoich podwładnych, a rzucałem go zawsze podczas wojny na najtrudniejsze zadania.
Pod względem mocy charakteru i woli stoi najwyżej pośród generałów polskich.
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 Z podwładnymi jest równy, spokojny, pewny siebie i sprawiedliwy. Natomiast co do
otoczenia własnego i sztabu – kapryśny i wygodny, szukający ludzi, z którymi by nie
potrzebował walczyć lub mieć jakiekolwiek spory. W pracy operacyjnej ma zdrową,
spokojną logikę i uporczywą energię do spełniania zadania. Śmiałe koncepcje go nie
przerażają,  niepowodzenia  nie  łamią.  Szybko  zyskuje  duży  wpływ  moralny  na
podwładnych. 

Piękny typ żołnierza, panującego nad sobą i mającego silną dyscyplinę wewnętrzną.
Pracuje  zawsze  dla  rzeczy  nie  dla  ludzi.  Pod  względem  objętości  dowodzenia:
Polecam każdemu dla dowodzenia armią. Jeden z moich kandydatów na Naczelnego
Wodza. Bałbym się dla niego dwóch rzeczy: 1) że nie dałby sobie rady w obecnym
czasie  z  rozkapryszonymi  i  przerośniętymi  ambicjami  generałami  i  2)  nie  jestem
pewien jego zdolności operacyjnych w zakresie prac Naczelnego Wodza i umiejętności
mierzenia sił nie czysto wojskowych, lecz całego państwa swego i nieprzyjaciela.

Była  to  najlepsza  opinia  na  temat  generałów,  wystawiona  przez  Józefa  Piłsudskiego na
użytek  Ścisłej  Rady  Wojennej.  Tuż  za  Rydzem-Śmigłym  znaleźli  się  gen.  Kazimierz
Sosnkowski i gen. Władysław Sikorsk]. Pomimo to, nie stał się on bezpośrednim politycznym
współpracownikiem marszałka, choć np. stanął po stronie Piłsudskiego w sporze z 1923 z
Sikorskim na temat organizacji najwyższych władz wojskowych. W czasie pełnienia funkcji
inspektora, Rydz-Śmigły uzupełniał swą wiedzę z wojskowości. W przeciągu kilku lat stał
się autorytetem w tej dziedzinie, co było swoistym ewenementem, ponieważ był osobą bez
formalnego wykształcenia wojskowego.

Od jesieni 1921 r.  Rydz-Śmigły działał  w konspiracyjnej organizacji  Honor i  Ojczyzna,
założonej z inicjatywy Sikorskiego. Miała ona skupiać wszystkich najlepszych oficerów,
powołano ją za zgodą Piłsudskiego i Sosnkowskiego (ministra spraw wojskowych). Rydz-
Śmigły stanął na czele wileńskiej "strażnicy" (koła). Organizacja została rozwiązana latem
1923  r.,  ale  później  Rydz-Śmigły  miał  należeć  do  innej  konspiracyjnej  organizacji
wojskowej (utworzonej na podobieństwo masonerii) – loży "Szarotka". Choć nie zostało to
udowodnione,  w  1926  r.  Piłsudski  rozkazał  oficerom  WP  wystąpić  ze  struktur
wolnomularskich i podobnych tajnych związków.

W listopadzie  1924  r.  Rydz  nieformalnie  stanął  na  czele  tzw.  strajku  generałów.  Grupa
dowódców Wojska Polskiego podała się wówczas do dymisji,  by zademonstrować swoje
niezadowolenie  z  biernej  postawy  Ministerstwa  Spraw  Wojskowych w  sprawie  rzekomo
obraźliwych w stosunku do legionistów wypowiedzi generała Franciszka Latinika. 

W rezultacie  sam Latinik  na  własną  prośbę  został  przeniesiony  w stan  spoczynku,  zaś
wniosek urażonych oficerów odrzucono

Rydz-Śmigły nie brał bezpośredniego udziału w przewrocie majowym. W jego trakcie 
podporządkował sobie cywilne władze Wilna, a także przejął dowództwo nad korpusami w 
Grodnie i Brześciu. Wysłał do stolicy także dwa pułki, które wsparły siły Piłsudskiego. Po 
przewrocie został mianowany przez marszałka inspektorem armii z siedzibą w Warszawie. 
Stanowisko to objął w listopadzie 1926 r.
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 Przez kilka następnych lat czas upływał mu na pracy wojskowej, niemal nie uczestniczył w
życiu politycznym, w przeciwieństwie do wielu innych najwyższych oficerów. 

Czasem jednak otrzymywał od marszałka do wykonania zadania o charakterze politycznym
–  25  grudnia  1927  r.  wraz  z  Walerym  Sławkiem wziął  udział  w  zjeździe  ziemian  z
województwa poznańskiego i pomorskiego, które odbyło się w jednym z majątków położonych
koło  Inowrocławia.  W tym czasie  sanacja chciała  pozyskać dla  swego obozu środowiska
konserwatywne.  M.in.  ta  wizyta  miała  symbolizować  otwarcie  rządu  na  te  kręgi.  Innym
razem, w 1929 r.,  wraz z grupą generałów, odwiedził Piłsudskiego w  Druskienikach,  aby
przekazać  mu  niezadowolenie  grupy  najwyższych  rangą  wojskowych,  jakie  wywołała
polityka tzw. grupy pułkowników.

11 maja 1935 r., w przeddzień śmierci Piłsudskiego, marszałek wezwał do siebie Rydza-
Śmigłego na rozmowę. Jej szczegóły nie są znane, ale sądzi się, że przekazał mu swoją
ostatnią wolę co do przyszłej organizacji wojska. 

Jeszcze tej samej nocy, gdy umarł Józef Piłsudski, na posiedzeniu Rady Gabinetowej, które
odbyło  się  z  12  na  13  maja,  prezydent  Ignacy  Mościcki zadecydował,  że  Generalnym
Inspektorem Sił Zbrojnych zostanie Edward Rydz-Śmigły. Jego kontrkandydatem do objęcia
tego stanowiska  był  Sosnkowski.  Decyzję  prezydenta  poparł  ówczesny premier,  Walery
Sławek. Zarówno prezydent, jak i szef rządu dokonali tego wyboru licząc na to, że nowy
generalny inspektor zajmie się działalnością wojskową, nie interesując się polityką. 

Był więc Rydz-Śmigły o wiele atrakcyjniejszym kandydatem na to stanowisko niż gen. 
Sosnkowski, który miał pewne ambicje polityczne

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych

Śmigły-Rydz, Walery Sławek i Józef Beck podczas sypania kopca na cześć Józefa Piłsudskiego, 
krakowski Sowiniec, listopad 1936
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Śmigły-Rydz z generałem Maurice Gamelin, podczas wizyty we Francji w 1936

Razem z rządem Felicjana Sławoja Składkowskiego w dniu jego zaprzysiężenia 15 maja 1936

Podczas wręczenia pamiątkowej szabli – daru polskiej armii,  Warszawa,  Pole Mokotowskie,
11 listopada 1936

12  maja  1935  r.  Edward  Rydz-Śmigły  został  mianowany  przez  prezydenta  Ignacego
Mościckiego  Generalnym  Inspektorem  Sił  Zbrojnych.  Jednocześnie  resort  spraw
wojskowych objął generał Tadeusz Kasprzycki.

Po  śmierci  Piłsudskiego,  w  obozie  sanacyjnym  zaczął  narastać  konflikt  pomiędzy
premierem Sławkiem,  a  mającym coraz  poważniejsze  aspiracje  polityczne  prezydentem
Mościckim. Rydz-Śmigły darzył niechęcią szefa rządu,  który postrzegał go jedynie jako
osobę realizującą zadania wojskowe.
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 Z tego powodu Generalny Inspektor potajemnie spotkał się z prezydentem kilkakrotnie we
wrześniu 1935 r., uzgadniając z nim wspólne działania wymierzone przeciwko premierowi.

 12  października  Sławek  podał  się  do  dymisji,  a  jego  miejsce  zajął  Marian  Zyndram-
Kościałkowski. Rydz-Śmigły nie cenił również tego premiera – inspirowany przez swego
doradcę, publicystę Wojciecha Stpiczyńskiego, okazał lekceważenie Kościałkowskiemu, nie
przyjmując oficjalnej wizyty szefa gabinetu. W grudniu 1935 r. zawarł z Mościckim kolejne
porozumienie  skierowane  przeciwko  szefowi  gabinetu,  ustalając  jego  obalenie  po
zakończeniu sesji budżetowej.

W tym okresie miał miejsce znaczny wzrost znaczenia gen. Edwarda Rydza-Śmigłego w
kraju.  Przez  prasę  rządową  kreowany  był  na  osobę  kontynuującą  poczynania  Józefa
Piłsudskiego. Wokół niego zaczął tworzyć się swoisty  kult. Sam generał początkowo nie
miał  ambicji  czysto politycznych.  Jednak po śmierci  Piłsudskiego sytuacja  się zmieniła.
Część źródeł  przypisuje  ten fakt  przemożnemu wpływowi żony Rydza-Śmigłego,  Marty
Zaleskiej .

W tym czasie w jego otoczeniu niezwykle wpływowy był Wojciech Stpiczyński; do obozu
Rydza-Śmigłego przeszło również kilku byłych członków tzw. grupy pułkowników, m.in.
Bogusław  Miedziński.  Wielu  z  nich  widziało  w  osobie  generała  czynnik  jednoczący,
którego brakowało po śmierci Piłsudskiego. Bardzo często podkreślano, że Śmigły-Rydz (w
tym  czasie  zmienił  kolejność  nazwisk)  został  Generalnym  Inspektorem  Sił  Zbrojnych
zgodnie  z  ostatnią  wolą  marszałka.  Symbolem tego  były  m.in.  rozwieszane  na  ulicach
plakaty, na których portret generała widniał na tle postaci Piłsudskiego. Ponadto imieniny
Śmigłego-Rydza (18 marca) zaczęto obchodzić podobnie jak święto państwowe. W prasie
pojawiły się artykuły na jego cześć, w urzędach i na pocztach rozwieszano jego portrety,
plakaty  z  hasłami  podkreślającymi  wierność  obywateli  Generalnemu  Inspektorowi.
Niezwykle popularna (i  uczona w niektórych szkołach) była także piosenka ze słowami
autorstwa Adama Kowalskiego:

Naprzód, żołnierze stara wiara, młode zuchy.
Za Śmigłym-Rydzem pomni jego w boju chwał,
On nas wywiedzie cało z każdej zawieruchy,
Sam Komendant, sam Komendant nam go dał,
Sam Komendant, sam Komendant,
Nam go na Wodza dał!

Marszałek Śmigły-Rydz, nasz drogi, dzielny Wódz,
Gdy każe, pójdziem z nim najeźdźców tłuc.
Nikt nam nie ruszy nic, nikt nam nie zrobi nic,
Bo z nami Śmigły, Śmigły, Śmigły-Rydz!

W brzasku wolności w krwi i ogniu nam przewodził.
Zwycięskim szlakiem do Kijowa wiódł nas bram.
Jak szeregowiec z piechurami w piachu brodził,
Dobry przykład dobry, przykład dawał nam,
Dobry przykład, dobry przykład, zawsze dawał nam
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27 grudnia 1935 r. uczestniczył w obchodach rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.
Miało to swoją wymowę symboliczną – Józef Piłsudski nie przywiązywał dużej wagi do
walki  Polaków  w  Wielkopolsce.  3  maja  1936  roku  brał  natomiast  udział  w  obchodach
rocznicowych powstań śląskich. Podczas obu uroczystości wygłosił przemówienia, w których
podkreślił rolę wojska w życiu społecznym narodu. Z 7 sierpnia 1935 r. pochodzi często
cytowane  przez  prasę  rządową  wystąpienie  Śmigłego-Rydza,  wygłoszone  podczas  XIII
Zjazdu Związku Legionistów Polskich w Krakowie:

Jeśli ktoś w kraju liczy na jakieś chwile słabości, to jeszcze raz nieudolnie się
przeliczył. A jeśli ktoś z zewnątrz na taką okazję kalkuluje, to niech wie, że my po
cudze rąk nie wyciągamy, ale swego nie damy. Nie tylko nie damy całej sukni, ale
nawet guzika nie damy od niej. I niech wie, że to jest decyzja całego narod].

W maju 1936 r. ustąpił rząd Kościałkowskiego. Śmigły-Rydz spotkał się z Mościckim w
celu  ustalenia,  kto  będzie  kolejnym  premierem.  Nie  zgodził  się  na  kandydaturę  gen.
Sosnkowskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, jak również Stpiczyńskiego. Postanowiono, że
szefem rządu będzie bliski generałowi Felicjan Sławoj Składkowski. W skład gabinetu weszli
ludzie  związani  z  Generalnym  Inspektorem:  Sławoj  Składkowski,  Tadeusz  Kasprzycki,
Juliusz Ulrych i Witold Grabowski. Grupa ta określana była jako tzw. "ministrowie Rydza". 

Generalny Inspektor przybył na pierwsze posiedzenie gabinetu, przekraczając tym samym
swoje konstytucyjne uprawnienia (Generalny Inspektor nie był członkiem rządu). Wygłosił
wówczas  przemówienie,  w  którym  polecił  zintensyfikowanie  przygotowań  do
nadchodzącego konfliktu zbrojnego.  Już wówczas jego zdaniem wojna z  Niemcami była
nieunikniona.

24 maja 1936 r. Śmigły-Rydz zapowiedział na Zjeździe Legionistów w Warszawie 
utworzenie nowej organizacji prorządowej – Obozu Zjednoczenia Narodowego. Powiedział 
wówczas m.in.:

Nie ma wyboru musimy mówić otwarcie. Albo ktoś stoi w naszych szeregach jak 
nasz brat, albo nie jest naszym bratem!

Prace nad tym projektem rozpoczął płk. Adam Koc. Działał on jednak w sposób nieudolny. Z
tego powodu Bogusław Miedziński zaproponował, że stworzy deklarację ideową nowego
ugrupowania. Śmigły-Rydz stwierdził jednak, że uczyni to sam. W ciągu tygodnia powstał
tekst, którego treść w opinii części piłsudczyków i opozycji była  rażąco konserwatywna,
klerykalna oraz nacjonalistyczna. Nie została tam poruszona kwestia reformy rolnej, co – jak
stwierdził Miedziński – zamykało Śmigłemu-Rydzowi drogę do porozumienia z kręgami
ludowymi.  Ostatecznie,  po  dwudniowej  naradzie  w  Zakopanem,  udało  mu  się  wymóc
zawarcie  tej  kwestii  w  tekście  deklaracji.  Poczynania  Śmigłego-Rydza  spowodowały
zaniepokojenie prezydenta Mościckiego.

 W czerwcu 1936 r. zwołał on posiedzenie rady ministrów, na której przypomniał im, że w
myśl  konstytucji  członkowie  rządu  są  odpowiedzialni  jedynie  przed  głową  państwa.
Mościcki  chciał  w  ten  sposób  przeciwstawić  się  wciąż  wzrastającemu  znaczeniu
Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. 
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Prezydent nie był jednak w stanie skutecznie stawić czoła energicznie działającemu, 
znacznie młodszemu wojskowemu. Postanowił więc nawiązać z nim porozumienie i pójść 
na ustępstwa. 13 lipca 1936 ukazał się okólnik premiera RP Felicjana Sławoj-
Składkowskiego, w którym można było przeczytać:

Zgodnie  z  wolą  Pana  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Ignacego  Mościckiego
zarządzam  co  następuje:  Generał  Śmigły-Rydz,  wyznaczony  przez  Pana
Marszałka  Józefa  Piłsudskiego,  jako  Pierwszy  Obrońca  Ojczyzny  i  pierwszy
współpracownik Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w rządzeniu państwem, ma
być uważany i szanowany, jako pierwsza w Polsce osoba po Panu Prezydencie
Rzeczypospolitej.  Wszyscy  funkcjonariusze  państwowi  z  prezesem  Rady
Ministrów na czele okazywać Mu winni objawy honoru i posłuszeństwa.

Dokument  ten  naruszał  porządek  państwowy  ustalony  przez  konstytucję  kwietniową.
Skrytykowała go  lewica, jak również przewodniczący sejmowej Komisji Wojskowej, gen.
Lucjan Żeligowski.

Pod  koniec  czerwca  1936  Śmigły-Rydz  postanowił  zbliżyć  się  do  kręgów  ludowych.
Stpiczyński namówił go do wzięcia udziału w uroczystych obchodach stronnictw ludowych
w Nowosielcach 29 czerwca. Powitano go z wszelkimi honorami, ale chłopi zaczęli wznosić
okrzyki  domagające  się  uwolnienia  więzionego  Wincentego  Witosa.  Generalny  Inspektor
opuścił uroczystości przed ich zakończeniem.

