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   GENERAŁ  JÓZEF  DOWBÓR  MUŚNICKI

Profesjonalizm kontra dyletantyzm, czyli dlaczego udało nam się Powstanie 
Wielkopolskie. 

Rzecz o generale Józefie Dowbor-Muśnickim 

28 grudnia 2011    
 Dariusz Leśniewski 
Był Polakiem pochodzącym z Kongresówki – urodził się 25 X 1867 r. w Grabowie w ziemi
sandomierskiej. Większą część życia spędził poza granicami Polski, a umarł 26 X 1937 r. w
okolicach Poznania, w Batorowie. Jako oficer służył w armii carskiej, m in. na Ukrainie, w
północnej Rosji i na Syberii. Brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej, w zmaganiach na
Dalekim  Wschodzie.Zwycięsko  walczył  w  I  wojnie  światowej  z  wojskami  austro-
węgierskimi,  Niemcami,  Turkami  i  bolszewikami.  O  jego  wysokich  umiejętnościach,
zwłaszcza  jako  wojskowego,  mogli  przekonać  się  zarówno  Rosjanie,  jak  Niemcy,  oraz
Polacy.

Był jednym z trzech pierwszych wojskowych w stopniu generała broni i jednym z trzech
pierwszych generałów Sztabu Generalnego, jakimi dysponowała II Rzeczpospolita u swego
zarania. O zdolnościach wojskowych i poważaniu, jakim cieszył się wśród kadry oficerskiej
Rosji  niech  świadczy  fakt,  iż  jako  jedyny  Polak  Dowbor  ukończył  w  państwie  carów
Akademię  Sztabu  Generalnego  z  II  lokatą  i  wyróżnieniem,  i  jako  jedynemu  Polakowi
proponowano  Muśnickiemu  stanowisko  Szefa  Sztabu  Generalnego  w  armii  rosyjskiej.  

Dzięki  swoim przewidującym wyborom i  trafnym decyzjom znacznie  przyczynił  się  do
ustalenia  granic  Polski  międzywojennej  i  wniósł  ogromne zasługi  w stworzenie  Wojska
Polskiego.  Jednak po jego śmierci,  w kondukcie  pogrzebowym wśród wielu  niesionych
najwyższych zagranicznych orderów i  odznaczeń (m.in.  rosyjskiej  "Złotej  Szabli",  czyli
Złotego  Oręża  Orderu  św.  Jerzego  za  waleczność,  czy  też  angielskiego  Orderu  Łaźni),
zabrakło jakiegokolwiek wyróżnienia polskiego. 

Po I wojnie światowej odradzająca się Rzeczpospolita miała wielu wybitnych polityków i
wojskowych.  Wśród  nich  było  trzech  Józefów:  Piłsudski,  Haller  i  Dowbor-Muśnicki.
Jednak  tylko  Dowbor  służył,  przechodząc  kolejne  szczeble  kariery,  jako  zawodowy
wojskowy w armii carskiej. Pozostali swoje doświadczenia zdobywali w innych warunkach.
W związku z tym jego doświadczenia życiowe i sposób doboru środków zmierzających do
obranego celu różnił się od pozostałych, którzy z wojskiem zetknęli się w monarchii austro-
węgierskiej  czy  też  brali  udział  w  walkach  Legionów  Polskich  w  Wielkiej  Wojnie.

Końcowym efektem tych rozbieżnych stanowisk i poglądów na styku Dowbor – Piłsudski
było odsunięcie generała od czynnej służby wojskowej w 1920 r. Obaj spotkali się zaledwie
kilka  razy,  jednak żadne z tych spotkań nie przyniosło rezultatów, jakich można by się
spodziewać. Niewątpliwy konflikt, który istniał między tymi dwiema osobistościami, miał
wiele przyczyn.  Wśród nich można podać przede wszystkim różnice światopoglądowe i
polityczne.  Natomiast  zarzewiem  tego  konfliktu  był  stosunek  ludzi  Komendanta
działających w POW do istnienia I Korpusu Polskiego w Rosji. 
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To ich działalność była przyczyną, że Dowbora nie pałał sympatią do przyszłego Naczelnika
Państwa. Jak uzasadniona była ta niechęć niech chociaż poświadczą działania kpt. Ignacego
Matuszewskiego, czy też przysłanego przez Piłsudskiego na szefa sztabu do Poznania ppłk.
Stachiewicza. Odczucia generała względem Piłsudskiego były uzasadnione, bowiem ten, np.
wysyłając Muśnickiego do Poznania w 1919 r. chciał pozbyć się popularnego nie tylko w
wojsku rywala a przy okazji  liczył na jego kompromitację.  Dowodem na małostkowość
okazaną  przez  Komendanta  jest  np.  relacja  Wacława  Jędrzejewicza,  oraz  list  samego
Piłsudskiego z 17 stycznia 1919 r. do Kazimierza Dłuskiego. 

Oceniając sytuację z dzisiejszego punktu widzenia można rzec, że obaj Józefowie stali po
dwóch przeciwstawnych sobie  stronach i  mimo chęci  współdziałania ze strony generała
współpraca  taka  nie  była  możliwa  ze  względów  politycznych.  

Zmysł organizatorski,  talent dyplomatyczny, zdolności polityczne i wreszcie zrozumienie
ducha  polskiego  żołnierza,  jakie  posiadał  Dowbor,  w  pełni  uwidoczniły  się  w  trakcie
tworzenia i umacniania I Korpusu Polskiego w Rosji. Miejsca dyslokacji poszczególnych
jednostek Korpusu dowództwo rosyjskie (Stawka) celowo rozmieściło od Rosji centralnej,
przez  Białoruś  i  Ukrainę,  aż  po  Odessę.  Dopiero  później  Korpus  formalnie,  za  zgodą
wojskowych władz sowieckich,  miał  stacjonować  na Białorusi,  m in.  wokół  Bobrujska.