W tym czasie  Śmigły-Rydz  planował  zacieśnienie  współpracy  wojskowej  z  Francją.  12
sierpnia 1936 do Warszawy przybył gen. Maurice Gamelin, który zaproponował nawiązanie
polsko-radzieckiej  współpracy  skierowanej  przeciwko  Niemcom,  jak  również
współdziałania z Czechosłowacją. Śmigły-Rydz odrzucił jednak jego pomysły. Sam udał się
pociągiem do  Paryża (przez  Wiedeń)  28 sierpnia.  W stolicy Francji,  do  której  dotarł  30
sierpnia, odbył wiele rozmów, m.in. z Gamelinem i ministrem obrony narodowej Eduardem
Daladierem.  Generalny  Inspektor  pragnął  uzgodnić  warunki  zawarcia  nowego  sojuszu
wojskowego na bazie układu z 1921 r., uzyskania 2 mld franków kredytu na cele wojskowe i
zacieśnienia  współpracy  wojskowej.  Podczas  tej  wizyty  brał  udział  w  manewrach  w
okolicach  Suippes,  został  także  udekorowany  przez  prezydenta  Alberta  Lebruna Wielką
Wstęgą Legii Honorowej.. 

W Nancy, pod pomnikiem  Stanisława Leszczyńskiego generałowie Gamelin, Śmigły-Rydz i
Wacław  Stachiewicz (szef  Sztabu  Głównego  WP)  przyjęli  defiladę  wojsk  francuskich.
Ostatecznie  6 września  zawarto porozumienie,  na  mocy którego Polska uzyskała  2 mld
franków kredytu, z czego połowa stanowiła gotówka: 800 mln miało zostać przeznaczone
na zakup dział i sprzętu lotniczego wyprodukowanego w fabrykach francuskich, a 200 mln
miało pójść na produkcję zbrojeniową w Polsce. Ponadto odnowiono układy sojusznicze z
1921 i 1925 r]. W drodze powrotnej z Francji, Śmigły-Rydz przyjechał do  Wenecji. Jego
pobyt  tam  miał  charakter  prywatny  (był  tam  razem  z  żoną).  Do  Warszawy  wrócił  10
września. Był entuzjastycznie witany.

21 października w Polsce Zbrojnej ukazała się informacja, że już wkrótce generał Edward 
Śmigły-Rydz zostanie marszałkiem Polski.

                                                                   71.



Marszałek Polski

Prezydent Ignacy Mościcki wręcza buławę marszałkowską Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi

Śmigły-Rydz z korporantami z "Arkonii". Za marszałkiem generał Władysław Anders
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Maszerować! – odezwa Śmigłego-Rydza do żołnierzy polskich wkraczających na Zaolzie, 
opublikowana w miesięczniku "Młoda Polska"

Wojewoda śląski Michał Grażyński, marszałek Rydz-Śmigły i gen. Władysław Bortnowski w 
Czeskim Cieszynie 12 października 1938

Antyniemieckie przemówienie, Kraków, 6 sierpnia 1939

10 listopada 1936 prezydent Mościcki mianował go generałem broni i jednocześnie 
Marszałkiem Polski oraz odznaczył Orderem Orła Białego. 

Buławę marszałkowską poświęcono w kaplicy Zamku Królewskiego w Warszawie. Uroczystość
przekazania jej Śmigłemu-Rydzowi miała miejsce na dziedzińcu Zamku. Brali w niej udział
przedstawiciele  rządu,  delegacje  pułków,  duchowieństwa,  attaché  wojskowi  i  poczty
sztandarowe  wojska.  Mianowanie  go  na  marszałka  zostało  bardzo  sceptycznie  przyjęte
przez część obozu sanacyjnego. Szczególnie "starzy" piłsudczycy uważali, że godność ta
należała  się  jedynie  Piłsudskiemu,  a  Śmigły-Rydz  nie  zasługiwał  na  takie  wyróżnienie.
Walery Sławek uznał datę mianowania nowego marszałka za najsmutniejszy dzień w swoim
życiu.Złośliwi nazywali podwójną promocję Rydza-Śmigłego "buławizacją".

W lutym 1937 r. przebywał na polowaniach w Polsce  Hermann Göring. Jego wizyta miała
charakter  nieoficjalny,  ale  spotkał  się  w  tym  czasie  ze  Śmigłym-Rydzem.  Podczas  tej
rozmowy wyrzekł się pretensji do "korytarza" i Górnego Śląska. Jednocześnie zwrócił uwagę
marszałka  na  niebezpieczeństwo,  jakim  jego  zdaniem  wciąż  był  dla  Polski  Związek
Radziecki i zaproponował dołączenie Polski do  paktu antykominternowskiego. Śmigły-Rydz
udzielił  wymijającej  odpowiedzi,  oświadczając,  że  w  polityce  zagranicznej  ma  zamiar
kontynuować linię Piłsudskiego. Zaznaczył jednak, że Polacy nie wejdą w sojusz z ZSRR:
nie jest do pomyślenia, by na wypadek jakiegokolwiek konfliktu Polska mogła stanąć po
stronie  bolszewickiej.  Ponadto  pozytywnie  wypowiedział  się  o  przyszłych  stosunkach
polsko-niemieckich.                                    73.
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21  lutego  1937  r.  został  ogłoszony  tekst  deklaracji  ideowej  Obozu  Zjednoczenia
Narodowego  autorstwa  Śmigłego-Rydza.  W  programie  eksponowano  rolę  armii  i
konstytucji  kwietniowej  jako  podstawy  „ładu  i  porządku  w  kraju”,  antykomunizm,
klerykalizm oraz kult  Piłsudskiego.  W działalności partii  pojawiły się również tendencje
nacjonalistyczne.  Deklaracja nie zawierała odniesień do polityki zagranicznej państwa, a
część  jej  postulatów bardzo przypominała  ideały propagowane przez endecję.  19 marca
założenia  dokumentu poparł  prezydent  Mościcki,  oświadczając  także,  że  przed  śmiercią
Józef Piłsudski

wskazał  generała  Śmigłego-Rydza  jako  swego  następcę  na  stanowisko
Naczelnego  Wodza  Sił  Zbrojnych,  a  rzeczywistość  naszego  państwa
bezsprzecznie  wymaga,  ażeby  cała  Polska  widziała  w  nim  również  i  Wodza
Narodu..

9  marca  1937 Rada  Miejska  Miasta  Kozowej i  Rady Gminne  gmin wiejskich:  Brzeżan,
Budyłowa,  Buszcza,  Koniuch,  Kozowej,  Kurżan,  Potutor,  Pałuczy Małej,  Narajowa Miasta,  na
uroczystym posiedzeniu, nadały  "swojemu wielkiemu synowi (...) za Jego niestrudzoną i
ofiarną pracę dla dobra Ojczyzny, zapewniając Go o całkowitym poddaniu i przywiązaniu
do  Niego,  jako  do  Wodza  Narodu" obywatelstwo  honorowe  ziemi  brzeżańskiej.  Dyplom
wręczony został w dniu 18 marca 1937, w Warszawie, wraz z darem w postaci  "pięknego
konia arabskiego z rzędem hetmańskim". Czeroletni wałach o imieniu "Farys" pochodził ze
stadniny hr. Stanisława Antoniego Łąckiego w Posadowie.

W tym czasie Śmigły-Rydz zbliżył się znacznie do kręgów konserwatywnych i endeckich.
M.in.  18  maja  1937  r.  uczestniczył  w  komersie  korporacji  akademickiej "Arkonia".
Gospodarzem  uroczystości  był  Aleksander  Heinrich,  jeden  z  liderów  Obozu  Narodowo-
Radykalnego  "ABC".  Zauważalne  stało  się  dążenie  marszałka  do  włączenia  endecji  do
głównego nurtu życia politycznego. Sprawował on opiekę nad tzw. "Klubem 11 listopada",
kierowanym przez Witolda Grabowskiego, który próbował połączyć etos piłsudczykowski z
tradycjami narodowej demokracji.

 22 czerwca powstał Związek Młodej Polski, organizacja młodzieżowa OZN, na czele której
stanął Koc, ale jego zastępcą został Jerzy Rutkowski – czołowy działacz RNR "Falanga".

Obóz Zjednoczenia Narodowego nie zdołał zapewnić sobie spodziewanej popularności. Nie
sprzyjała  mu lewica piłsudczykowska,  ugrupowania ludowe,  a nawet  sam Mościcki.  Na
początku października 1937 r. na spotkaniu prezydenta, rządu, marszałka Śmigłego-Rydza i
szefa  OZN,  Adam  Koc  oskarżył  wojewodów  o  sabotowanie  działalności  Obozu.  Jego
pretensje poparł marszałek, przeciwko któremu wystąpił prezydent i Józef Beck. Doszło do
ostrej dyskusji, podczas której prezydentowi postawiono ultimatum.

 19  października  miało  dojść  do  rekonstrukcji  rządu,  w  wyniku  której  na  swoich
stanowiskach mieli pozostać jedynie Beck i Grabowski, a w skład gabinetu miał wejść Koc
jako  minister  gospodarki.  Prezydent  Mościcki  wybrnął  jednak  z  tej  sytuacji,  symulując
przez jakiś czas chorobę. Rozłam w obozie rządzącym pogłębił się jednak – Śmigły-Rydz
oskarżany był o chęć wprowadzenia rządów totalitarnych.
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 Zdawał sobie jednak sprawę z nieudolności Koca jako szefa OZN i w styczniu 1938 r.
odwołał go z tego stanowiska.Po dokonaniu przez hitlerowskie Niemcy Anschlussu, Śmigły-
Rydz  stwierdził,  że  Polska  nie  powinna  reagować  na  ten  fakt.  Jego  zdaniem,  kierunek
ekspansji  południowo-wschodni  był  dla  Polski  bezpieczny.  Jednocześnie  przypomniał  o
tym, że w przyszłości Rzeczpospolita również może zostać zagrożona przez III Rzeszę. Nie
potrafił  jednak  rozwiązać  tego  problemu,  inaczej  jak  tylko  upatrując  zapewnienia
bezpieczeństwa kraju poprzez sojusz z Francją.

W połowie marca 1938 r.  Śmigły-Rydz poparł  wymuszenie przez sanacyjną dyplomację
nawiązania  stosunków  dyplomatycznych  z  Litwą.  Wyzyskano  w  ten  sposób  incydent
graniczny, który zakończył się śmiercią polskiego żołnierza. Z tego okresu pochodzi znane
hasło:  Wodzu,  prowadź  na  Kowno!.  Było  ono  jednym  z  elementów  antylitewskiej
propagandy OZN. 18 marca marszałek pojechał do Wilna, gdzie nadzorował koncentrację
wojsk polskich na granicy z Litwą. Następnego dnia rząd litewski uległ naciskom i przyjął
ultimatum. Śmigły-Rydz uznał to za sukces Polski.

30 września 1938 r. Śmigły-Rydz uczestniczył w konferencji, która odbyła się w Zamku
Królewskim w Warszawie. Jej tematem była kwestia stosunków polsko-czechosłowackich i
dalszych poczynań wobec  Zaolzia. Gdy pojawiła się propozycja wystosowania ultimatum
pod  adresem  rządu  w  Pradze i  wykorzystanie  w  ten  sposób  nacisków,  jakie  na
Czechosłowacji wywierał Hitler, marszałek zdecydowanie ją poparł. 

Najprawdopodobniej  sądził,  że  spodziewane  powodzenie  przyniesie  mu jeszcze  większą
popularność, jak również będzie korzystne dla całego obozu sanacyjnego, w związku ze
zbliżającymi  się  wyborami  parlamentarnymi.  Na  polecenie  Śmigłego-Rydza  zarządzono
werbunek  do  tzw.  ochotniczego  korpusu  zaolziańskiego.  Specjalną  grupą  do
przeprowadzenia  operacji  zajęcia  Zaolzia  dowodził  gen.  Władysław  Bortnowski.  1
października  rząd  czechosłowacki  ugiął  się  wobec  polskich  żądań,  oddziały  polskie
wkroczyły na Zaolzie następnego dnia, zajmując jednocześnie leżącą na  Słowacji Ziemię
Czadecką aż pod przedmieścia miejscowości Czadca. 

W tym czasie Niemcy zajmowały  Kraj Sudecki.  Już 12 października marszałek przybył
osobiście do  Cieszyna, gdzie został przywitany owacyjnie. Następnie przyjął tam defiladę
wojskową. Był to okres szczytowej popularności Śmigłego-Rydza i obozu rządzącego w
kraju, ale Polska straciła wiele w oczach swoich zachodnich sojuszników.

Gdy  w  marcu  1939  r.  Niemcy  ponownie  podnieśli  kwestię  statusu  Gdańska,  marszałek
spotkał  się  z  Beckiem i  prezydentem Mościckim.  W dyskusji  najważniejszych  osób  w
państwie wyraził swoje przekonanie, że wojna z III Rzeszą jest nieunikniona. Nie zgodził
się z nim minister spraw zagranicznych. 

Kilkanaście  dni  później  (31  marca)  zawarto  porozumienie  polsko-brytyjskie  dotyczące
kwestii  wojskowych.  Marszałek  przyjął  je  z  wielkim  zadowoleniem,  uznając,  że
równoczesne zacieśnienie współpracy z Francuzami odsunie lub nawet całkowicie usunie
widmo konfliktu zbrojnego.

 Jednocześnie jednak rozpoczął przygotowania polskiej armii na atak z zachodu (wcześniej
zakładano,  że  o  wiele  bardziej  realny  jest  atak  ZSRR).  Marszałek  wydał  gen.  bryg.
Wacławowi  Stachiewiczowi wskazówki  do  opracowania  plan  operacyjnego  "Zachód",
zawierający przewidywania co do rozwoju sytuacji na wypadek niemieckiej agresji.
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 Nie uzyskał on jednak statusu oficjalnego dokumentu. Podstawową wadą polskiego planu
obrony w wojnie z Niemcami była jego mała realność. Formułując go, generalny inspektor
nie brał pod uwagę aktualnych możliwości militarno-gospodarczych kraju, lecz życzenia
naczelnych władz państwowych i wojskowych. Plan ten powstał w zbyt krótkim czasie, aby
mógł zostać dopracowany w szczegółach. 

Ponadto część jego podstawowych założeń opierała się na przypuszczeniach nie popartych
dogłębnymi studiami. Śmigły-Rydz przywiązywał wielkie znaczenie do ofensywy na froncie
zachodnim, a jednocześnie niewiele zrobił, aby sojusz z Francją pogłębić i podpisać umowę
polityczną, która była podstawowym warunkiem zaangażowania się tego kraju po stronie
Polski.

23 marca 1939 r. Śmigły-Rydz zarządził częściową mobilizację alarmową. Nie wprowadził
stanu pogotowia wojennego, ponieważ sądził, że miałoby to zgubne skutki dla gospodarki.
Dopiero 23 sierpnia zarządzono mobilizację wojska w okręgach korpusów graniczących z
Niemcami.

6  sierpnia  marszałek  wygłosił  na  zjeździe  legionistów w Krakowie  ostre  przemówienie
skierowane przeciwko Niemcom. Podkreślił, że Polska nie przewiduje spełnienia żadnego z
żądań Hitlera. Następnego dnia ukazał się wywiad prasowy, którego Śmigły-Rydz udzielił
amerykańskiej dziennikarce Mary Heaton Vorse. Stwierdzał w nim m.in.:

Wyczerpiemy wszystkie metody załatwienia kwestii Gdańska w sposób pokojowy, ale o 
ile Niemcy trwać będą przy swoich planach Anschlussu, Polska podejmie walkę, nawet
gdyby miała się bić sama i bez sojuszników. 

Cały naród jest zgodny co do tego. Jest on gotów walczyć o niezawisłość Polski do 
ostatniego mężczyzny i do ostatniej kobiety, bo gdy mówimy, że będziemy się bili o 
Gdańsk, rozumiemy przez to, że będziemy walczyli o naszą niepodległość.