Wówczas to, wśród niesłychanego zamętu, rozpadającej się armii carskiej, rządów motłochu
po  przewrocie  bolszewickim,  i  aresztowaniu  części  Naczpolu  (uniknął  wtedy  zagłady
Władysław Raczkiewicz, późniejszy Prezydent RP na Obczyźnie), braku pełnej łączności z
krajem i innymi skupiskami Polaków, potrafił generał zorganizować jedyne i pierwsze po
latach niewoli niezależne Wojsko Polskie, liczące w chwili największego rozwoju 30.000
żołnierzy, w tym kilka tysięcy oficerów (tzw. Legia Rycerska), a więc więcej niż wszystkie
razem wzięte Brygady Legionów w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Co więcej, wojsko to
skutecznie  walczyło  z  przeważającymi  liczebnie  hordami  rewolucyjnymi,  opanowując
znaczne połacie Białorusi. 

Śmiało  można  rzec,  iż  teren  ten  stanowił  oazę  spokoju  i  bezpieczeństwa  w  dobie
ówczesnego zamętu w państwie rosyjskim. O wartości i znaczeniu Korpusu świadczy m.in.
to,  iż  sojusznicze  (alianckie)  misje  wojskowe  działające  przy  Stawce,  po  przewrocie
bolszewickim były ochraniane właśnie przez Polaków z oddziałów Dowbora.  Natomiast
kunszt  Muśnickiego  w  zakresie  pertraktacji,  dalekowzroczność,  logika  postępowania  i
zmysł  polityczny ujawnił  się,  gdy I  Korpusowi Polskiemu zagrozili  w 1918 r.  Niemcy.
Jest  to temat na  odrębny artykuł,  tak jak i  dzieje  Korpusu oraz Dowborczyków,  jednak
warto przypomnieć, że w owym czasie na terenie Królestwa istniała Rada Regencyjna i jej
właśnie podporządkował się Korpus. 

Jednakże, gdy Niemcy uświadomili sobie zagrożenie, jakie stwarzało dla nich niezależne,
prawdziwie  polskie  wojsko  wystosowali  wówczas  ultimatum,  w  którym  zażądali
rozbrojenia  polskich  oddziałów.  Dowbor  zręcznie  wyprzedził  termin  ultimatum
niemieckiego i ogłosił demobilizację Korpusu. Decyzja ta wywołała, całkiem niesłusznie,
ostre ataki na osobę generała w kraju, zarówno ze strony piłsudczykowców, jak i endeków.
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Generał miał wtedy do wyboru albo walczyć z Niemcami, albo przejść za Dniepr i wówczas
podjąć walkę z bolszewikami, przebijając się np. do Odessy – obie te możliwości równały
się  zagładzie  świetnych  kadr  Wojska  Polskiego.  Jednak  nieliczna  część  żołnierzy  nie
pogodziła się z tą  decyzją,  a swoje niezadowolenie wyraziła w niecodzienny sposób,  w
postaci  nieudanego  "buntu",  inspirowanego  przez  wysłanników  POW  z  Królestwa,
działających w imieniu Piłsudskiego. 

Byli  to  Leopold  Lis-Kula  i  Przemysław  Barthel  de  Weydenthal.  Jednym  z  naiwnych
żołnierzy otumanianych przez nich był m.in. Melchior Wańkowicz. Ów nieudany zamach
był przyczyną późniejszych, już w II Rzeczypospolitej, nieprzyjemnych konsekwencji dla
Dowbora.

Po  zarządzeniu  demobilizacji,  na  mocy  umowy  z  generałem  dowództwo  niemieckie
przetransportowało żołnierzy Korpusu na tereny polskie.  Natomiast  Muśnicki  miał  duże
trudności  w  uzyskaniu  zgody  na  przybycie  do  Polski.  Niemcy  proponowali  mu  nawet
wyjazd  na  Syberię.  Ostatecznie  zakazali  mu  tylko  pobytu  w  Warszawie.  Tak  więc
najważniejszy cel, jaki stawiali sobie Polacy został osiągnięty: przybyli do Ojczyzny, by tu,
kiedy nadejdzie potrzeba walczyć o jej wolność. 

O  znaczeniu  wówczas  podjętej  decyzji  niech  świadczy  fakt,  że  z  I  Korpusy  Polskiego
wywodzili  się  m.in.:  gen.  Władysław  Anders,  gen.  Wacław  Iwaszkiewicz,  gen.  Daniel
Konarzewski, gen. Jan Wroczyński, gen. Karnicki, gen. Gustaw Paszkiewicz, gen. Bohusz-
Szyszko, czy też poległy na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 r. por. Pogonowski.
Dowborczycy ponadto na równi  z peowiakami brali  udział  w rozbrajaniu okupantów w
listopadzie 1918 r.