II wojna światowa

Plakat propagandowy z wizerunkiem marszałka Śmigłego-Rydza
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1 września 1939 r., po zaatakowaniu Polski przez III Rzeszę, prezydent RP Ignacy Mościcki
mianował  go  Wodzem  Naczelnym  i  wyznaczył,  w  myśl  art.  24  ust.  1  konstytucji
kwietniowej  następcą  prezydenta RP na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem
pokoju. Głowa państwa wezwała także obywateli do skupienia się wokół osoby Śmigłego-
Rydza  i  armii  w celu  odparcia  napaści.  Wszystkie  partie  polityczne  zadeklarowały  swe
poparcie dla Naczelnego Wodza. Ten jednak odrzucił propozycję utworzenia rządu ocalenia
narodowego,  jakie  przedkładali  mu politycy  –  poza  opozycyjnymi  –  także  sanacyjni.  1
września Śmigły-Rydz wydał rozkaz, w którym oświadczał m.in.:

Żołnierze, walczycie o istnienie i przyszłość. Za każdy krok zrobiony w Polsce
musi  wróg drogo zapłacić krwią.  (...)  Bez względu na długotrwałość wojny i
poniesione ofiary  ostateczne zwycięstwo będzie  należało do nas  i  do naszych
sprzymierzeńców .

Już 2 września wróg przełamał linię frontu pod Pszczyną. Naczelny Wódz zwlekał jednak z
wydaniem rozkazu odwrotu. Uczynił to i wycofał Armię "Kraków" dopiero w nocy z 2 na 3
września. Następnego dnia gen.  Władysław Bortnowski poinformował go o rozbiciu  Armii
"Pomorze" i  oddał  się  do  dyspozycji  Naczelnego  Wodza.  Śmigły-Rydz  popełnił  błąd,
ponieważ nie zastąpił  załamanego psychicznie dowódcy innym oficerem. 4 września do
odwrotu została zmuszona  Armia "Modlin" rozlokowana na północy  Mazowsza. Marszałek
obawiał się, że powstałej w wyniku tego luce, Niemcy będą mogli zaatakować Warszawę. Z
tego powodu 5 września wydał więc rozkaz wyprowadzenia przeciwnatarcia, które jednak
nie udało się i Wehrmacht sforsował Narew. 

Tego samego dnia wróg przeszedł też linię  Warty. Po godzinnej rozmowie telegraficznej z
gen.  Juliuszem Rómmlem,  Śmigły-Rydz zadecydował o konieczności zarządzenia odwrotu
również Armii "Łódź". W tym czasie planował utworzenie dużego ugrupowania obronnego
opartego na  Wiśle,  Dunajcu i  Sanie. W wyniku przerwania frontu na Narwi plany te były
nieaktualne już w momencie ich opracowania.

7  września  Śmigły-Rydz  opuścił  Warszawę,  przenosząc  się  do  Brześcia (wcześniej
przeniesiono tam Kwaterę Główną Naczelnego Wodza). Zarówno problemy w łączności jak
i  ogrom  klęski  uniemożliwiały  mu  sprawne  dowodzenie.  Pośpieszne  przenosiny
spowodowały dodatkowe problemy natury technicznej. 

Postanowił  jednak  opracować  nowy  plan  obrony.  Założył  konieczność  skupienia  sił  w
Polsce południowo-wschodniej. Szczególny nacisk kładł na zażegnanie niebezpieczeństwa
odcięcia  sił  polskich  od  granicy  z  Rumunią.  Dostęp  do  południowego  sąsiada  miał
zapewniać kontakt z Francją i Wielką Brytanią. Z tego powodu 9 września wydał rozkaz o
wycofaniu Armii "Modlin" i SGO "Narew". 

Jednocześnie gen. Tadeusz Kutrzeba miał uderzyć w kierunku na Radom i związać część sił
nieprzyjaciela, opóźniając jego dalszy pochód. 

Ten plan powiódł się, Niemcy zostali nieco spowolnieni, co umożliwiło skoncentrowanie sił
polskich na południowym wschodzie i przygotowanie obrony Warszawy (na dowódcę jej
obrony  mianował  8  września  gen.  Rómmla,  co  zostało  ocenione  jako  błąd  Naczelnego
Wodza[6]).  11  września  mianował  na  dowódcę  organizowanej  grupy  armii,  nazywanej
Frontem Północnym gen. Stefana Dąb-Biernackiego, byłego dowódcę Armii "Prusy".
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 Powierzył  także  gen.  Sosnkowskiemu zadanie  niedopuszczenia  do  przekroczenia  przez
Niemców Sanu, jednak w momencie wydania rozkazu linia Sanu już była utracona. 

W Brześciu  11  września  wydał  Wytyczne,  w  których  wzywał  do  bezwzględnej  obrony
stolicy Polski. W jego planach Warszawa i Modlin miały stać się ośrodkami oporu w kraju
zajętym  przez  agresora,  podczas  gdy  wojska  polskie  walczyłyby  na  "przedmościu
rumuńskim" i czekały na pomoc sojuszniczej Francji i Wielkiej Brytanii.

 Ogromny napór ze strony nieprzyjaciela zadecydował jednak o rezygnacji z większości
założeń  Wytycznych.  13  września  Śmigły-Rydz  zadecydował  wobec tego o  odwrocie  na
"przedmoście".  Wróg jednak odczytał  ten plan i  do 16 września  okrążył  dużą część  sił
zmierzających na południowy wschód. 

Przez  taki  obrót  wydarzeń,  na  "przedmościu"  znalazły  się  tylko  niewielkie  oddziały
wojskowe,  wraz  z  rządem,  prezydentem  i  innymi  członkami  elit  władzy.  Również  13
września  do  Wodza  Naczelnego  dotarł  meldunek  o  przecięciu  zasieków  po  stronie
sowieckiej na granicy z Polską co oznaczało ostateczne przygotowania do inwazji. Został on
jednak zlekceważony przez Śmigłego-Rydza.

17 września rano do Naczelnego Wodza dotarła informacja  o wkroczeniu Armii Czerwonej
na  tereny  państwa  polskiego.  Pojawiło  się  pytanie,  jak  reagować  na  wejście  wojsk
radzieckich.  Wydał  wobec tego  dyrektywę ogólną,  w której  nakazywał  wycofywanie  się
wojsk w kierunku na  Węgry i  Rumunię i unikania walki z sowieckim najeźdźcą. Śmigły-
Rydz zadecydował, że armia gen. Kutrzeby powinna przebić się do Warszawy i pomóc jej w
obronie (stolica otrzymała rozkaz obrony do wyczerpania się zapasów amunicji i żywności).
Rozkazał też, aby walczyć z żołnierzami ZSRR jedynie w przypadku działań zaczepnych
Armii Czerwonej:

Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi
drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo
próby rozbrojenia oddziałów. Zadania Warszawy i miast które miały się bronić
przed Niemcami – bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy powinny z
nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii.

Wszystkie  polskie  oddziały  znajdujące  się  na  terenach  opanowanych  przez  żołnierzy
radzieckich otrzymały rozkaz przejścia do Rumunii. Naczelny Wódz zaznaczył też, że w
razie sprzeciwu mają one przejście to wywalczyć. Tego samego dnia o godzinie 16 odbyła
się narada, w której udział wzięli Śmigły-Rydz, prezydent Mościcki, premier Składkowski i
minister spraw zagranicznych Beck. Marszałek stwierdził, że sytuacja jest beznadziejna i
zalecił ewakuację do Rumunii. 

Sam  planował  przejść  w  cywilnym  ubraniu  do  Lwowa,  bronionego  przez  gen.
Sosnkowskiego. Później jednak zrezygnował z tego planu. W tym czasie (Wódz Naczelny i
rząd przebywali wówczas w  Kosowie), ze Śmigłym-Rydzem chciał skontaktować się gen.
Władysław  Sikorski.  Pragnął  on  ofiarować  swą  pomoc,  by  –  jako  osoba  mająca  wielu
wpływowych znajomych we Francji  –  ułatwić  formowanie  armii  polskiej  w tym kraju.
Śmigły-Rydz  nie  przyjął  go  jednak,  stwierdzając  że  może  to  zrobić  dopiero  po
przekroczeniu granicy z Rumunią. 
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Ok.  godziny  19  Naczelny  Wódz  zdecydował  o  tym,  że  wraz  z  sześcioma  żołnierzami
spróbuje przedrzeć się do  Stryja.  Nie zostało to zrealizowane,  ponieważ pobliski  Śniatyń
zajęła już Armia Czerwona. Wobec tego marszałek podjął decyzję o przekroczeniu granicy
polsko-rumuńskiej

W Rumunii

18  września  1939  marszałek  Edward  Śmigły-Rydz  przekroczył  granicę  z  Rumunią,
przejeżdżając samochodem most graniczny na rzece  Czeremosz krótko po północy. Zaraz
potem musiał interweniować, gdy żołnierze rumuńscy zaczęli rozbrajać Polaków. Jeszcze
raz próbował wrócić do kraju, ale został przekonany przez m.in. Becka, aby tego nie czynił.
Został oddzielony od prezydenta i rządu. 

Głowę państwa przewieziono pociągiem do Bicaz, członkowie gabinetu trafili do  Slănic, a
marszałek znalazł się 19 września w Krajowej. Tam został internowany, zajmując tzw. pałac
Michail,  którego  strzegły  posterunki  policji  oraz  agenci  tajnej  policji.  W  wyniku
internowania,  prezydent  Mościcki  odwołał  decyzję  o  wyznaczeniu  Rydza-Śmigłego
następcą Prezydenta RP. W tym czasie wydał ostatni rozkaz do wojsk, w którym wskazywał
na to, że przyczyną klęski było wejście wojsk radzieckich.

 W dokumencie  tym stwierdzał  także,  że  opuścił  kraj  w  celu  kontynuowania  wojny  z
pomocą  Francji  i  Wielkiej  Brytanii.  Wystosował  też  protest  do  władz  rumuńskich,  w
sprawie rozbrajania przez nie żołnierzy polskich. W nocy z 26 na 27 września do pałacu
przybyło  dwóch  oficerów:  podpułkownik  Tadeusz  Zakrzewski  i  pułkownik  rezerwy  Jan
Kowalewski. Mieli oni uzyskać rozkazy dla walczącej Warszawy. Śmigły-Rydz przekazał im
rozkaz o treści:

Do Generała Dywizji Rómmla, Dowódcy Obrony Warszawy. Dziękuję Panu 
Generałowi oraz wszystkim podległym mu oficerom i żołnierzom za bohaterską 
obronę Warszawy. Warszawa winna się bronić tak długo, jak starczy żywności i 
amunicji.

Dwa  dni  później  władze  rumuńskie  zabroniły  marszałkowi  komunikowania  się  ze
środowiskiem  polskim.  14  października  pod  eskortą  policji  przewieziono  go  do  stacji
kolejowej  Kimpolung.  Stamtąd  przewieziono  go  wraz  z  kilkoma  najbliższymi
współpracownikami w  Karpaty Południowe, gdzie zamieszkał w willi byłego rumuńskiego
premiera Mirona Cristea w wiosce Dragoslavele. 

W tym czasie nowy prezydent Władysław Raczkiewicz, za pośrednictwem Juliana Piaseckiego,
zaproponował  Śmigłemu-Rydzowi,  aby  ten  zrzekł  się  funkcji  Naczelnego  Wodza.
Argumentował to tym, że jako osoba internowana nie mógł sprawnie wykonywać swoich
obowiązków.  Raczkiewicz  wysłał  w  tej  sprawie  oficjalny  list  do  marszałka,  który  w
odpowiedzi  27  października  1939  r.  zrezygnował  z  pełnionej  przez  siebie  funkcji
Naczelnego  Wodza  i  Głównego  Inspektora  Sił  Zbrojnych.  Do  swej  rezygnacji  dołączył
osobisty list do prezydenta, w którym pisał:

Internowanie  moje  czyni  mnie  bezbronnym i  wszystkie  winy  można  na  mnie
zwalać. Daleki jestem od prowadzenia polemiki na temat opinii publicznej i jej
żądań.  Konstytucyjnie  akt  mianowania  teraz  Naczelnego  Wodza  nie  jest
konieczny – tym bardziej, że i armia jeszcze niezorganizowana. Więc chodzi o
osądzenie mnie. Nie chciałbym utrudniać Panu sytuacji. 
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Dlatego załączam dokument. Proszę zrobić, Panie Prezydencie, z nim to co Panu
sumienie wskazuje...

Prezydent Raczkiewicz zwolnił Śmigłego-Rydza ze stanowiska Naczelnego Wodza i 
Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych dokumentem z 7 listopada 1939 r. Jednocześnie na 
oba stanowiska powołał gen. Władysława Sikorskiego.

Ucieczka, powrót i śmierć

Miejsce przekroczenia granicy przez marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 27 października 
1941 w Suchej Górze

Grób Śmigłego-Rydza na Cmentarzu Powązkowskim, kw. 139

Podczas  internowania  marszałek  Śmigły-Rydz  planował  uciec  i  przedostać  się  do
okupowanego  kraju.  W tym  celu  nawiązał  kontakt  z  ppłk.  Józefem  Nejsarkiem,  który
obiecał  zorganizować  ucieczkę.  10  grudnia  1940 r.  marszałek  opuścił  willę  i  z  pomocą
Nejsarka przekroczył granicę rumuńsko-węgierską, gdzie czekał na niego Franciszek Barnert,
dawny  znajomy  z  POW.  Podczas  pobytu  na  Węgrzech,  w  celu  zmylenia  wywiadu
niemieckiego,  podawał  się  za  Stanisława  Kwiatkowskiego,  profesora  ze  Lwowa.  Przez
krótki czas przebywał w Szegedzie, później w Budapeszcie w mieszkaniu Franciszka Barnerta.
Tam zdobył fałszywe dokumenty na nazwisko Stanisław Rogowski. 
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W  tym  samym  czasie  współpracownicy  Śmigłego-Rydza  kolportowali  nieprawdziwe
pogłoski,  jakoby  udał  się  on  do  Turcji,  a  potem  do  północnej  Afryki.  Wkrótce  potem
zdecydowano,  że  marszałek  powinien  przenieść  się  na  prowincję.  Wybór  padł  na
miasteczko  Balatonföldvár,  znajdującym  się  nad  brzegami  Balatonu.  Zamieszkał  tam  w
niewielkim hotelu i wówczas też spotkał się na parę tygodni z małżonką, która wcześniej
opuściła go w Rumunii udając się do Francji. 8 kwietnia 1941 r. powrócił do Budapesztu,
gdzie przebywał w sanatorium.

10  maja  opuścił  stolicę  Węgier  i  zamieszkał  w  Szantod w  majątku  jednego  ze  swoich
znajomych.  W  tym  czasie  powrócił  do  działalności  politycznej,  planując  utworzyć
(wzorowaną na POW) podziemną organizację do walki z Niemcami – Obóz Polski Walczącej.
Jednocześnie Śmigły-Rydz pragnął powrócić do kraju i walczyć z okupantem, chcąc w ten
sposób zrehabilitować się w oczach Polaków, których duża część obwiniała go o porażkę w
kampanii wrześniowej.

25  października  1941 r.  Edward  Śmigły-Rydz  wyruszył  pociągiem z budapeszteńskiego
dworca Keleti. Wysiadł w  Rożnawie, gdzie przesiadł się do samochodu. Następnie wraz z
kilkoma  współpracownikami  przejechał  pod  samą  granicę  węgiersko-słowacką,  którą
przekroczył  pieszo.  Potem samochodem przejechał do  Twardoszyna.  Granicę  przekroczył
pieszo w Suchej Górze 27 października 1941 r. 

W  okupowanej  Polsce  zakonspirowany  Śmigły-Rydz  przez  pewien  czas  przebywał  w
Krakowie, 29 października znalazł się w Warszawie. Planował spotkać się z dowódcą ZWZ-
AK Stefanem Roweckim-Grotem. Nie wiadomo, czy do tego doszło. Niepokoił się również o
los swojej żony, która przebywała wówczas w Monte Carlo. Pod koniec listopada marszałek
ciężko zachorował. Jeden z lekarzy zdiagnozował u niego chorobę niedokrwienną serca, inny
– dolegliwości żołądkowe wywołane nadkwasotą. Chory nie miał apetytu, utrzymywała się
również u niego wysoka gorączka. Po chwilowej poprawie stanu zdrowia, Edward Śmigły-
Rydz zmarł w nocy z 1 na 2 grudnia 1941 r.. Przyczyną śmierci był atak serca.