Podkreślenia wymaga też fakt, że wspomniane przymioty charakteru oraz profesjonalizm
zawodowego  wojskowego  Józefa  Dowbor-Muśnickiego  przydały  się,  kiedy  objął  on
stanowisko  Głównodowodzącego  Wojsk  Wielkopolskich.  Wtedy  to  prócz  organizacji
jednostek  wojskowych  udało  mu  się  zneutralizować  nastroje  ludności  niemieckiej
mieszkającej  w  Poznańskiem.  Zdecydowanie  i  upór  Dowbora  w  powstrzymywaniu
samosądów,  aktów zemsty  i  zwykłych  objawów przemocy,  przyczyniły  się  do  tego,  iż
mniejszość niemiecka, zamiast popierać bojówki i oddziały niemieckie, zachowywała coraz
częściej rezerwę i postawę wyczekującą. 

Natomiast,  w  zakresie  umiejętności  wojskowych  Dowbor  wykazał  się  po  raz  kolejny
wielkimi  zdolnościami  organizatorskimi,  bowiem  w  ciągu  kilku  miesięcy  (co  było
ewenementem na skalę prawdopodobnie europejską), wraz ze swoimi współpracownikami,
oraz  przy  ofiarnej  postawie  społeczeństwa  potrafił  stworzyć  doborowe  Wojsko
Wielkopolskie.  Wojsko  to  nie  tylko  obroniło  zdobycze  powstania,  ale  także  wsparło
skutecznie  Lwów w 1919 r.,  a  potem zaliczane  było  do  elity  Wojska  Polskiego,  czego
dowodem są walki na froncie litewsko-białoruskim, ofensywa kijowska, bohaterskie walki
odwrotowe,  czy  też  znakomite  kontruderzenie  znad  Wieprza  w  sierpniu  1920  r.,  gdzie
główną  siłę  uderzeniową  stanowiły  wielkopolskie  14  i  16  Dywizje  Piechoty.
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Należy też pamiętać, że tylko z powodów politycznych, niezależnych od niego, nie udało
się  Dowborowi  wyzwolić  Pomorza  łącznie  z  Gdańskiem  (stworzył  kadry  dla  dywizji
strzelców  pomorskich  i  pułku  ułanów),  a  w  swoich  planach  uwzględniał  także  Śląsk
(sformował Pułk Strzelców Bytomskich). Tak więc, wbrew nadziejom Piłsudskiego i ludzi
działających  w  jego  imieniu,  Józef  Dowbor-Muśnicki  w  Poznaniu  nie  tylko  nie
skompromitował się, ale znalazł pełne uznanie i zrozumienie. 

Swoją  sympatię,  wdzięczność  i  podziw  dla  społeczeństwa  wielkopolskiego  wyraził
kilkakrotnie na kartach swoich pamiętników. Uczucia te  w większości przypadków były
odwzajemnione przez ludzi, z którymi się stykał, mieszkając w podpoznańskim Batorowie. 

Po  zakończeniu  walk  w  1920  r.  studenci  uniwersytetu  w  Poznaniu  zaproponowali
generałowi  funkcję  Ojca  Korporacji  "Lechia".  Wówczas  to  Dowbor  prawdopodobnie
zetknął się po raz pierwszy z polską korporacją akademicką. 

Propozycję oczywiście przyjął. Natomiast o uczuciach, jakie łączyły Lechitów z ich Ojcem,
niech świadczy chociażby fakt, że w "Lechii" co roku z okazji imienin generała odbywał się
uroczysty komersz (tak jest  do dziś).  Ponadto ciekawostką świadczącą o akceptacji  idei
korporacyjnych przez Muśnickiego oraz o jego aktywnym uczestnictwie w życiu korporacji
jest to, iż nazwa majątku: Batorowo, gdzie po przejściu w stan spoczynku aż do śmierci
przebywał generał, pochodzi od K! Batoria z Wilna, której Dowbor był Filistrem honoris
causa.

Interesujące jest, jaka opcja polityczna była generałowi bliska: konserwatyzm, a może hasła
Narodowej  Demokracji?  W  swych  wspomnieniach  sam  odpowiedział  na  to  pytanie:
"Uważam  się  za  nacjonalistę  i  narodowca.  Nie  stronię  od  ludzi  o  zbliżonych
przekonaniach".  Jednocześnie  należy  pamiętać  o  jego  zdecydowanej  postawie
antyrewolucyjnej  i  antybolszewickiej.  Ponadto  generał  był  zwolennikiem  idei
monarchicznej.  Jego  poglądy  w  kwestii  ustroju  były  znane  także  wśród  Wielkopolan.
Przykładem  jest  sytuacja,  która  miała  miejsce  w  maju  1926  r.,  kiedy  to  w  Poznaniu
debatowano  nad  pomocą  legalnemu  rządowi.  W  trakcie  zebrania  grupy  posłów
wielkopolskich  zaproponowano  oddanie  dowództwa  tworzonych  wojsk  Muśnickiemu.
Wymagało to akceptacji wszystkich zebranych. 

Większość wyraziła zgodę bez żadnych warunków,  jednak był pewien wyjątek.  Oto jak
relacjonuje te wypadki sam generał: "poseł Herz z NPR postawił kwestię zaufania do mnie
w taki sposób: <my się zgodzimy na naznaczenie, jeżeli jen. Dowbor-Muśnicki oświadczy
tu  uroczyście,  że  nie  użyje  władzy na wprowadzenie  monarchii  w Polsce>".  W świetle
powyższego wydaje się oczywistym, o jakim ustroju generał mówił na zakończenie swych
wspomnień, gdzie zwraca się do swoich współtowarzyszy tymi oto słowami: "... proszę o
wybaczenie mi tego wielkiego błędu, że nie narzuciłem Polsce ustroju, który odpowiadałby
naszym  ideałom".  Tak  więc  bliskie  mu  były  zarówno  poglądy  narodowe,  jak  i  idee
konserwatywne. Natomiast, jeśli chodzi o politykę to zaznaczyć trzeba, że Józef Dowbor-
Muśnicki, mimo kandydowania w II Rzeczypospolitej w wyborach samorządowych, nigdy
politykiem  nie  był  i  bardzo  krytycznie  wypowiadał  się  na  temat  tzw.  działaczy  partii
politycznych, przerostu instytucji demokratycznych i biurokracji.
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 Dość powiedzieć,  że,  jak twierdził,  już  w lecie  1919 r.  był  zwolennikiem rozwiązania
Sejmu i ukrócenia "sejmowładztwa".Zastanawiając się, jakim był człowiekiem, oraz czym
"zasłużył" sobie na pozostawanie w cieniu zapomnienia, czy też warto pamiętać jakiej idei
był  wierny  i  jakie  wartości  starał  się  przekazywać  swoim podkomendnym i  młodszym
pokoleniom,stanowczo należy stwierdzić, że Józef Dowbor-Muśnicki był w wielu sprawach
wzorem do naśladowania.

 Jak bowiem sam powiedział "…sprzeczności życiowe już od wczesnej młodości wyrobiły
we mnie zmysł krytyczny, spotęgowały sceptycyzm i zmusiły do zamknięcia się w sobie.
Nigdy nie  miałem skłonności  do wynurzeń".  Jak  wobec  tego potrafił  dotrzeć do serc  i
umysłów tylu swoich żołnierzy, a później także ludzi młodego pokolenia, m.in. Lechitów?
Otóż cechami charakteru, które przyciągały do generała były niewątpliwie szczery i głęboki
patriotyzm,  prostolinijność,  wiara  w  Boga,  życzliwość,  sumienność  i  poczucie
sprawiedliwości. Prócz tego ogromna wiedza, doświadczenie, poczucie odpowiedzialności i
lojalność.

 Niektórych raziło jego poczucie własnej wartości, niekiedy określane nawet jako brak 
skromności. Prawda jest, że bywał surowy w swych sądach, stanowczy i uparty w dążeniu 
do celu, jednak często taka postawa wypływała z wierności przyjętych ideałów i wybieraniu
w trudnych sytuacjach możliwości opartych na logicznych podstawach, a nie uleganiu, być 
może wzniosłym, ale jakże lekkomyślnym prądom i zamysłom.

           GENERAŁ Władysław Sikorski (1881–1943)

Urodził się 20 maja 1881 r. w Tuszowie Narodowym koło Mielca w zaborze austriackim. 

Po ukończeniu gimnazjum w Rzeszowie podjął w 1898 r. na krótko naukę w tamtejszym 
seminarium nauczycielskim.
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Od 1899 r. był uczniem III Gimnazjum Klasycznego we Lwowie, gdzie w 1902 r. uzyskał
maturę.W latach  1902-1908  studiował  na  Wydziale  Inżynierii  Politechniki  Lwowskiej,
otrzymując dyplom inżyniera.W 1902 r. wstąpił do związanego z Ligą Narodową Związku
Młodzieży  Polskiej  („Zet”),  a  od  grudnia  tego  roku  pełnił  funkcję  sekretarza  koła
Towarzystwa Szkoły Ludowej na Politechnice Lwowskiej, zostając w lutym 1904 r. jego
prezesem.Podczas  studiów odbył  jednoroczną  służbę  w armii  austriackiej,  uzyskując  w
1905 r. stopień podporucznika.Po powrocie na uczelnię od 1905 r. do 1907 r.

 był prezesem „Bratniej Pomocy”.

W  1907  r.  prowadził  wykłady  na  temat  taktyki  na  kursach  bojowo-wojskowych  kół
milicyjnych PPS.  Słuchaczami tych kursów byli  m.in.  Józef Piłsudski,  Walery Sławek i
Kazimierz Sosnkowski.

W roku 1908 był współzałożycielem Związku Walki Czynnej, wchodząc w skład jego Rady
Głównej  i  Wydziału,  który  odpowiadał  za  bieżące  prace  organizacji.  Należał  także  do
najważniejszych wykładowców na kursach wojskowych organizowanych przez ZWC.

Był  jednym  z  głównych  organizatorów  na  terenie  Galicji  wschodniej  Związku
Strzeleckiego. Po jego utworzeniu w 1910 r. objął stanowisko prezesa Wydziału Związku
Strzeleckiego.W  założonym  w  tym  samym  roku  we  Lwowie  Polskim  Stronnictwie
Postępowym pełnił obowiązki sekretarza. 

W 1912 r. jako jego reprezentant wszedł w skład Komisji Tymczasowej Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych,  w której  sprawował funkcję m.in.  komisarza wydziału
wojskowego.9  sierpnia  1914  r.,  po  wybuchu  wojny,  mianowany  został  przez  Józefa
Piłsudskiego  komisarzem  wojskowym  na  Galicję,  reprezentującym  nieistniejący  w
rzeczywistości  Rząd  Narodowy.Po  powstaniu  Naczelnego  Komitetu  Narodowego  17
sierpnia 1914 r. został szefem Departamentu Wojskowego Sekcji Zachodniej.

30  września  1914  r.  mianowany  został  podpułkownikiem  i  dowódcą  4  pułku  piechoty
Legionów  Polskich.  Ostatecznie  jednak  decyzją  austro-węgierskiej  Naczelnej  Komendy
Armii  (AOK)  i  Komendy  Legionów  pozostał  na  stanowisku  szefa  Departamentu
Wojskowego.W  październiku  1914  r.  przystąpił  do  organizacji  szkoły  podchorążych
Legionów Polskich w Krakowie, zostając jej pierwszym komendantem.