Wdowa  po  gen.  bryg.  Włodzimierzu  Maxymowicz-Raczyńskim,  u  której  mieszkał  na
Mokotowie pod adresem ul. Sandomierska 18/6, zgłosiła policji, że w jej mieszkaniu zmarł
Adam Zawisza,  który rzekomo był znajomym jej matki.  4 grudnia trumnę ze zwłokami
złożono w domu pogrzebowym na  warszawskich  Powązkach.  6  grudnia  odbyło  się  tam
nabożeństwo  żałobne,  po  którym  marszałka  pochowano.  Pogrzeb  został  zorganizowany
przez żołnierzy Związku Walki Zbrojnej, którzy weszli później w skład grupy AK "Baszta" z
Mokotowa. Grób Śmigłego-Rydza (kwatera 139-IV-1) oznaczony został nazwiskiem Adam
Zawisza  .  Według  Jerzego  Klimkowskiego   do  lewej  kieszeni  marynarki  włożono
wizytówkę marszałka w celu późniejszej identyfikacji zwłok. Od 1994 r. znajdują się na
nagrobku prawdziwe dane zmarłego.

Dariusz Baliszewski twierdzi jednak, że Śmigły-Rydz zmarł w innych okolicznościach:

Dość powiedzieć, że data jego śmierci – 2 grudnia 1941 r. – jest mistyfikacją. 6 
grudnia odbył się pogrzeb na Powązkach, jednak w kwaterze 139 pochowano 
anonimowego pacjenta ze szpitala Ujazdowskiego. Rydz-Śmigły zmarł pół roku 
później. Wyroku na marszałku nie wykonano: jako rozwiązanie zaproponowano mu 
samobójstwo lub wyjazd z kraju. Odmówił, więc skazano go na niebyt. Po 
aresztowaniu przez AK w końcu listopada 1941 r. trzymano go w ukryciu w 
nieludzkich warunkach, w których odnowiła się gruźlica płuc z wczesnej młodości. 
Ciężko chory trafił wreszcie do sanatorium miejskiego w Otwocku i tam zmarł 3 
sierpnia 1942 r.                                                                                                        81.



Wersję  Baliszewskiego  poparli  częściowo  Andrzej  Kunert i  Marek  Gałęzowski.  Ustalenie
prawdziwego  przebiegu  wydarzeń  jest  o  tyle  trudne,  że  zdaniem Baliszewskiego,  tajny
pamiętnik marszałka Śmigłego zgodnie z jego ostatnim życzeniem trafić miał do Nicei, do
rąk żony. Przewieźć go miał z Warszawy wraz z innymi pamiątkami po Śmigłym oficer z
jego  kancelarii  cywilnej  Michał  Ejgin.  W  1951  r.  po  morderstwie  żony  wszystkie
dokumenty, listy i zdjęcia zaginęły.

Kontrowersje

Edward Śmigły-Rydz jest postacią kontrowersyjną, często negatywnie ocenianą ze względu
na decyzje podejmowane przez niego podczas wojny obronnej 1939 r. Niektóre z zarzutów
kierowanych pod adresem marszałka:

• Będąc  pomysłodawcą  powołania  Obozu  Zjednoczenia  Narodowego,  Śmigły-Rydz
miał  (zwłaszcza  zdaniem  środowisk  lewicowych)  rozpocząć  proces  stopniowej
faszyzacji  kraju.  OZN  przejął  część  nacjonalistycznych  ideałów  endeckich,  a  w
swoim programie zawarł treści antysemickie.  Andrzej Chojnowski pisze jednak na ten
temat:  Przejmowanie  wzorców  myślenia  nacjonalistycznego  uwidaczniało  się
głównie we frazeologii, przy czym zapożyczone od Narodowej Demokracji slogany
przeplatały się z zapewnieniami o respektowaniu praw innych narodowości. Zresztą
OZN  miał  i  tak  małe  szanse  przelicytowania  w  antysemityzmie  wychowanków
Romana  Dmowskiego,  prowadzących  swoją  wojnę  z  "niebezpieczeństwem
żydowskim" od ponad 30 lat.  Także idea "wodza" w sanacyjnym wydaniu – jako
człowieka  odpowiedzialnego  za  całokształt  obrony  państwa  –  była  rozumiana
pragmatycznie i daleko odbiegała od wizerunku przywódcy w faszyzmie włoskim i
nazizmie,  gdzie  liczyła  się  magnetyczna  siła  charakteru  Duce  oraz  Führera,
upodobniająca ich do proroków. 
Na takiego proroka Rydz-Śmigły, człowiek w obejściu raczej skromny, ze 
skłonnością do mówienia "pięknych i płytkich frazesów", unikający za to 
wypowiadania się w sprawach, "które przerastały jego inteligencję" , zupełnie się nie 
nadawał

• Śmigły-Rydz oskarżany jest również o to, że poprzez poparcie planu zajęcia Zaolzia,
pomógł  Hitlerowi  w  prowadzeniu  jego  agresywnej  polityki,  przez  co  sam
przyspieszył moment wybuchu konfliktu zbrojnego z Niemcami. Dzięki utworzeniu
Protektoratu Czech i  Moraw,  III  Rzesza uzyskała także możliwość przeprowadzenia
ataku na Polskę z południa. 

• Prezydent Czechosłowacji, Edvard Beneš pisał do Władysława Sikorskiego, że fakt, iż
Polska uchyliła się od porozumienia z Czechosłowacją w 1938 r., które kilkakrotnie
proponowałem, iż na swój rozpaczliwy list zamiast odpowiedzi płk Beck przysłał mi
ultimatum i kilka dywizji na naszą granicę, zdecydowało o tym, że Czechosłowacja
nie podjęła wojny z Niemcami
.

• Śmigły-Rydz  obwiniany  jest  też  często  o  samobójczą  śmierć  Walerego  Sławka.
Marszałek,  działając  w  porozumieniu  z  prezydentem  Mościckim doprowadził  do
zmarginalizowania znaczenia tego polityka w obozie rządzącym. 
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W  roku   1939  r.  Sławek  strzelił  sobie  w  usta,  co  spowodowało  jego  śmierć
następnego  dnia.  W  jego  pogrzebie  brał  udział  Śmigły-Rydz.  Gdy  trumnę
zdejmowano z katafalku, najbliżsi przyjaciele Sławka otoczyli ją, nie dopuszczając
do niej marszałka, którego obwiniali o śmierć byłego premiera.

• Twierdzenie  o  nieprawidłowym planie  obrony  przed  agresją  niemiecką  autorstwa
marszałka. Zakładał on jak najdłuższą obronę, a szans na zwycięstwo upatrywał we
włączeniu  się  do  wojny Francji  i  Wielkiej  Brytanii.  Od samego początku jednak
Polska zmuszona była  do obrony całymi posiadanymi przez siebie  siłami,  co nie
przyczyniło  się  do  przedłużenia  kampanii  wrześniowej.  Ponadto  plan  obrony  nie
został  prawidłowo  wdrożony  w  życie.  Nie  był  on  w  pełni  znany  Sztabowi
Generalnemu. 

• Marszałek stworzył również swoistą atmosferę tajemnicy otaczającą plan. Kolejnym
błędem  popełnionym  podczas  kampanii  wrześniowej  ma  być  również  nadmierna
centralizacja  dowodzenia  –  brakowało  organizacyjnych  dowództw  grup  armii
(frontów),  a zbyt mało było dowództw grup operacyjnych (korpusów).  W efekcie
tego, gdy Naczelny Wódz stracił łączność z oddziałami, nie mógł nimi dowodzić, co
doprowadziło do dezorganizacji.

• Zwraca się również uwagę na decyzje personalne marszałka podczas kampanii 
wrześniowej. Gen. Kazimierz Sosnkowski pozostawał poza walką aż do 10 września,
podczas gdy skompromitowani w początkowej fazie wojny gen. Stefan Dąb-
Biernacki i gen. Kazimierz Fabrycy dowodzili poważnymi siłami. Podobnie było także
z wieloma innymi generałami, faworyzowanymi przez Śmigłego-Rydza ze względu 
na ich legionową przeszłość, którzy zawiedli podczas wojny obronnej 1939 r. 
(Władysław Bortnowski, Czesław Młot-Fijałkowski, a także niemający pochodzenia 
legionowego Juliusz Rómmel).

• Śmigłemu-Rydzowi zarzuca się także, że zlekceważył sygnały mówiące o tym, że po
rozpoczęciu wojny z Niemcami od wschodu może zaatakować Związek Radziecki.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej, marszałek wydał rozkaz, 
w którym nakazał unikanie walki z Rosjanami. Jak pisze  Dariusz Baliszewski: Być
może  niewielu  z  nas  zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  że  ten  nieszczęsny  rozkaz  miał
obowiązywać w gruncie rzeczy przez całą wojnę, stawiając sprawę polską w bardzo
trudnej  sytuacji.  Oto  bowiem  fakt  nieogłoszenia  stanu  wojny  zwolnił  naszych
sojuszników z jakichkolwiek zobowiązań w tej sprawie wobec strony polskiej. (...) W
dyskusji o tym dziwnym rozkazie Śmigłego, przez wielu historyków uważanym za
największy błąd naszej wojennej polityki, pada także pytanie bez odpowiedzi: czy
oto gdybyśmy ogłosili stan wojny między Polską i Rosją Sowiecką, 

• czy  wówczas  nasi  oficerowie,  jeńcy  wojenni,  a  nie  internowani,  trafiliby  pod
zbrodniczą opiekę NKWD? Czy zdarzyłby się w naszej historii tragiczny rozdział
katyński? W polskiej tradycji wydarzenia 17 września 1939 r. zostały zapisane przez
zbiorową pamięć Polaków jako "nóż w plecy" wbity przez Rosję. Dzisiaj wszystkie
badania historyków wydają się tę ocenę potwierdzać. 
                                                   83.



• Baliszewski twierdzi, że Naczelny Wódz powinien był wypowiedzieć wojnę ZSRR.
Art.  18  pkt.  f  konstytucji  kwietniowej  stanowił  jednak,  że  była  to  prerogatywa
prezydencka.

• Przekroczenie granicy polsko-rumuńskiej w nocy z 17 na 18 września 1939 r. 
postrzegane jest przez wielu jako opuszczenie walczących wojsk polskich przez 
Naczelnego Wodza, co jest zachowaniem niegodnym dowódcy. W tym momencie 
broniła się jeszcze Warszawa, jak również oddziały stacjonujące w Modlinie, na Helu
i we Lwowie. Historyk Paweł Wieczorkiewicz inaczej ocenia decyzję marszałka: 

• Trzeba być człowiekiem zupełnie nieznającym historii Polski, aby widzieć w niej coś
złego. To samo zrobił w 1809 i później w 1813 książę Józef Poniatowski, a w 1831 
naczelny wódz powstania listopadowego. Gdy walka militarna nie ma szans, trzeba 
opuścić kraj i próbować kontynuować ją gdzie indziej. Warto zwrócić uwagę, że w 
PRL kłamliwie nie łączono wyjścia naczelnego wodza z atakiem sowieckim.

Przedstawiano to jako ucieczkę, a nie tak, jak było w rzeczywistości, reakcję na 17 
września. Stalin marzył o złapaniu Mościckiego, Rydza czy Becka i należało zrobić 
wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Mam tylko jedno zastrzeżenie do naczelnego 
wodza, który się wahał, co ma robić. Wracać do okupowanej Warszawy i walczyć do 
końca czy też, na co namawiali go wszyscy, wyjechać. Chociaż opuścił kraj później 
niż Mościcki i rząd, to powinien był to zrobić jeszcze później. Proponowano mu, i to 
było genialne, żeby przekroczył granicę z karabinem w ręku, ostrzeliwując się 
symbolicznie nadciągającym oddziałom sowieckim. Byłby to piękny czyn i myślę, że
wtedy nikt nie mógłby mieć do niego nawet cienia pretensji

Wywód genealogiczny

4. Sebastian Rydz
 

 
   2. Tomasz Rydz (zm. 

1888)5. Józefina 
Kowalczewska

    

 
  1. Edward Śmigły-

Rydz
6. Jan Babiak

  

  3. Maria Babiak (1867-
1896)

  

7. Katarzyna Klecor
  

 
 

Źródło: Cezary Leżeński: Kwatera 139. Opowieść o marszałku Rydzu-Śmigłym. T. 1. Lublin: 
Wydawnictwo Lubelskie, 1989, s. 8. ISBN 83-222-0551-1.

Odznaczenia

Polskie
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Nazwisko Edwarda Rydza-Śmigłego pośród kawalerów Orderu Lāčplēsisa (Zabójcy 
Niedźwiedzia) we wnętrzu kaplicy tego orderu na Cmentarzu Braterskim w Rydze

• Order Orła Białego 10 listopada 1936
• Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Niepodległości z Mieczami - 1931
• Wielka Wstęga Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Walecznych (czterokrotnie)- 1923
• Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej
• Złoty Krzyż Zasługi
• Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
• Odznaka 56 pułku piechoty

Zagraniczne

• Wielki Oficer Legii Honorowej (Francja)
• Krzyż Wielki Orderu Korony Rumunii
• Wielka Wstęga Orderu Gwiazdy Rumunii
• Wielka Wstęga Orderu Wschodzącego Słońca (Japonia)
• Wielka Wstęga Orderu Zasługi Węgier
• Order Białego Orła I klasy (Serbia)
• Order Zabójcy Niedźwiedzia (najwyższe łotewskie odznaczenie za dzielność)
• Krzyż Wolności II klasy (Estonia)
• Order Krzyża z Orłem I klasy (Estonia, 1932)
• Krzyż Wielki Orderu Korony Włoch
• Krzyż Wojenny Waleczności Wojskowej (Włochy)

Był też doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (1938)oraz Politechniki 
Warszawskiej (1938). W 1936 r. przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Nowego Sącza. 
Od 8 czerwca 1937 jest także honorowym obywatelem Krotoszyna.

              POLECANE  DOSKONAŁE  ŹRÓDŁO  O   GENERALE MARSZAŁKU 

                                                RYDZU  ŚMIGŁYM:

    RYSZARD  MIROWICZ ' EDWARD  RYDZ  ŚMIGŁY ' biografia wojskowa
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                                         Generał  Mikołaj Bołtuć

Mikołaj Bołtuć (ur. 20 grudnia1893 w Sankt Petersburgu, zm. 22 września 1939 pod 
Łomiankami) – kapitan piechoty Armii Imperium Rosyjskiego, generał brygady Wojska 
Polskiego.  Był synem Ignacego, generała carskiego, herbu Dołęga i Anny z Łabuńskich. W 
Petersburgu uczęszczał do gimnazjum. W 1911 ukończył rosyjski Korpus Kadetów w Omsku,
a w 1913 Pawłowską Szkołę Piechoty w Petersburgu. Uczestniczył w wojnie fińskiej 
(1917), w której został kontuzjowany w wyniku działania gazów bojowych.Podczas I wojny 
światowej służył w armii carskiej na różnych stanowiskach podoficerskich i oficerskich. 
Dowodził m.in. batalionem piechoty na froncie niemieckim. W grudniu 1917 przeszedł do 
III Korpusu Polskiego, a po jego rozwiązaniu w sierpniu 1918 do 4 Dywizji Strzelców Polskich 
gen. Lucjana Żeligowskiego, operującej na południu Rosji. W jej szeregach walczył do 
czerwca 1919.

Wojna polsko-bolszewicka

Po  powrocie  do  Polski,  wstąpił  do  odrodzonego  Wojska  Polskiego.  Objął  dowództwo
kompanii, a następnie batalionu w 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, z którym uczestniczył
w  wojnie polsko-bolszewickiej. W lipcu 1920 objął dowództwo tego pułku. Wraz z nim
m.in.  bronił  jako  komendant  obrony  Zamościa przed  sowiecką  1  Armią  Konną Siemiona
Budionnego.Dowodził  też  zdobyciem  Wyszkowa przez  wojska  polskie,  opisanym  przez
Stefana Żeromskiego w opowiadaniu Na Plebanii w Wyszkowie.

Dwudziestolecie międzywojenne

W okresie od 1 listopada 1921 do października 1922 był słuchaczem Kursu Doszkolenia
Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Następnie piastował różne stanowiska sztabowe; był
szefem wydziału w Biurze Ścisłej Rady Wojennej, szefem Oddziału IIIa Operacyjnego i
szefem wydziału dowództwa "Wschód". 
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Przeszkolony  w  Paryżu.  31  marca  1924  awansował  na  podpułkownika.Od  1926  pełnił
funkcję  oficera  do  specjalnych  poruczeń  w  Gabinecie  Generalnego  Inspektora  Sił
Zbrojnych.  W  czerwcu  1927  przeniesiony  został  do  Korpusu  Ochrony  Pogranicza i
wyznaczony na stanowisko dowódcy 6 Półbrygady Ochrony Pogranicz]. Na tym stanowisku
1  stycznia  1928  awansował  na  pułkownika.  Latem  1929  mianowany  został  dowódcą
Brygady KOP "Grodno".  W czerwcu 1930 przeniesiony został  z KOP i  wyznaczony na
stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty w Wilnie. Od października
tego roku pełnił obowiązki dowódcy tej dywizji.