W połowie 1915 r., po zajęciu Królestwa Polskiego przez wojska państw centralnych, jego
zdecydowane  stanowisko  ,  jako  szefa  Departamentu  Wojskowego  NKN,  co  do  dalszej
rozbudowy Legionów Polskich stało się jedną z przyczyn konfliktu z Piłsudskim, który
uważał, że powinna być ona uzależniona od jasnego stanowiska Niemiec i Austrii w sprawie
polskiej.19  lipca  1916  r.  uzyskał  stopień  podpułkownika.  Na  przełomie  września  i
października 1916 r.  sprawował funkcję dowódcy 3 pułku piechoty Legionów, następnie
powrócił na zajmowane dotąd stanowisko.

Po  ogłoszeniu  Aktu  5  listopada  uczestniczył  w pertraktacjach  austriacko-niemieckich  w
sprawie utworzenia Polskiej Siły Zbrojnej.

15  marca  1917  r.  mianowany  został  przez  gen.-gub.  Beselera  szefem  Krajowego
Inspektoratu Zaciągu. W związku z przerwaniem działalności werbunkowej od 15 czerwca
1917 r. pełnił obowiązki komendanta Obozu Ćwiczeń PSZ w Zambrowie.
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Po  kryzysie  przysięgowym  1  września  1917  r.  został  dowódcą  Ośrodka  Uzupełnień
Polskiego Korpusu Posiłkowego w Bolechowie.

W konsekwencji wydania rozkazu aprobującego akcję II Brygady pod Rarańczą został 26
lutego 1918 r. internowany przez władze austriackie w obozie jenieckim w Dulfalvie na
Węgrzech.Po  uwolnieniu  w  końcu  kwietnia  1918  r.  wyjechał  do  Lwowa.  Od  22
października tego roku z upoważnienia Rady Regencyjnej organizował w Galicji jednostki
Wojska Polskiego.27 października 1918 r. Rada Regencyjna mianowała go szefem sztabu
gen. Stanisława Puchalskiego, który dowodził wojskami polskimi w Galicji. Po dotarciu do
Przemyśla,  gdzie  przebywał  gen.  Puchalski,  zaskoczony  został  wybuchem  zbrojnego
konfliktu polsko-ukraińskiego. 

Unikając niewoli, objął dowództwo nad obroną zachodniej części miasta, a następnie udał
się do Krakowa w celu zorganizowania pomocy dla Lwowa i Przemyśla.

21 listopada 1918 r. mianowany kwatermistrzem Armii „Wschód”.

6  stycznia  1919  r.  został  dowódcą  samodzielnej  grupy  broniącej  linii  kolejowej
podGródkiem Jagiellońskim, zdobywając w wyniku ryzykownego manewru Bartatów.

W marcu 1919 r., w trakcie ukraińskiej ofensywy, walczył już na czele dywizji piechoty,
tocząc w kwietniu zwycięskie boje pod Stawczanami. 

Dowodząc  nią  brał  udział  w rozpoczętej  15  maja  ofensywie  wojsk  polskich  na  froncie
ukraińskim.1 sierpnia 1919 r. został dowódcą 9 Dywizji Piechoty i Grupy Poleskiej.

26 lutego 1920 r.  objął dowództwo operacji pomocniczej wobec przygotowywanej przez
Piłsudskiego  ofensywy  na  Ukrainie  i  doprowadził  do  zajęcia  5  marca  Mozyrza  i
Kalenkowicz,  ważnych  węzłów  komunikacyjnych.W  maju  1920  r.  otrzymał  stopień
generała  podporucznika  (generała  brygady).Podczas  wyprawy  kijowskiej  jego  grupa
opanowała  linię  Dniepru,  zajmując  m.in.  stację  Rzęczycę.  Pomiędzy  11  a  14  czerwca
przeprowadził  skuteczną  kontrakcję  w  rejonie  Czarnobyla,  a  po  załamaniu  się  frontu
polskiego na Ukrainie do 29 czerwca odpierał ataki na Mozyrz i Kalenkowicze. 

W trakcie ofensywy rozpoczętej w lipcu 1920 r. przez wojska sowieckie toczył walki o 
utrzymanie Brześcia.

11  sierpnia  1920  r.  został  dowódcą  5.  Armii.  Stojąc  na  jej  czele  przeprowadził
kontruderzenie w kierunku Nasielska i Ciechanowa, wiążąc skutecznie od 15 sierpnia siły
15. i 3. Armii Czerwonej. Jego działania w istotny sposób przyczyniły się do zwycięstwa,
które przyniosło uderzenie znad Wieprza.

27  sierpnia  1920 r.  objął  dowództwo nad 3 Armią,  z  którą  z  powodzeniem walczył  na
Wołyniu i Polesiu, zajmując m.in. 26 września Pińsk. Brał udział również w ostatnim etapie
walk na froncie białorusko-litewskim.

28 lutego 1921 r. awansowany został do stopnia gen. porucznika (generała dywizji).

Od 1 kwietnia 1921 r. do 16 grudnia 1922 r. pełnił obowiązki szefa Sztabu Generalnego.

16 grudnia 1922 r., po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza, objął funkcje premiera
i ministra spraw wewnętrznych, które pełnił do 26 maja 1923 r.
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Od 30 listopada 1923 r.  do 17 lutego 1924 r.  był  Generalnym Inspektorem Piechoty,  a
następnie  do  14 listopada  1924 r.  ministrem spraw wojskowych w rządzie  Władysława
Grabskiego. 