Zwolennik apolityczności  wojska,  niereligijny,  przeciwstawiał  się dominacji  legionistów,
zwolennik ograniczenia wydatków reprezentacyjnych; czynniki te spowalniały jego awans.
Od 1936 dowodził  4 Dywizją Piechoty w Toruniu. 19 marca 1938 został awansowany do
stopnia generała brygady.

Wojna obronna Polski

W sierpniu 1939 objął dowództwo Grupy Operacyjnej "Wschód" w składzie Armii "Pomorze" 
gen. Władysława Bortnowskiego.

Początkowo  jej  zadaniem  miała  być  osłona  ewentualnej  polskiej  demonstracji  siły  w
przypadku  niemieckich  prób  opanowania  Gdańska.  W  wyniku  zaostrzenia  się  sytuacji,
zadaniem GO stała się obrona południowego odcinka polskiego  Pomorza,  na linii  Osa –
jezioro Mieliwo –  jezioro  Sośno –  jezioro  Zbiczno –  jezioro  Bachotek –  Drwęca do granicy
państwa.  W pierwszych dniach wojny wkroczył na teren Prus Wschodnich,  odpierał  też
ataki przeważających sił  wroga,  m.in dzięki brawurowemu kontratakowi. Dla uniknięcia
okrążenia  wraz  z  pozostałymi  siłami  Armii  "Pomorze"  wycofywał  się  w  kierunku
południowo-wschodnim. 11 września dotarł wraz z powierzonymi mu siłami w rejon bitwy
nad Bzurą. Uczestniczył w natarciu na lewym skrzydle wojsk polskich. Siłami  16 Dywizji
Piechoty zajął Łowicz. 

14  września,  na  skutek  meldunków  o  nadciągających  spod  Warszawy niemieckich
jednostkach  pancernych,  wydał  rozkaz  o  wycofaniu  na  północny  brzeg  Bzury.  Gdy
przepełniona  twierdza  Modlin  nie  mogła  przyjąć  jego  żołnierzy,  a  tylko  oficerów,
zdecydował się na brawurowy marsz na odsiecz Warszawy. Na czele improwizowanej grupy
wojska, liczącej ok. 5 tys. żołnierzy, uczestniczył w walkach obronnych, a od 17 września –
odwrotowych  w  kierunku  na  Warszawę.  22  września  podczas  próby  przebicia  się  do
Warszawy z rejonu  Palmir wywiązała  się  krwawa, wielogodzinna  bitwa pod Łomiankami.
Natarcie  polskie  załamało  się  z  braku  amunicji,  a  gen.  Mikołaj  Bołtuć  poległ  w  ogniu
snajperów, osobiście prowadząc żołnierzy do ataku "na bagnety".

Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (kwatera A 10, rząd
1, grób 10).

Awanse

• kapitan – 1917
• major – 3 maja 1922 zweryfikowany ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 w korpusie 

oficerów piechoty
• podpułkownik – 31 marca 1924 ze starszeństwem z 1 lipca 1923 i 18 lokatą w 

korpusie oficerów piechoty
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• pułkownik – 1 stycznia 1928 ze starszeństwem z 1 stycznia 1928 i 17 lokatą w 
korpusie oficerów piechoty

• generał brygady – 19 marca 1938

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari (pośmiertnie, nr 00110)
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (1921, nr 0738)
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
• Złoty Krzyż Zasługi (1937)
• I inne

Pamięć o generale

Grób gen. Mikołaja Bołtuća na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Na cmentarzu w  Kiełpinie znajduje się jego symboliczny grób wraz z 2500 poległych w
bitwie.  Prawdziwy  grób,  z  żoną  Marią  z  Wesołowskich  i  córką  Ireną,  na  Powązkach
Wojskowych w Warszawie.

W centrum Łomianek znajduje się pomnik jego pamięci, na rogu ulicy jego imienia. Co roku
we wrześniu odbywają się tu uroczystości ku czci żołnierzy września 1939.

Ulice jego imienia znajdują się także w Warszawie (nazwa nadana w 1980), Wrocławiu,
Zamościu,  Grudziądzu,  Jabłonowie  Pomorskim,  Grodzisku  Mazowieckim  i
Bydgoszczy.Tablica  pamiątkowa  znajduje  się  także  na  Pomniku  Barykada  Września na
Ochocie.
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 ŁOMIANKI GÓRNE POMNIK  GENERAŁA  BOŁTUCIA

Bitwa  pod  Łomiankami –  bitwa  kampanii  wrześniowej w  rejonie  wsi  Łomianki koło
Warszawy,  która  odbyła  się  22  września  1939 pomiędzy niedobitkami  wojsk  polskich  z
Armii Pomorze i Poznań pod dowództwem generała Mikołaja Bołtucia (około 5000 żołnierzy),
a wojskami niemieckimi blokującymi oblężoną Warszawę. Bój ten zakończył bitwę nad Bzurą

Przed bitwą

Pierwszy patrol niemiecki pojawił się w Łomiankach już 15 września około godziny 16.00 i
po wymianie ognia z polskimi żołnierzami, wycofał się ze wsi.  Wieczorem 17 września
Łomianki zostały zajęte przez Niemców w sile kilkunastu czołgów i wozów pancernych.
Przez krótki czas stał tu sztab 4 Pułku Strzelców Konnych 1 Dywizji Lekkiej. 

19 września Niemcy musieli opuścić wieś w wyniku zagrożenia atakiem improwizowanej
Grupy  Operacyjnej  Kawalerii  generała  Abrahama i  Łomianki  przez  kolejne  dwa  dni
znajdowały  się  pod  obstrzałem  artyleryjskim  w  celu  uniemożliwienia  odwrotu  wojsk
polskich wycofujących się po bitwie nad Bzurą. W tym czasie, 19 września, miała miejsce
szarża  pod  Wólką  Węglową,  w wyniku której  część  kawalerii  przedarła  się  do oblężonej
Warszawy.W dniach 20-21 września rejon  Młocin i Burakowa zajęły oddziały wycofującej
się znad Bzury 25 Dywizji Piechoty, zajmując wieś Dąbrowa i ostatecznie przebijając się do
Warszawy pod naciskiem Niemców.
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21 września niebronione Łomianki zajął niemiecki 30 Pułk Piechoty z 18 Dywizji Piechoty,
którego zadaniem było przerwanie połączenia pomiędzy Warszawą a Modlinem. Od strony
Palmir,  skąd  spodziewano  się  polskiego  uderzenia,  zaczęto  przygotowywać  umocnienia.
Tego samego dnia generał Bołtuć, który po wydostaniu się z kotła nad Bzurą ze swoim
oddziałem  dostał  się  do  Modlina,  otrzymał  od  generała  Thommée rozkaz  objęcia
dowodzenia w rejonie składnicy amunicji w Palmirach i objął je wieczorem.

Generał Bołtuć zastał w Palmirach załogę dowodzoną od 19 września przez pułkownika
Skokowskiego i składającą się z oddziałów

• Armii  Poznań:  resztki  17  Dywizji  Piechoty (68 i  69  Pułk  Piechoty),  resztki  14
Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, w sumie około 2000 ludzi;

• zgrupowania kawalerii  (pułku jazdy „Palmiry”[)  majora  Juniewicza:  pododdziały z
Wołyńskiej  Brygady  Kawalerii (12  Pułk  Ułanów  Podolskich i  21  Pułk  Ułanów
Nadwiślańskich), z  Kresowej Brygady Kawalerii (6 Pułk Strzelców Konnych), a także z
Pomorskiej i Nowogródzkiej BK, które utraciły kontakt ze swoimi jednostkami, a także
dodatkowo oddziały kawalerii dywizyjnej z  5,  20 i  28 Dywizji Piechoty, szwadrony
marszowe i resztki innych jednostek kawaleryjskich, razem około 1500-1700 szabel i
2000  koni.  Całość  sił  polskich  wyniosła  około  5-6  tysięcy  ludzi  wraz  ze  słabą
artylerią liczącą 6 dział.

Bitwa

W Modlinie  – po żołnierskim przyjęciu  przez gen.  Thomméego – dywizjon artylerii  (1
dywizjon 16 Pułku Artylerii Lekkiej) został włączony do załogi Modlina, natomiast grupa
piesza  z  gen.  Bołtuciem  pomaszerowała  dalej,  aby  zasilić  załogę  Palmir.  Gen.  Bołtuć
przybył  do  Palmir  21  września  o  godz.  22.00  −  w  momencie,  gdy  w  sztabie  płk.
Skokowskiego  skończyła  się  narada.  Generał  uznał,  że  obrona  Palmir,  ze  względu  na
zaciskający się wokół pierścień coraz nowych jednostek niemieckich, nie rokuje nadziei na
utrzymanie składnicy. Powziął więc decyzję przebicia się całością sił do Warszawy jeszcze
tej samej nocy.

Plan  przewidywał,  że  oddziały  ruszą  do  walki  pod  osłoną  nocy  z  21  na  22  września.
Konieczność  ściągnięcia  oddziałów  opóźniła  wymarsz  o  kilka  godzin,  co  zmniejszyło
później  szanse  wojsk  polskich  na  sukces.  Ostatecznie  o  godzinie  2.30  w  nocy  grupa
generała,  licząca  3000–5000  ludzi,  wyruszyła  z  Palmir  bez  rozpoznania  w  trzech
kolumnach: bezpośredni oddział generała wraz z artylerią i taborami – szosą do Łomianek,
oddziały 17 DP – wzdłuż toru kolejowego, zaś zgrupowanie kawalerii  dowodzone przez
mjr. Juniewicza ubezpieczało marsz od północy.

O 3.30 nad ranem rozpoczęła się bitwa i w walce bezpośredniej Polacy przebili się przez
pierwszą linię obrony niemieckiego 30 Pułku Piechoty i pod osłoną nocy dotarli  w głąb
pozycji nieprzyjaciela pomiędzy  Dąbrową a rzeką  Wisłą. W rejonie  kościoła w Łomiankach
została rozbita 2 kompania 30 Pułku Piechoty, a 1 kompania została zmuszona wycofać się
w stronę Wisły. Przed świtem Polacy dotarli  do drugiej  linii  obrony pomiędzy nasypem
kolejowym  linii  kolejowej  Warszawa  Gdańska–Młociny–Łomianki–Palmiry w  Dąbrowie  a
Wisłą, w pobliżu dzisiejszej ulicy Wiślanej. Tutaj natarcie utknęło pod zaporowym ogniem
artylerii, granatników i broni maszynowej, wobec słabej własnej artylerii. 
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Nacierające wzdłuż nasypu kolejowego oddziały z 17 DP, ponosząc duże straty, także nie
były  w  stanie  przełamać  niemieckiej  obrony.  Tutaj,  w  pobliżu  przystanku  kolejowego
Dąbrowa Leśna, poległ dowodzący natarciem generał Bołtuć. 

Pomimo śmierci generała, walka trwała nadal – w rejonie folwarku Raj (Dąbrowa Rajska)
Polacy  atakowali  stanowisko  dowodzenia  30  Pułku  Piechoty,  a  także  stanowisko
dowodzenia III batalionu tegoż pułku.

Wzdłuż drogi Warszawa–Modlin nacierali spieszeni ułani i strzelcy konni z grupy majora
Juniewicza a także szwadron policji. Po przebiciu się przez pierwszą linię obrony, natarcie
utknęło  około  godziny 7.20  w rejonie  dzisiejszej  ulicy  22  września  (Łomianki  Majowe).
Około  9.00,  w  czasie  gdy  walki  w  Łomiankach  już  wygasały,  wzdłuż  wału  wiślanego
natarła w szyku konnym część szwadronu kawalerii 20 DP, ale w wyniku straty oficerów
natarcie  również  się  załamało.  Polegli  wówczas,  m.in.:  mjr  Józef  Juniewicz,  płk  dypl.
Tadeusz Parafiński (dowódca piechoty dywizyjnej 26 DP), kpt. dypl. Julian Serwatkiewicz
(kwatermistrz 26 DP), mjr Piotr Kunda (dowódca batalionu 14 DP), mjr Leszek Lubicz-Nycz
(dowódca dywizjonu 14 pal), kpt. dypl. Stefan Dobrowolski (kwatermistrz 17 DP).

Po bitwie

W bitwie pod Łomiankami poległo około 800 polskich żołnierzy i zostało rannych około
4000,  według  innych  źródeł  straty  te  to  3000  ludzi.  Wysokie  straty  związane  były  z
determinacją polskich żołnierzy, gdzie razem z żołnierzami do ataku szli także oficerowie.
W  grupie  majora  Juniewicza,  według  relacji  rotmistrza  Znamierowskiego  z  21  Pułku
Ułanów, w natarciu poległo lub zostało rannych 90% oficerów i 60% szeregowych] Zadania
nie wykonano, a tylko nielicznym udało się dostać do Warszawy.

19 września, wraz z pierwszą falą polskich żołnierzy po bitwie nad Bzurą, do Łomianek
przybyli głównie ranni. Utworzono szpital polowy w budynku szkoły w Łomiankach, w
którym na samym początku znajdowało się około 600 rannych, z czego szacunkowo 100
oficerów. Szpital oznakowano flagą Czerwonego Krzyża, ale pomimo tego 21 września w
jego pobliżu spadło kilka bomb zrzuconych przez Luftwaffe. 

Po bitwie 22 września przepełniony szpital zasilili nowi pacjenci. Został on zlikwidowany w
listopadzie 1939. W pięciu zbiorowych mogiłach przed szpitalem pogrzebano 105 polskich
żołnierzy.  Zwłoki  ekshumowano  na  cmentarz  w  Kiełpinie już  w  grudniu,  a  wśród
pochowanych zidentyfikowano tylko jednego oficera.

2500 poległych między innymi w tej bitwie żołnierzy pochowano w kwaterze wojskowej na
cmentarzu  w Kiełpinie.  22  września  rano  pierścień  okrążenia  wokół  Warszawy nie  był
jeszcze do końca zamknięty przez Niemców – udało się im ostatecznie tego dokonać przed
południem, gdy zlikwidowali  obronę folwarku Młociny Oddziały niemieckiej  24 Dywizji
Piechoty zaatakowały siłami 102 Pułku Piechoty Buraków, 31 Pułku – Młociny (bronione
przez  oddziały  polskiej  25  DP),  a  siłami  32  Pułku  –  z  Wólki  Węglowej  w  kierunku
Wawrzyszewa, skutecznie zamykając pierścień wokół Warszawy.

Żołnierze polscy, cofający się przez Łomianki, celowo utopili dużo broni w wodach Jeziora
Dziekanowskiego,  szczególnie  od strony  Kępy Kiełpińskiej,  a  także w błotnistym jeziorku
przy Burakowie. Miejscowy ruch oporu wyłowił ją później i w ten sposób wzbogacił się o
broń strzelecką, amunicję, a także kompletny ciężki karabin maszynowy.
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                           Generał  Franiszek Latinik

Franciszek Ksawery Latinik (ur. 17 lipca 1864 w Tarnowie, zm. 29 sierpnia 1949 w 
Krakowie) – pułkownik piechoty cesarskiej i królewskiej Armii, generał dywizji Wojska 
Polskiego.

Urodził  się  jako  syn  Antoniego  Izydora,  nauczyciela  geografii  w  szkołach  średnich,  i
Kornelii z Romerów, córki Teofila. W 1882 ukończył Szkołę Kadetów Piechoty w Łobzowie i
rozpoczął  służbę  w  wojsku  austro-węgierskim.  W  1885  mianowany  został
podporucznikiem, zaś w 1889 porucznikiem piechoty. W latach 1881–1891 studiował w
Akademii Sztabu Generalnego w Wiedniu i pełnił służbę w linii,  sztabach jednostek i w
Sztabie Generalnym. W 1896 awansował na stopień kapitana, a następnie, w 1909 – majora.
Był  komendantem  szkoły  oficerów  rezerwy,  wykładowcą  taktyki  w  Oficerskiej  Szkole
Piechoty.  W  latach  1909–1913  zajmował  stanowisko  komendanta  macierzystej  Szkoły
Kadetów. W 1911 otrzymał stopień podpułkownika, zaś w 1913 został przeniesiony do  1
pułku piechoty w Opawie na stanowisko zastępcy dowódcy pułku.

Po wybuchu I wojny światowej brał udział w ofensywie na Lublin, walcząc pod Annopolem,
Ratoszynem, Kraśnikiem, Rozwadowem oraz Mielcem. 17 września 1914 objął dowództwo
nad 100 pułkiem piechoty, z którym początkowo uczestniczył w walkach nad Nidą. Następnie
pułk walczył w bitwie pod Gorlicami; 2 maja Latinik wziął udział w ataku na Górę Pustki,
która stanowiła jedną z głównych pozycji sił rosyjskich na północ od miasta, zaś później w
walkach pościgowych] Pułkownik z 1915. Walczył na froncie rosyjskim i rumuńskim.

Wiosną 1917 został przeniesiony na front włoski, nad Soczę. Jesienią tego roku dowodzona
przez niego brygada wzięła udział w  ofensywie pod Caporetto. Od lutego 1918 walczył na
froncie w Tyrolu i objął dowództwo VIII brygady piechoty, w czerwcu został ciężko rann].

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do Wojska Polskiego. Od listopada 1918
do  stycznia  1919  był  dowódcą  garnizonu  Zamość,  a  następnie  Okręgu  Wojskowego  w
Cieszynie.  W styczniu  1919  dowodził  wojskami  polskimi  podczas  konfliktu  zbrojnego z
siłami czeskimi o Śląsk Cieszyński, zatrzymując nieprzyjacielską ofensywę pod Skoczowem.
22 maja 1919 został dowódcą Frontu Cieszyńskiego.                                                     92.



W  tym  samym  miesiącu  przystąpił  do  organizacji  6  Dywizji  Piechoty,  której  został
pierwszym  dowódcą.  Od  13  października  1919  do  marca  1920  dowodził  7  Dywizją
Piechoty i równocześnie  Frontem Śląskim. 1 grudnia 1919 został mianowany generałem
podporucznikiem. Od lutego do sierpnia 1920 był także przedstawicielem Wojska Polskiego
w Komisji Graniczno-Plebiscytowej w Cieszynie.

W czasie  wojny polsko-bolszewickiej, podczas  bitwy warszawskiej sierpień – październik
1920 był  gubernatorem wojskowym Warszawy i  dowodził  1  Armią Frontu  Północnego,
odpierając  radzieckie  uderzenie  na  miasto.  Prowadził  operacje  w  rejonie  Zegrza  i
Radzymina.

Podczas działań pościgowych był dowódcą Grupy Południowej 6 Armii. 

1 maja 1920 roku jego dotychczasowy stopień w armii austro-węgierskiej zweryfikowano
na  stopień  generała  podporucznika  w  Wojsku  Polskim.  Podczas  Bitwy  Warszawskiej,
generał  Latinik  na  własną  prośbę  został  mianowany  gubernatorem  zagrożonej  przez
bolszewików Warszawy, a 6 sierpnia objął dodatkowo dowództwo nad nowosformowaną 1.
Armią Frontu Północnego, której zadanie polegało na obronie przedpola stolicy.

13 sierpnia ruszyła na nią ofensywa 6 dywizji Armii Czerwonej.  Mimo przewagi wojsk
polskich bolszewikom udało się zdobyć Radzymin, a następnego dnia niemal całkowicie
opanowali pierwszą linię obrony. Dopiero przysłane z odwodów Frontu Północnego siły
uspokoiły sytuację, odbijając ostatecznie 15 sierpnia Radzymin. Dwa dni później w związku
z  trwającą  już  ofensywą  polską  znad  rzeki  Wieprz  do  ataku  przeszły  także  siły  armii
generała  Latinika,  zdobywając wspólnie  z jednostkami 4.  Armii  Mińsk Mazowiecki.  18
sierpnia wyzwolono Wyszków i Tłuszcz, a następnego dnia przekroczono rzekę Bug.

Gdy 17 sierpnia ruszyła planowana polska kontrofensywa znad Wieprza, gen. Latinik nie
odgadł właściwie intencji Marszałka Piłsudskiego i nie przejawiał dużego zaangażowania
wojskowego  swoich  oddziałów  i  działał  z  warszawskiego  przedmościa  bez  większej
dynamiki, o co później pretensje doń miał Wódz Naczelny. Należy jednak  przyznać, że
rozkazy  oraz  intencje  Piłsudkiego często  były mętne  oraz  nieprecyzyjne  i nie  były
podawane w  formie  jednoznacznych wytycznych  ale    jako  dziwne  i  niewojskowe
sformułowania  i nie  tylko  generał  Latinik  nie  mógł  zrozumieć'  intencji'  marszałka. 

22 sierpnia 1920 roku, generał Latinik został zdjęty ze stanowiska dowódcy 1. Armią i w
dalszych  walkach  pościgowych  za  wycofującą  się  Armią  Czerwoną  wziął  udział  jako
dowódca Grupy Operacyjnej 6. Armii.

20 kwietnia 1921 został mianowany dowódcą  Okręgu Generalnego „Kielce”. Obowiązki na
stanowisku dowódcy okręgu objął 14 maja, po wykorzystaniu urlopu przeniesieniowego, i
pełnił  je  do  czasu  likwidacji  DOGen.  Nr  III.  Od  15  listopada  1921  dowodził  Okręgiem
Korpusu Nr X w Przemyślu.  W latach 1920-22 wchodził w skład pierwszej Tymczasowej
Kapituły  Orderu  Virtuti  Militari.  3  maja  1922 został  zweryfikowany  w stopniu  generała
dywizji ze starszeństwem z 1 czerwca 1919.

Znalazł  się w konflikcie z piłsudczykami,  sam  Piłsudski negatywnie odnosił  się  do jego
aktywności społeczno-politycznej w Przemyślu. W wyniku jego wypowiedzi doszło do tzw.
strajku  generałów,  w  czasie  którego  do  dymisji  podała  się  grupa  dowódców  Wojska
Polskiego, głównie związanych z legionami, m. in. Edward Śmigły-Rydz.
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 W efekcie  Latinik  sam podał  się  do dymisji.  30 listopada 1923 r.  został  powołany na
członka  Tymczasowego  Komitetu  Organizacyjnego  Budowy  Pomnika  Nieznanego
Żołnierza, w którego pracach brał czynny udział. Nie mniej jednak budowa grobu - pomnika
się przeciągała i ostatecznie doszła do skutku innymi drogami.

9 listopada 1924 Prezydent RP Stanisław Wojciechowski zwolnił go ze stanowiska dowódcy
okręgu korpusu. Z dniem 28 lutego 1925, na własną prośbę w związku z uzyskaniem prawa
do pełnego uposażenia emerytalnego, został przeniesiony w stan spoczynku.

Mieszkał  w  Krakowie  przy  ulicy  Studenckiej  2.  Był  aktywny  społecznie,  działał  jako
członek  Towarzystwa  "Rozwój",  a  po  II  wojnie  światowej,  w  wieku  81  lat,  założył  i
organizował Związek Emerytów Wojskowych i Wdów.

 Opublikował prace:  Żołnierz polski pod Gorlicami 1915 (Przemyśl 1923),  Walka o Śląsk
Cieszyński w r. 1919, Bój o Warszawę. Rola wojskowego gubernatora i 1-ej armii w bitwie
pod Warszawą w 1920 r. (Bydgoszcz 1931) oraz rozdział "Wspomnienie o generale broni
Tadeuszu  Rozwadowskim"  w  książce  Generał  Rozwadowski (Kraków 1929).  Zmarł  29
sierpnia 1949. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w grobowcu rodzinnym.

W 1902 zawarł małżeństwo z Heleną z domu Stiasny-Strzelbicką. Mieli trzy córki: Annę
(1902–1969), Irenę (1904–1974) oraz Antoninę (1906–1989). Wnukami Latinika są Andrzej
Popiel, Janusz Rieger i Jerzy Vetulani.

Latinik otrzymał liczne odznaczenia państwowe, w tym polskie: 

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, 

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 

Krzyż Walecznych (dwukrotnie), 

Medal za Wojnę 1918–1921,

 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości,

 francuski Oficerski Krzyż Legii Honorowej, 

Wielki Krzyż Korony Rumunii z Gwiazdą,

 austriackie:

 Krzyż Zasługi Wojskowej, Order Franciszka Józefa, 

oraz niemiecki Krzyż Żelazny 1. i 2. klasy.

 Odmówił  przyjęcia  Orderu  Marii  Teresy za  swoje  działania  w czasie  bitwy gorlickiej,
twierdząc, iż może przyjmować odznaczenia już tylko od rządu polskiego
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                    Generał   Władysław  Anders

Władysław Albert Anders (ur. 11 sierpnia 1892 w Błoniu, zm. 12 maja 1970 w Londynie) – 
generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944–1945, 
następca Prezydenta RP w latach 1950-1954.

Lata I wojny światowej i II Rzeczypospolitej

Urodził się 11 sierpnia 1892 w Krośniewicach, znajdujących się wówczas na terenie zaboru
rosyjskiego. Pochodził z rodziny zakorzenionej silnie w tradycji i wierze protestanckiej, tak
więc został ochrzczony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Jego ojciec, Albert Anders, był
agronomem i pracował jako administrator majątków ziemskich; matką była Elżbieta z domu
Tauchert. Miał trzech braci, będących jak on zawodowymi żołnierzami Wojska Polskiego:
Tadeusza,  Karola i  Jerzego. Oboje rodzice byli wyznania ewangelickiego, oraz pochodzenia
niemieckiego  przodkowie od strony ojca na tereny Polski przybyli w czasach saskich w
XVIII wieku.

Uczęszczał do warszawskiego gimnazjum realnego. We wrześniu 1910 roku zgłosił się do
służby jako tzw.  Вольноопределя´  ющийся (jednoroczny ochotnik).  Szkoła  średnia  (w
rosyjskiej armii  nie wymagano matury),  dobry stan zdrowia i zdany egzamin pozwalały
skrócić  służbę  do  roku,  mieszkać  poza  koszarami  (za  własne  pieniądze)  i  –  po  zdaniu
egzaminu – awansować na chorążego (praporszczyka) rezerwy. 

Tak właśnie postąpił młody Anders, którego los rzucił do kowieńskiego 3 Noworosyjskiego
Pułku Dragonów Jej Cesarskiej Mości Wielkiej Księżny Heleny Władimirowny. W roku
1912 odbył trzymiesięczne ćwiczenia rezerwy w 19. pułku huzarów w Rydze. Studiował
sześć semestrów na  Politechnice w Rydze.  Podczas studiów (1911-1914) został członkiem
Korporacji  Akademickiej Arkonia.  Był  miłośnikiem  kawalerii i  koni,  czego  dowodem był
udział w wielu międzynarodowych zawodach jeździeckich.
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Uczestnik  I wojny światowej – jako porucznik  dragonów dowodził  szwadronem i  został 3-
krotnie  ranny.  W  1917  ukończył  skrócony  kurs  Akademii  Sztabu  Generalnego  w
Petersburgu.  Rewolucja  lutowa  1917 i  obalenie  caratu  zastały  go  w  Rumunii,  gdzie  pełnił
służbę jako szef sztabu 7. dywizji strzelców.

Następnie brał udział w formowaniu oddziałów I Korpusu Polskiego, którym dowodził gen.
Józef Dowbor-Muśnicki. Po kapitulacji korpusu przed Niemcami wrócił do kraju i wstąpił
do Wojska Polskiego. Szef sztabu Armii Wielkopolskiej w powstaniu wielkopolskim 1919.
W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 dowódca  15 Pułku Ułanów Poznańskich. Był ranny
podczas walk nad Berezyną.

W październiku 1921 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojennej (École Superieure de
Guerre) w  Paryżu i staż liniowy we Francji. Do kraju wrócił w 1924 i mianowany został
szefem sztabu Generalnego Inspektora Kawalerii,  gen. broni  Tadeusza Rozwadowskiego.
Od listopada 1925 komendant Warszawy.

Podczas przewrotu majowego szef sztabu wojsk rządowych. W latach 1928–1939 dowódca
Kresowej, a następnie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, dowódca Garnizonu Baranowicz.
W 1932 przewodził  polskiej  ekipie  jeździeckiej,  która  podczas  zawodów hippicznych o
Puchar Narodów w Nicei zdobyła 4 pierwsze nagrody.

Lata II wojny światowej

Pierwotnie  dowodził  Nowogródzką  Brygadą  Kawalerii w  bitwie  pod  Mławą.  W czasie
odwrotu spod Mławy nie wykonał rozkazu osłony ruchu 20 Dywizji Piechoty, co było jedną
z przyczyn jej rozbicia. Następnie kilkakrotnie Naczelne Dowództwo zmieniało przydział
jego brygady. W związku z wielokrotnie zmienianymi rozkazami nie są jasne powody, dla
których jednostka nie wzięła, mimo otrzymanego rozkazu, udziału w bitwie nad Bzurą. 

W czasie przebijania się Armii Poznań i Pomorze przez Kampinos do Warszawy odmówił
gen.  Tadeuszowi  Kutrzebie wykonania  rozkazu  obrony  skraju  Puszczy  Kampinoskiej
motywując to przewidywanymi zbyt dużymi stratami swojej brygady. Od 12 września 1939
dowodził  Grupą Operacyjną Kawalerii swojego imienia. Stoczył ciężkie walki przeciwko
Niemcom  w  okolicach  Mińska  Mazowieckiego i  Tomaszowa  Lubelskiego (w  ramach
drugiej bitwy tomaszowskiej). 

W tej ostatniej bitwie, po osiągnięciu poważnego sukcesu, jakim było zdobycie 22 września
Krasnobrodu wraz z  Nowogródzką Brygadą Kawalerii opuścił zdobyte miasto i dotarł do
Majdanu Sopockiego, skąd po krótkim odpoczynku udał się w kierunku Lwowa, wychodząc
samowolnie z bitwy i nie powiadamiając o tym dowództwa Frontu Północnego. W wyniku
tego udało się  mu przebić na południe.  Wobec zaciskającego się  pierścienia  niemiecko-
sowieckiego generał Anders zdecydował rozformować Grupę Kawalerii na mniejsze grupy,
które miały przedostać się na Węgry. Przebijając się w jednej z takich grup, 29 września w
okolicach  Sambora,  generał  Anders,  został  dwukrotnie postrzelony przez Ukraińców,  po
czym dostał się do niewoli sowieckiej.

Przetrzymywany w lwowskim szpitalu przy ul. Kurkowej, następnie w więzieniu (Brygidki) 
we Lwowie, 29 lutego 1940 wywieziony przez NKWD do Moskwy i osadzony w 
centralnym więzieniu NKWD na Łubiance. Podczas 22-miesięcznego pobytu w więzieniu 
był wielokrotnie przesłuchiwany i bezskutecznie namawiany (jeszcze w lwowskim szpitalu)
do wstąpienia do Armii Czerwonej. 
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Został uwolniony po wybuchu  wojny niemiecko-sowieckiej i podpisaniu  układu Sikorski-
Majski. Wsiewołod Mierkułow uważał, że z Andersem jako byłym oficerem armii rosyjskiej
rozprawić  się  nie  będzie  trudno.Od  4  sierpnia  1941  twórca  i  dowódca  Polskich  Sił
Zbrojnych  w  ZSRR,  a  po  ewakuacji  latem  1942  wojska  i  ponad  20  tys.  cywilów
(uratowanych z więzień i łagrów) do Iranu – dowódca Armii Polskiej na Wschodzie (Irak,
Palestyna) i  2 Korpusu Polskiego, którym dowodził w kampanii włoskiej (Bitwa o Monte
Cassino;  Bitwa o Ankonę). Od 2 października 1944 do 5 maja 1945 pełniący obowiązki
(wobec  wzięcia  do  niewoli  gen.  Tadeusza  Bora-Komorowskiego)  Naczelnego  Wodza
Polskich Sił Zbrojnych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. 

Ostro skrytykował ustalenia konferencji w Jałcie.   Był oskarżany o udział w domniemanym
zamachu na  gen. Sikorskiego.Mało  kto  wie w tym  nawet  renomowani  historycy, że
legedarny  generał  Anders  spiskował  przeciwko  generałowi Sikorskiemu,  który  był
Premierem  oraz  Wodzem Naczelnym    na emigracji  w  Londynie,  i  który  uratował
Andersowi  życie   w   wyniku zawarcia  paktu Sikorski Majski(  3o lipca  1041 )  co
spowodowało  uwolnienie   Andersa z sowieckiego więzienia  na  Łubiance w  Moskwie
oraz  tysięcy  innych  Polaków  zesłanych  na Syberię. 