26 listopada 1925 r. wszedł w skład Rady Wojennej, a 21 grudnia tego samego roku objął
dowództwo Okręgu Korpusu VI we Lwowie.

Wobec zamachu majowego w 1926 r. zachował neutralność.

Zwolniony ze  stanowiska 19 marca  1928 r.,  przeniesiony został  do  dyspozycji  ministra
spraw wojskowych. Bez przydziału służbowego pozostawał do września 1939 r.

Skonfliktowany  z  Józefem  Piłsudskim,  19  marca  1928  został  odwołany  ze  stanowiska
dowódcy VI Okręgu Korpusu we Lwowie (otrzymał status generała do dyspozycji). Odtąd
do  1939  spędzał  miesiące  wiosenno-letnie  w nabytym w 1923  dworku  w  Parchaniu k.
Inowrocławia  (nabył  majątek  ok.  50  ha  wraz  z  dworkiem  na  podstawie  ustawy  o
osadnictwie wojskowym jako tzw. resztówkę).

W 1934 została wydana książka autorstwa Sikorskiego, pt. Przyszła wojna – jej możliwości
i charakter oraz związane z nimi zagadnienia obrony kraju. Zawarł w niej przewidywania i
analizy, których celność zostały potwierdzone przez ogólnoświatowy konflikt zbrojny, który
wybuchł 5 lat  później.  Sikorski pisał:Kto by zatem, prowokując wojnę przy istniejących
współcześnie antagonizmach narodowych, politycznych, ekonomicznych i socjalnych sądził,
że zdoła ją zamknąć w dowolnych, a przewidzianych przez siebie z góry granicach, ten
byłby w szalonym błędzie.  Przyszła wojna narodów, szczególnie gdyby do niej doszło w
Europie,  rozwinęłaby  się  prawdopodobnie  w  nowy,  lecz  daleko  groźniejszy  jak  przed
dwudziestu laty, kataklizm ogólnoświatowy

W tym czasie opublikował wiele ze swoich przemyśleń, przewidując m.in. 
niebezpieczeństwo związane z remilitaryzacją Niemiec i tragiczne skutki polityki 
appeasementu.

Do 1939 pozostał bez przydziału, w dyspozycji Ministra Spraw Wojskowych. Studiował we
Francji w École Supérieure de Guerre. W 1936 był jednym z sygnatariuszy antysanacyjnego
Frontu Morges (obok  Wincentego Witosa,  Ignacego Paderewskiego i  Józefa Hallera).  W
tym samym czasie Sikorski rozpoczął pisanie cotygodniowych gruntownych artykułów o
tematyce  militarno-politycznej  w  Kurierze  Warszawskim,  w  których  przestrzegał  przed
niebezpieczeństwem  dalszego  wzmacniania  się  Niemiec  hitlerowskich.  Jednocześnie
lansował tam koncepcję stworzenia sojuszu państw demokratycznych (z udziałem Polski) z
ZSRR, skierowanego przeciwko Niemcom

Wraz z zaostrzeniem się sytuacji międzynarodowej,  Sikorski powrócił do kraju w 1938.
Wiązało się to z nadzieją na pełnienie stanowiska, na którym mógłby w pełni wykorzystać
swe zdolności. W 1939, jeszcze przed rozpoczęciem  kampanii wrześniowej (25 sierpnia),
domagał się od marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza przydziału do jednostki frontowej, lecz
go  nie  otrzymał.  Nie  zaprzestał  jednak kolejnych  prób  dotarcia  do  Wodza  Naczelnego,
przygotowując  nowe  pismo  i  wręczając  je  emerytowanemu  majorowi  Julianowi
Malinowskiemu, który miał je przekazać marszałkowi Śmigłemu-Rydzowi. Usiłowania te
nie przyniosły jednak zamierzonego skutku.
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W takich okolicznościach przedostał się przez Rumunię do Francji, gdzie już 28 września, a
więc jeszcze przed ustaniem walk w Polsce,  podjął  się  – za  przyzwoleniem  aliantów –
tworzenia polskiej armii na uchodźstwie.

W 1931 r.  opublikował  książkę „Polska  i  Francja  w przeszłości  i  dobie  współczesnej”.
Trzy lata później ukazała się jego najbardziej znana praca „Przyszła wojna. Jej możliwości i
charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju”.

W okresie 1928-1932 przebywał za granicą, głównie we Francji i Szwajcarii. Angażując się
w działalność opozycyjną wobec rządów piłsudczyków był w 1936 r. jednym z inicjatorów
„Frontu Morges”.

W kampanii polskiej w 1939 r., pomimo starań, nie uzyskał przydziału bojowego.

18 września przekroczył granicę polsko-rumuńską, a 24 września przybył do Paryża.

28  września  został  wyznaczony  dowódcą  polskich  sił  zbrojnych  mających  powstać  we
Francji.

30 września prezydent Władysław Raczkiewicz mianował go prezesem Rady Ministrów i
ministrem spraw wojskowych.

7  listopada  1939 r.  dekretem prezydenckim powołany został  na  stanowisko Naczelnego
Wodza Polskich Sił Zbrojnych.

.W Paryżu dołączył do Władysława Raczkiewicza i Stanisława Mikołajczyka. Ten pierwszy
został wyznaczony na mocy art. 13 konstytucji kwietniowej przez Ignacego Mościckiego na
prezydenta RP. Sam Mościcki ustąpił z tego stanowiska. 