 Generał  Anders  był przeciwny  polityce  generała  Sikorskiego  oraz    współpracy z
ZSRR w walce  z   Niemcami,    zwalczał   generała   Sikorskiego oraz   jego  politykę,
prowadząc  zakulisową  grę z  Brytyjczykami  ,która  doprowadziła  do  katastrofie w
Gibraltarze w  lipcu  1943  roku.

Lata powojenne

Władze komunistyczne Polski 26 września 1946 roku odebrały mu stopień generała i polskie
obywatelstwo, które przywrócono mu pośmiertnie 15 marca 1989 Pozostając na emigracji
kontynuował  działalność  polityczną,  ukierunkowaną  na  zachowaniu  ciągłości
konstytucyjnej Rządu Emigracyjnego w Londynie. Od 1949 był przewodniczącym Skarbu
Narodowego, od 1954 członkiem Rady Trzech (po wypowiedzeniu posłuszeństwa Augustowi
Zaleskiemu).  Uczestniczył  w  kampanii  na  rzecz  uwolnienia  Polaków przebywających  w
łagrach. W 1956 poprowadził w Londynie marsz 20 tysięcy polskich emigrantów. Do końca
życia  pozostał  na  emigracji,  zmarł  dokładnie  w  26.  rocznicę  bitwy  pod  Monte  Cassino.
Pochowany został,  zgodnie z jego wolą, wśród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu
Wojennym pod Monte Cassino, we Włoszech.

Życie prywatne

Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego związku z Ireną Marią z domu Jordan-Krąkowską
miał córkę Annę, autorkę wydanych pośmiertnie wspomnień  Mój Ojciec generał Anders
oraz syna Jerzego. Jego drugą żoną była Irena Renata Anders, z którą miał córkę Annę Marię.

Opublikował wspomnienia z lat 1939–1946 pod tytułem Bez ostatniego rozdziału

 (I wydanie Londyn 1949, II wydanie Londyn 1950, Londyn 1959, Warszawa 2007). Był
autorem wstępu do opracowanej przez Józefa Mackiewicza dokumentalnej monografiizbrodni
katyńskiej – Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów (I wyd. Londyn 1948), wielokrotnie
wznawianych na emigracji, w kraju w wydawnictwach podziemnych, wreszcie oficjalnie po
1989.     
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Napisał również książkę "Klęska Hitlera w Rosji 1941-1945" (I wydanie Londyn 1952, II 
wydanie Londyn 1972, III wydanie Londyn 1997)

Upamiętnienie

Pomnik Władysława Andersa w Krakowskim Parku Jordana

Po roku 1990 imię gen. Andersa nadano ulicom i placom kilku polskich miast. Jego imię 
noszą też jednostki Wojska Polskiego oraz liczne szkoły i kilka struktur organizacyjnych 
ZHP i ZHR. W 2002 roku Narodowy Bank Polski wydał monety kolekcjonerskie z 
wizerunkiem Władysława Andersa. 20 grudnia 2006 roku polski Senat przyjął jednogłośnie 
uchwałę ustanawiającą rok 2007 rokiem gen. Władysława Andersa. Władysław Anders 
upamiętniony został w ramach projektu "słynni Polacy XX w." popiersiem, które stoi w 
parku im. Henryka Jordana w Krakowie (III.7) – odsłonięcie 18 maja 2007. Posiadał  25   
odznaczeń  wojskowych w tym  najwyższych.

Filmy dokumentalne

• Generał Anders i jego armia z 1987 roku, scenariusz i reżyseria: Witold Zadrowski
• Bo wolność krzyżami się mierzy... Generał Anders z 1989 roku, scenariusz i 

reżyseria: Krzysztof Szmagier
• Generał Polskich nadziei... (Władysław Anders 1892-1970) z 2007 roku - 

dwuczęściowy film dokumentalny, reżyseria: Hanna Kramarczuk, scenariusz: Jan 
Tarczyński (także pomysłodawca), Tadeusz Kondracki. W postać generała wcielili się
Robert Jarociński i Jan Machulski.

• Ułani Andersa 1939-1948 z 2009 roku, scenariusz i reżyseria: Janusz Sidor
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                  Generał  Bronisław Bolesław Duch 
(ur. 15 listopada 1896 w Borszczowie, zm. 9 października 1980 w Londynie) – generał dywizji 
Wojska Polskiego, uczestnik walk Legionów Polskich, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny 
światowej.

Młodość

Szkołę średnią ukończył w Samborze, gdzie działał w skautingu polskim, oraz w organizacji 
"Zarzewie" i polowych drużynach sokolich. Maturę uzyskał w 1914 roku.

Po  wybuchu  I  wojny  światowej w  sierpniu  1914  roku  wstąpił  najpierw  do  Legionu
Wschodniego,  a po jego rozwiązaniu  3 Pułku Piechoty  Legionów wchodzącego w skład  II
Brygady Legionów. Z tym pułkiem walczył na terenie Bukowiny. 

W nocy  15/16  lutego  1918  roku  wziął  udział  w  bitwie  pod  Rarańczą,  gdzie  II  Brygada
Legionów pod dowództwem płk. Józefa Hallera przebiła się przez front rosyjsko-austriacki.
Następnie walczył w składzie II Korpusu Polskiego w Rosji dowodzonego przez płk.  Józefa
Hallera.  11 maja 1918 roku wziął  udział w  bitwie pod Kaniowem gdzie II  Korpus Polski
został otoczony przez Niemców i zmuszony do kapitulacji, a żołnierzy internowano. Uciekł
z niewoli i przedostał się do  I Korpusu Polskiego w Rosji dowodzonego przez gen.  Józefa
Dowbor-Muśnickiego. W związku z jego kapitulacją w dniu 21 maja 1918 roku, udał się do
Murmańska.  Tam,  od  grudnia  1918  roku,  dowodził  początkowo 1.  Kompanią  Polskiego
Samodzielnego  Oddziału  Murmańskiego  w  ramach  interwencyjnych  wojsk  brytyjskich
walczących z oddziałami Armii Czerwonej. W sierpniu 1919 roku w związku z wycofaniem
wojsk brytyjskich, udał się wraz z całym Polskim Samodzielnym Oddziałem Murmańskim
do Wielkiej Brytanii, gdzie w listopadzie 1919 roku został jego dowódcą.
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Dwudziestolecie międzywojenne

Do Polski wrócił wraz z całym dowodzonym przez siebie oddziałem w grudniu 1919 roku.
Został  dowódcą  samodzielnego batalionu murmańskiego w składzie  64  Pułku Piechoty,
później  przemianowanego na 3 Batalion 64 Pułku Piechoty.  Jako dowódca batalionu od
lipca  1920  roku  brał  udział  w  wojnie  polsko-bolszewickiej.  Następnie  ukończył  kurs
dowódców batalionów oraz kurs w Centralnej Szkole Strzelania w Toruniu. W latach 1924–
1925  był  dowódcą  batalionu  Korpusu  Kadetów w Modlinie.  Następnie  pracował  w III
Oddziale Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od 1926 roku został dowódcą batalionu w
Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy, funkcję tę pełnił do sierpnia 1929. W
latach  1929–1931  studiował  w  Wyższej  Szkole  Wojennej.  Po  jej  ukończeniu  został
mianowany  zastępcą  dowódcy  60  Pułku  Piechoty w  Ostrowie  Wielkopolskim.  W 1935
został dowódcą 73 Pułku Piechoty w Katowicach. Od 1938 był dyrektorem nauk w Centrum
Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, którą to funkcję pełnił do wybuchu wojny.

II wojna światowa

We  wrześniu  1939  został  mianowany  dowódcą  piechoty  dywizyjnej 39  Dywizji  Piechoty
Rezerwowej,  którą  faktycznie  dowodził  z  uwagi  na  chorobę  jej  dowódcy  gen.  Brunona
Olbrychta. 39 Dywizja Piechoty weszła w skład Armii "Lublin" i w dniu 26 września 1939
wraz z pozostałymi jednostkami skapitulowała. Duch jednak uniknął niewoli i przedostał się
do Francji.

W styczniu 1940 objął po gen.  Stanisławie Maczku dowództwo  1 Dywizji  Grenadierów.  W
dniu 18 maja 1940 1 Dywizja Grenadierów została skierowana na front do dyspozycji II
grupy armii francuskiej i  weszła w skład XX Korpusu. W dniu 21 czerwca 1940 wobec
podjęcia  przez marszałka  Philippe  Petaina rozmów z Niemcami w sprawie rozejmu gen.
Duch  wydał  rozkaz  o  rozwiązaniu  1  Dywizji  Grenadierów  i  przedzieranie  się  małymi
grupkami do Wielkiej Brytanii.

W lipcu 1940 dotarł do Wielkiej Brytanii. Od sierpnia 1940 do marca 1941 był II generałem
do zleceń Naczelnego Wodza. Następnie w kwietniu 1941 z polecenia Naczelnego Wodza
udał się do Kanady, gdzie organizował ośrodek rekrutacji do Wojska Polskiego. W kwietniu
1942 powrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie został mianowany dowódcą 1 Brygady Strzelców I
Korpusu Polskiego w Szkocji. Funkcję tę pełnił do lipca 1943.

Pod  koniec  lipca,  gen.  Duch udał  się  do  Palestyny,  gdzie  objął  stanowisko dowódcy 3
Dywizji Strzelców Karpackich (3DSK) wchodzącej w skład II Korpusu polskiego generała
Władysława Andersa. Jako dowódca dywizji gen. Duch bardzo dużo czasu poświęcał - obok
pracy sztabowej - szkoleniu kadry dowódczej, zgrywaniu pododdziałów i poszczególnych
broni.  7  grudnia 1943 roku zapadła  decyzja władz brytyjskich o skierowaniu II  KP do
działań na Półwyspie Apenińskim. Pierwsza lądowała na terenie Włoch 3 DSK. Dywizja
wchodziła do działań stopniowo, na spokojnym i czysto obronnym odcinku frontu. Chrzest
bojowy  przeszli  Karpatczycy  dopiero  pod  Monte  Cassino.  Zadaniem  dywizji  generała
Ducha było uderzenie na wzgórze 593, 569 i Massa Albaneta. W drugiej fazie bitwy jego
dywizja miała uderzyć na wzgórze 468 i zdobyć klasztor Monte Cassino. Bój rozpoczął się
w nocy 12 maja 1944r. Po krwawych bojach natarcie Karpatczyków, podobnie jak bratniej 5
Dywizji Kresowej, załamało się. 
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Gen.  Duch ze  sztabem przystąpił  natychmiast  do analizy przebiegu bitwy,  wyciągnięcia
wniosków i przygotowania nowego natarcia. 16 maja w nocy Karpatczycy ruszyli ponownie
do szturmu.  Po dwóch dniach boju żołnierze gen.  Ducha wdarli  się  do ruin klasztoru i
zatknęli biało-czerwony sztandar.

 Gen. Duch dowodził 3 DSK w kolejnych bitwach we Włoszech. Dywizja brała udział w
działaniach  nad  rzeką  Chienti,  w  wyzwalaniu  Ankony,  nad  rzeką  Metauro,  w
przełamywaniu  silnie  umocnionej  linii  Gotów,  w  Apeninach  Emiliańskich.  Karpatczycy
walnie przyczynili się do wyzwolenia Monte Fortino, Monte Piano, sforsowania rzeki Senio
i wyzwolenia Bolonii w kwietniu 1945r. Kończąc wojnę gen. Duch był jednym z najbardziej
doświadczonych  dowódców  liniowych  Polskich  Sił  Zbrojnych.  Należał  do  generałów
okrytych chwałą bojową, powszechnie szanowanym i cenionym przez żołnierzy.  Dywizją
dowodził do jesieni 1946 r. Gdy rozwiązywano PSZ, dołożył wiele starań, aby przygotować
swoich żołnierzy do życia w cywilu. Dywizja organizowała różne kursy specjalistyczne,
przygotowujące do podjęcia pracy poza wojskiem. O jego  doskonałym dowodzeniu  oraz
wspaniałej   postawie   koleżeńskiej   znakomicie  pisze  w   świetnych   wspomnieniach  '
WOJNA  LUDZIE  I MEDYCYNA ' doktor  Adam  Majewski  uczestnik walk  pod  Monte
Cassino.

Po zakończeniu wojny nadal dowodził 3 Dywizją Strzelców Karpackich, która wchodziła w 
skład Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. W 1947 został zdemobilizowany i 
przeniósł się do Londynu. Działał tam w środowisku kombatanckim.

Po wojnie generał mieszkał w Londynie. Walnie przyczynił się do powstania Związku Kół
Karpatczyków i upamiętnienia czynu bojowego 3 DSK. Karpatczycy byli bardzo silnym
środowiskiem kombatanckim, pieczołowicie kultywującym swoje tradycje, znaki bojowe i
symbole.  Generał  Duch  był  także  moralnie  związany  ze  środowiskiem  l  Dywizji
Grenadierów, z którą rozpoczął szlak bojowy na Zachodzie. Brał udział w uroczystościach
upamiętniających działania bojowe obu dywizji. Był autorem kilku opracowań dotyczących
walk w 1940 r. we Francji. Zmarł 9 października 1980 w Londynie, po spopieleniu zwłok
urna z prochami została pochowana na  polskim cmentarzu wojennym pod Monte Cassino.14
maja 2007 Rada Miasta Lublina, na wniosek grupy radnych PiS, podjęła uchwałę Nr 113/IX/
2007  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  Kazimierza  Wyrwasa  ps.  Michał,  żołnierza  AL i
sekretarza obwodowego komitetu PPR na "Gen. Bronisława Ducha".

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Kawalerski Orderu Wojennego Virtuti Militari (1 czerwca 1945)
• Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari (1940)
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Niepodległości
• Krzyż Walecznych – czterokrotnie
• Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
• Złoty Krzyż Zasługi
• Krzyż Wojenny (Croix de Guerre, Francja)
• Medal Międzysojuszniczy (Médaille Interalliée)
• Military Cross (Wielka Brytania)
• Krzyż Wojenny Waleczności Wojskowej (Włochy)                                                                 101.



                

                    Generał Wilhelm Orlik-Rückemann
 urodził się 1 sierpnia 1894 we Lwowie w spolonizowanej  rodzinie polskiej o korzeniach 
żydowskich . W latach 1910-1911 organizował skautowy Oddział "Zarzewia" w I 
Gimnazjum Realnym we Lwowie, na tamtejszej politechnice rozpoczął w 1912 studia na 
wydziale budowy dróg i mostów. Studia te przerwała jednak I wojna światowa. 
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Był  żonaty  z  Różą  Fajans,  która  pochodziła  ze  znanej  warszawskiej  rodziny Fajansów,
właścicieli m. in. "Żeglugi na Wiśle" i działaczy społeczności żydowskiej.  W sierpniu 1914
wstąpił  do  Legionów  Polskich.  Był  oficerem  6  Pułku  Piechoty.  W  1917,  po  kryzysie
przysięgowym, został wcielony do  cesarskiej i  królewskiej Armii. Służył w niej m.in. w 19
pułku strzelców. Ukończył też w 1918 szkołę oficerów rezerwy.

4 listopada 1918 przeszedł do  Wojska Polskiego. Podczas  wojny polsko-ukraińskiej w 1919
dostał  się  do  niewoli,  jednak  został  z  niej  zwolniony  po  podpisaniu  sojuszu  między
Piłsudskim a Petlurą.

Podczas  wojny  polsko-bolszewickiej wyróżnił  się  jako zdolny dowódca.  16 sierpnia  1920
otrzymał dowództwo nad 1 pułkiem czołgów i dowodził nim do 1921.

W 1921 uzyskał zezwolenie na przybranie do nazwiska rodowego "Rückemann" nazwiska 
"Orlik Kazimierz" .

W latach 1921-1922 był inspektorem czołgów w Departamencie Piechoty Ministerstwa Spraw
Wojskowych.  W okresie od 1922 do maja 1927 ponownie dowodził 1 Pułkiem Czołgów.
Ukończył kurs dla dowódców czołgów we francuskiej Wyższej Szkole Wojennej. Z dniem
30  kwietnia  1927  został  wyznaczony  na  stanowisko  szefa  Wydziału  Broni  Pancernych
Departamentu V Inżynierii Ministerstwa Spraw Wojskowych ] W styczniu 1928 wyznaczony
został  na  stanowisko  II  dowódcy  piechoty  dywizyjnej 23  Górnośląskiej  Dywizji  Piechoty w
Katowicach  .  Od  6  grudnia  1930  do  31  lipca  1931  był  słuchaczem V Kursu  Centrum
Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie. Po ukończeniu kursu powrócił do 23 DP na
stanowisko I dowódcy piechoty dywizyjnej.