Raczkiewicz powierzył misję tworzenia rządu  Augustowi Zaleskiemu, byłemu ministrowi
spraw zagranicznych  w sanacyjnych  rządach.  Jednak  jego  pozycja  była  bardzo  słaba  –
klęska  wrześniowa  podkopała  autorytet  tego  obozu.  Dodatkowo  większość  znanych
przywódców  sanacyjnych  znajdowała  się  w  Rumunii  lub  na  Węgrzech.  We  Francji
natomiast  bardzo silna  była  opozycja  wobec tego obozu,  której  liderem był  Władysław
Sikorski. Generał postrzegany był jako frankofil i polityk mający bardzo dobre kontakty z
władzami francuskimi. 30 września 1939 mianowany został przez prezydenta Raczkiewicza
nowym premierem rządu Rzeczypospolitej. Jednocześnie przedstawiciele opozycji zawarli z
politykami sanacyjnymi przebywającymi we Francji tzw.  umowę paryską, zgodnie z którą
ustalono,  iż  swoje  konstytucyjne  prerogatywy  prezydent  będzie  wykonywał  w
porozumieniu z premierem.

Początkowo w gabinecie Sikorskiego panowała równowaga między politykami związanymi
z międzywojennym  Frontem Morges, a przedstawicielami sanacji:  Władysław Sikorski –
premier  i  minister  spraw  wojskowych,  Stanisław  Stroński –  wicepremier  i  minister
informacji,  August  Zaleski  –  minister  spraw zagranicznych  oraz  Adam Koc –  minister
skarbu. W ciągu kilku następnych dni proporcje zmieniły się na korzyść tych pierwszych –
do rządu weszli  Józef Haller (Stronnictwo Pracy, minister bez teki),  Jan Stańczyk (PPS,
opieka  społeczna),  Marian  Seyda (Stronnictwo  Narodowe,  minister  sprawiedliwości)  i
Aleksander Ładoś (minister bez teki). Resort skarbu objął Henryk Strasburger, a Koc został
w tym resorcie wiceministrem.
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W połowie października do  Paryża przybył generał  Kazimierz Sosnkowski,  który został
wyznaczony przez Raczkiewicza na następcę prezydenta w przypadku opróżnienia urzędu.
Wszedł też w skład rządu jako minister bez teki. Zwolennicy sanacji pragnęli, aby został on
również  mianowany  Naczelnym  Wodzem  Polskich  Sił  Zbrojnych.  Obóz  zwolenników
Sikorskiego nie dopuścił jednak do tego i 7 listopada 1939 Sikorski został mianowany przez
prezydenta RP Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych (stanowisko
to wakowało po internowanym w Rumunii Edwardzie Rydzu-Śmigłym). Rząd Sikorskiego
został  natychmiast  uznany  przez  Francję  i  Wielką  Brytanię  za  legalne  i  suwerenne
przedstawicielstwo  państwa  polskiego.  USA  uznały  ten  fakt  2  października  1939.
Tymczasem do gabinetu wszedł bliski przyjaciel generała, Stanisław Kot, obejmując resort
spraw wewnętrznych. Wzmocniło to pozycję premiera.

18 grudnia 1939 rząd Sikorskiego wydał deklarację, której treścią były założenia gabinetu w
kwestiach polityki zagranicznej. Deklarował on udział w wojnie w celu wyzwolenia kraju
spod  okupacji  niemieckiej  i  zapewnienie  państwu  granic  gwarantujących  pełnię
bezpieczeństwa.  Za  głównego  wroga  uznawano  Niemcy  hitlerowskie,  ale  zapowiadano
także walkę o rewindykację ziem państwa polskiego zagarniętych przez ZSRR.

W tym czasie Władysław Sikorski skupił się na tworzeniu armii polskiej we Francji – 4
stycznia 1940 zawarto z rządem francuskim umowę wojskową i porozumienie dotyczące
lotnictwa. W 1940 Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich wzięła udział w bitwie o
Narwik, a dwie polskie dywizje brały udział w obronie Francji przed Niemcami, podczas
gdy brygada zmotoryzowana i dwie dywizje piechoty były w trakcie tworzenia.

 W Syrii powstawała  Brygada Strzelców Karpackich, do której napływali Polacy, którym
udało się opuścić Rumunię. Siły powietrzne RP we Francji składały się z 86 samolotów
wchodzących w skład czterech szwadronów, z czego półtora szwadronu gotowe było do
walki, reszta znajdowała się w różnym stadium formowania.
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 W tym czasie Polska pozostawała trzecim najsilniejszym aliantem, posiadając ponad 84 tys.
żołnierzy w samej Francji.  Przez czas pełnienia swoich obowiązków jako szef rządu na
uchodźstwie,  Sikorski  był  niezwykle  popularny w okupowanej  ojczyźnie,  personifikując
nadzieje i marzenia milionów Polaków. Wyrażeniem tego było popularne powiedzenie: Gdy
słoneczko wyżej, to Sikorski bliżej.

Po ataku Niemiec na Francję i pokonaniu przez nich wojsk francuskich, Władysław Sikorski
nie zgodził się na propozycję marszałka Philippe Pétaina, który postulował bezwarunkową
kapitulację. Poufne informacje o rozmowach francusko-niemieckich na temat poddania się
trafiły do rządu polskiego 13 czerwca. 17 czerwca gabinet otrzymał oficjalną informację o
kapitulacji.  Uwalniało  to  oficjalnie  Polskie  Siły  Zbrojne  od  obowiązku  współpracy  z
Francją. Klęska tego kraju była dla Sikorskiego ogromnym zawodem i rozczarowaniem. Do
końca  wierzył  w  jej  potęgę  militarną  oraz  wolę  walki  francuskiego  społeczeństwa.  Po
kapitulacji  Francji,  wewnątrz  rządu  polskiego  na  uchodźstwie  pojawiły  się  głosy  o
konieczności rozwiązania gabinetu Sikorskiego. Dzięki energicznej postawie Sikorskiego i
pomocy brytyjskiej nie doszło do tego.