27 lutego 1932 objął dowództwo 9 Dywizji Piechoty. 21 grudnia 1932 Prezydent RP, Ignacy
Mościcki awansował go na generała brygady ze starszeństwem z 1 stycznia 1933 w korpusie
generałów. W grudniu 1938 został przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy Korpusu
Ochrony Pogranicza, a 31 sierpnia 1939 objął dowództwo tej formacji.

Po  rozpoczęciu  wojny  obronnej dowodził  nielicznymi  powierzonymi  mu  siłami  w
dozorowaniu granicy wschodniej. Po przystąpieniu Związku Radzieckiego do wojny siły KOP
stawiły zaciekły opór, jednak był on czysto symboliczny wobec miażdżącej przewagi Armii
Czerwonej.

Rückemann postanowił przebijać się wraz z podległymi mu wojskami w stronę Warszawy i
jednostek Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie gen. Franciszka Kleeberga. W dniach 20-22
września ześrodkował większość niezwiązanych walką oddziałów z dwustukilometrowego
odcinka  granicy  ZSRR i  rozpoczął  marsz  w kierunku  stolicy.  Jego zgrupowanie  liczyło
około  9000  ludzi,  posiadali  jedynie  2  baterie  artylerii  i  nieznaczne  rezerwy  amunicji  i
żywności.  Ciągłe  potyczki  z  Armią  Czerwoną i  dywersantami  sprawiły,  że  Rückemann
postanowił wydać wojskom sowieckim walną bitwę by podbudować morale żołnierzy.

Nocą z 27 września na 28 września jego oddziały zbliżyły się do miasteczka  Szack.  Po
brawurowo poprowadzonym ataku miejscowość została zdobyta, a broniąca jej radziecka 52
Dywizja Strzelców poniosła duże straty.

30 września mocno już okrojona jednostka Rückemanna przekroczyła  Bug i podeszła pod
wieś Wytyczno. 1 października 1939 jednostki KOP zostały zaatakowane przez sowiecką 45
Dywizję  Strzelców.  Po  całodziennej  zaciekłej  obronie,  gen.  Rückemann wydał  rozkaz  o
rozformowaniu jednostki i przedzieraniu się mniejszymi grupami.
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Większość oddziałów zdolnych do walki przedarło się pod osłoną nocy lasami na tereny
operacyjne SGO Polesie, praktycznie bez strat własnych.

Wilhelm Orlik-Rückemann przedarł  się  na  Litwę i  do  Szwecji.  Stamtąd,  dzięki pomocy
polskiego konsulatu, dotarł w końcu października do Wielkiej Brytanii.

Do końca  wojny  Orlik-Rückemann pełnił  różne  funkcje  sztabowe.  W latach  1945-1947
pełnił  służbę  w  Generalnym  Inspektoracie  Polskiego  Korpusu  Przysposobienia  i
Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii.

Po wojnie w 1947 gen. Wilhelm Orlik-Rückemann przeszedł w stan spoczynku i pozostał na
emigracji. Początkowo mieszkał w Londynie, a w 1972 przeniósł się do rodziny do Kanady.
Zmarł w Ottawie 18 października 1986. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Awanse

• podporucznik - 9 sierpnia 1915
• porucznik - 11 października 1915
• podpułkownik - 3 maja 1922 zweryfikowany ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 i 

164. lokatą w korpusie oficerów piechoty
• pułkownik - 1 grudnia 1924 ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924 i 32. lokatą w 

korpusie oficerów piechoty
• generał brygady - 21 grudnia 1932 ze starszeństwem z 1 stycznia 1933 i 2. lokatą w 

korpusie generałów

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti MilitariKrzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski

• Krzyż Niepodległości
• Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
• Złoty Krzyż Zasługi
• Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

Tytuł tematu: XIII Zjazd Legionistów w Krakowie
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Opis obrazu: Uroczystości na Sowińcu. Przybycie przedstawicieli władz. Widoczny m.in.
prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki, dowódca garnizonu krakowskiego gen. Bernard
Mond, dowódca 9 DP gen.  Wilhelm Orlik-Ruckemann,  wiceminister spraw wojskowych
gen. Felicjan Sławoj Składkowski.
Data wydarzenia: 1935-08-06     Miejsce: Kraków
Osoby widoczne: 
Felicjan Sławoj Składkowski, 
Mieczysław Kaplicki, 
Bernard Stanisław Mond, 
Wilhelm Orlik-Ruckemann,

Korpus Ochrony Pogranicza    Odwrót na Szack

W nocy z 27 na 28 września 1939 roku oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza dowodzone 
przez gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna, znalazły się w rejonie Szacka. Główne siły 
kolumny północnej, które dotarły do lasu na północ od Szacka, w okolicach miejscowości 
Mielniki, stanowiła Brygada KOP „Polesie” dowodzona przez płk. dypl. Tadeusza 
Różyckiego-Kołodziejczyka. Kolumna południowa, którą dowodził ppłk Nikodem Sulik, po
ciężkim i męczącym marszu dotarła w rejon na północny wschód od Szacka.

Po drodze napotkano kolumnę taborową z Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, 
dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga. Znajdował się on około 30 km od oddziałów 
KOP, w rejonie Włodawy. Ze względu na trudne warunki terenowe (bagna, jeziora, 
nieutwardzone drogi), gen. Orlik-Rückemann, wytyczając kierunek marszu na przeprawy na
Bugu pod Grabowem i Koszarami, musiał przejść przez Szack. Droga prowadziła przez 
szeroką groblę, pomiędzy dwoma jeziorkami Lucemierz i Czarne. Teren wokoło był grząski 
i podmokły. W dodatku Szack był zajęty przez siły sowieckie, o którch Polacy nic bliższego
nie wiedzieli. Gen. Orlik-Rückemann postanowił przebić się przez Szack i kontynuować 
marsz w kierunku przepraw na Bugu.

W rejonie Szacka rozłożyła swoje siły 52. DS dowodzona przez płk. Iwana Russijanowa,
licząca 13 000 żołnierzy. Od godz. 14 w Szacku znajdował się 411. Batalion Czołgów i 54
Dywizjon  Artylerii  Ppanc.,  które  uprzednio  wzięły  do  niewoli  bez  walki  około  400
żołnierzy polskich (w tym 22 oficerów). Rosjanie także nie znali dokładnie polskich sił, ale
dowódca 52. DS postanowił rozbić je, wykonując marsz w kierunku Włodawy. 28 września
rano przyszedł  meldunek informujący,  że  w rejonie  Szacka rozbity został  411.  Batalion
Czołgów dowodzony przez kpt. Nieseniuka. Wcześniej dowiedział się on, że rzekomo do
niewoli  chce  się  poddać  oddział  polskiej  kawalerii.  Batalion  ruszył  i  w  rejonie  jeziora
Lucmierz  dostał  się  pod  ogień  polskich  armat  przeciwpancernych,  które  zniszczyły
wszystkie  sowieckie  czołgi.  Z  batalionu  uratowało  się  trzech  rannych  żołnierzy.
Była  to  dla  Rosjan  wiadomość  porażająca.  Minął  dłuższy  czas,  nim  płk  Russijanow
skierował w rejon Szacka znaczne siły piechoty, artylerii i saperów.
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Krwawa przeprawa przez Bug

Sytuacja przedstawiała się następująco. Oddziały KOP rozmieszczone zostały na zachodnim
skraju lasu od miejscowości Mielniki po uroczysko Morawskie, sięgając bagien Prypeci. 
Odległość pomiędzy polskimi oddziałami wynosiła od 2 do 5 km. Ppłk Nikodem Sulik 
otrzymał zadanie wyparcia oddziałów Armii Czerwonej z Szacka, na który postanowił 
uderzyć siłami batalionów KOP „Bereźne” i „Rokitno” oraz batalionem piechoty 
dowodzonym przez mjr. Józefa Balcerzaka. 

           Natarcie miał wspierać dywizjon artylerii mjr. Stefana Czernika. 

Zanim  bataliony  przystąpiły  do  wykonywania  postawionych  im  zadań,  na  przedpolu
pojawiły  się  czołgi  z  411.  batalionu  kpt.  Nieseniuka.  Ogniem  armat  ppanc.  zostało
zniszczonym  osiem  sowieckich  czołgów.  Do  natarcia  ruszył  batalion  mjr.  Balcerzaka
wsparty ogniem własnej artylerii. Za nim ruszył batalion KOP „Bereźne” dowodzony przez
mjr. Żurowskiego. Polacy uderzyli z impetem pomimo silnego ognia prowadzonego z broni
maszynowej  i  artylerii  sowieckiej.  W Szacku  doszło  do  zaciętych  walk,  których  szala
przechyliła się na korzyść żołnierzy polskich. Rozbici Sowieci wycofali się w kierunku na
Mielniki  lub  Piszczę,  a  droga  przez  Szack  około  południa  została  otwarta.

Dwie godziny później, sowieckie samoloty zbombardowały oddziały polskie znajdujące się
w  Szacku.  Był  on  także  ostrzeliwany  przez  artylerię.  Następnie  wyszło  ze  skraju  lasu
natarcie piechoty wroga, zatrzymane ogniem broni maszynowej kompanii KOP „Tyszyca” i
artylerię.  Obrona  Szacka  została  wzmocniona  batalionem  KOP  „Sarny”.  Rosjanie
wprowadzali do walki kolejne pododdziały, ale te najczęściej w sile kompanii nie były w
stanie sforsować polskiej obrony.
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Gen. Orlik-Rückemann przekazał płk. Tadeuszowi Różyckiemu-Kołodziejczykowi rozkaz
oskrzydlenia nieprzyjaciela nacierającego na Szack siłami przynajmniej jednego batalionu
piechoty. Płk Różycki-Kołodziejczyk, obawiając się jednak osłabienia brygady, włączył do
akcji tylko jedną kompanię piechoty, resztę oddziałów zaś skierował marszem w kierunku
Bugu. Kompania ta natrafiła na sowiecki batalion z 58. PS i po walce musiała się wycofać.
Brygada,  która  dotarła  do  szosy,  również  napotkała  przeciwnika  i  została  zmuszona  do
przebijania  się  lasami  w  kierunku  Szacka.  Był  to  poważny  błąd.  Ale  zamieszanie
zapanowało też po stronie sowieckiej. Pododdziały 58. i 112. PS rozproszyły się w lesie. Płk
Russijanow  był  kompletnie  niezorientowany,  jakie  siły  polskie  ma  przed  sobą.

Po zapadnięciu zmroku pomimo ciągle trwającej wymiany ognia pododdziały KOP przeszły
marszem  przez  Szack  w  kierunku  przeprawy  na  Bugu.  Zgrupowanie  ppłk.  Sulika
przeprawiło się na zachodni brzeg rzeki pomiędzy Zbereżem a Grabowem. Niestety, ciężki
sprzęt, w tym samochody, trzeba było porzucić. W rejonie Grabowa 29 września 1939 roku
przed  południem znalazła  się  także  Brygada  „Polesie”,  która  walcząc  przemaszerowała
przez  Szack w kierunku przeprawy.  Stracono tabory,  pluton  armat  przeciwpancernych i
kilka ckm.

W bitwie o Szack poległo lub zostało zamordowanych 14 oficerów i siedmiu podoficerów
zawodowych, w większości z Brygady „Polesie”. Straty obejmowały około 500 żołnierzy,
poległych,  rannych i  zaginionych lub tych,  którzy dostali  się  do niewoli.  Straty 52 DS.
wyniosły 81 – 82 zabitych, 184 – 185 rannych, stracono dziewięć czołgów i pięć traktorów
Komsomolec. Dowódca 52. DS został zdjęty ze stanowiska.

Osaczeni pod Wytycznem

Po przeprawie przez Bug pododdziały ppłk. Nikodema Sulika znalazły się w lesie na 
wschód i południe od Kosynia. 10 km dalej na północ znalazła się Brygada „Polesie” 
(pomiędzy Sobiborem a Osową). Po zebraniu całej grupy KOP, która liczyła około 3000 
żołnierzy, dokonano reorganizacji, formując Batalion „Polesie”. Dowództwo nad nim objął 
ppłk Jan Dyszkiewicz. Dotychczasowy dowódca Brygady „Polesie” z powodu wyczerpania,
nie był w stanie dalej dowodzić. 30 września 1939 roku po południu grupa KOP jedną 
kolumną opuściła lasy i drogą na Hańsk do rana następnego dnia miała dotrzeć do lasów na 
zachód od Wytyczna. Następnie planowano przemarsz do lasów parczewskich i dołączenie 
do sił SGO „Polesie” gen. Kleeberga.

Do rejonu Wytyczna Polacy dotarli prawie bez przeszkód. Tylko batalion KOP „Bereźne” 
stoczył potyczkę, w czasie której zniszczył ogniem armat ppanc. i dwa sowieckie czołgi. 
Również Rosjanie podjęli budowę przeprawy na Bugu i działania pościgowe. Główny 
ciężar walk spadł na 253. Pułk wsparty innymi pododdziałami, czołgami oraz lotnictwem.

Gen. Orlik-Rückemann 1 października 1939 roku rozmieścił polskie siły następująco: trzy 
bataliony z pułku KOP „Sarny” zajęły skraj lasu na wschód od Wólki Wytyckiej w kierunku
południowym, sama miejscowość nie została obsadzona – była jedynie dozorowana przez 
oddział saperów z jednym rkm, Batalion „Polesie” miał marszem ubezpieczonym dotrzeć w 
rejon miejscowości Wytyczno.
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Kompania sowieckich czołgów T-37 około godziny 3 osiągnęła skraj Wytyczna. Tam 
została ostrzelana ogniem dwóch armat ppanc., które zniszczyły dwa czołgi. Pół godziny 
później, ogniem z broni maszynowej został ostrzelany szwadron kawalerii, który zmuszony 
został do odwrotu. Dowódca 253. PS po przeprowadzeniu rozpoznania bojem postanowił 
zaatakować polskie pozycje o świcie.

Szwadron kawalerii i batalion piechoty przed godziną ósmą opanowały Wytyczno, biorąc do
niewoli  około 400 żołnierzy.  Straty strony sowieckiej  wyniosły dziesięciu zabitych i  23
rannych.  Drugi  batalion  nacierał  wzdłuż  wschodniego  brzegu  jeziora  Wytyckie,  gdzie
napotkał silny opór. Ostrzelany przez artylerię i broń maszynową (źródła sowieckie podają,
że ckm-y rozmieszczone były na łodziach na jeziorze), został zmuszony do wycofania się ze
stratami 15 zabitych i  60  rannych.  Oddziały  polskie  były  w tym czasie  systematycznie
ostrzeliwane  i  bombardowane  przez  samoloty  sowieckie.  Gen.  Orlik-Rückemann,  chcąc
zyskać  na  czasie  i  przegrupować  siły,  wydał  rozkaz  dla  Batalionu  „Polesie”  ataku  na
skrzydło  przeciwnika,  na  wschód  od  Wytyczna.  Mimo potwierdzenia  rozkazu,  atak  nie
został przeprowadzony.

 W szeregi  polskie  wkradło  się  rozprężenie  i  zmęczenie.  Część  żołnierzy  zaczęła  się
poddawać,  inni  byli  niezdolni  do  walki.  Batalion  „Polesie”  przestał  praktycznie
istnieć.Dowódca  Grupy  KOP  podjął  więc  decyzję  o  oderwaniu  się  w  południe  od
przeciwnika i  skierowania  pozostałych sił  do lasów koło Sosnowicy.  Odwrót  zauważyli
Sowieci, przystępując do źle zorganizowanego zresztą pościgu. Kolumna była atakowana
również  przez  sowieckie  samoloty.  Po  dotarciu  w  nakazany  rejon  oddziały  zostały
rozwiązane i  rozproszone.  Części  żołnierzy udało się  dotrzeć do SGO „Polesie”.  Grupa
oficerów z gen. Orlikiem-Rückemannem podjęła decyzję o utworzeniu organizacji Tajny
KOP.                                                                  108.



Straty poniesione przez Armię Czerwoną w bitwie pod Wytycznem wyniosły: 31 zabitych,
94 rannych, trzy czołgi T-37, trzy traktory Komsomolec i uszkodzony jeden czołg. Według
danych sowieckich polskie straty wynieść miały 380 zabitych i 1000 żołnierzy wziętych do
niewoli. Rannych polskich żołnierzy przewieziono do Wytyczna i tam zamknięto w jednym
z budynków (Dom Ludowy). Większość z nich zmarła z upływu krwi i odniesionych ran.

www.moikrewni.darmowefora.pl/
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