19 czerwca 1940 spotkał się z premierem Winstonem Churchillem i obiecał mu, że polskie
oddziały będą walczyć razem z brytyjskimi aż do zwycięstwa.  5 sierpnia 1940 podpisał
umowę w sprawie odbudowy polskiej armii i rządu polskiego na wychodźstwie w Wielkiej
Brytanii. W wyniku ewakuowania polskich żołnierzy na Wyspy, a rządu do  Londynu, w
tych  strukturach  powstały  zalążki  armii,  floty  wojennej  i  handlowej  oraz  lotnictwa.  Po
utworzeniu  kolaboranckiego  państwa  Vichy i  rozłamu we  francuskich  siłach  zbrojnych,
armia polska w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie stała się na pewien czas drugą co
do wielkości aliancką siłą zbrojną.

Po  klęsce  Francji  w  czerwcu  1940  r.  ewakuował  się  wraz  z  prezydentem i  rządem do
Wielkiej Brytanii, gdzie ponownie przystąpił do organizacji wojska polskiego.

24 grudnia 1940 r. uzyskał stopień generała broni

Proces  ewakuacji  polskich oddziałów na  Wyspy Brytyjskie i  związane  z  tym problemy
wpłynęły  na  wykształcenie  się  wielu  nieporozumień  osobistych  pomiędzy  politykami
emigracyjnymi, które z kolei doprowadziły do kryzysu w rządzie na uchodźstwie. 18 lipca
prezydent Raczkiewicz przesłał Sikorskiemu pismo, w którym odwołał go ze stanowiska
premiera. 

Generał  nie  przyjął  go,  ale prezydent  na szefa rządu desygnował  Zaleskiego.  Głównym
powodem zdymisjonowania Sikorskiego był jego stosunek do ZSRR. Uważał on, że trzeba
poszukiwać porozumienia ze Związkiem Radzieckim. 19 czerwca Sikorski złożył rządowi
brytyjskiemu memoriał, w którym przewidywał utworzenie 300-tysięcznej armii złożonej z
Polaków przebywających w ZSRR. Dokument ten nie był konsultowany ani z prezydentem,
ani z resztą gabinetu. Tymczasem zarówno Raczkiewicz, jak i Zaleski twierdzili, że Polska
jest w stanie wojny zarówno z Niemcami, jak i ze Związkiem Radzieckim.

Trzeci rząd Władysława Sikorskiego.

Przeciwko dymisji Sikorskiego opowiedziała się grupa oficerów związana z Wodzem 
Naczelnym, jak również Rada Narodowa. 20 lipca Władysław Raczkiewicz zmuszony był 
wycofać swą decyzję.
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 Generał  Sikorski  zatrzymał  stanowisko  szefa  rządu,  ale  pod  warunkiem  rezygnacji  z
planów  rozpoczęcia  rokowań  z  ZSRR.  Dzięki  temu  zwiększyły  się  wpływy  obozu
sanacyjnego na politykę zagraniczną rządu RP na uchodźstwie.

W 1942, w czasie lotu samolotu z generałem nad Atlantykiem, ppłk  Bohdan Kleczyński
udaremnił próbę zamachu, w porę wykrywając i rozbrajając świecę dymną wielkiej mocy,
co groziło unicestwieniem maszyny.

24 grudnia 1940 prezydent RP Władysław Raczkiewicz mianował Sikorskiego generałem
broni.

W lipcu 1941 r.,  po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, podpisał układ o współpracy
wojskowej ze Związkiem Sowieckim, umożliwiający na jego obszarze organizację polskiej
armii.  Układ  ten  wywołał  poważny  kryzys  wewnątrz  rządu  polskiego,  którego  główną
przyczyną było niesprecyzowanie w nim kształtu polskiej granicy wschodniej.

26 września 1942 r. zrezygnował z funkcji ministra spraw wojskowych.

Po ataku Niemiec na ZSRR (Operacja Barbarossa) w czerwcu 1941, Sikorski był jednym z
pierwszych polityków, którzy spostrzegli diametralną zmianę sytuacji. 

Pomimo tego, w dzień po tym ataku, w przemówieniu radiowym z 23 czerwca 1941 generał
przekazał warunki, na jakich rząd polski nawiąże stosunki dyplomatyczne ze Związkiem
Radzieckim.  Sikorski  chciał  uznania  przez Stalina  wschodniej  granicy Polski  takiej,  jak
ustalono w zapisach  traktatu ryskiego z 1921. Ponadto chciał dla niej gwarancji Wielkiej
Brytanii  i  USA. Podkreślał  także konieczność poprawy sytuacji  ludności  polskiej,  która
znalazła  się  na  terenach  zajętych  przez  ZSRR  po  17  września  1939.  Tymczasem  sam
Związek Radziecki opowiadał się za odbudowaniem niepodległego państwa polskiego, ale
tylko i wyłącznie w granicach etnicznych.

Winstonowi Churchillowi zależało na szybkim zawarciu porozumienia ze Stalinem. 

Wywierał  więc  w  tej  sprawie  naciski  na  polskiego  premiera.  Wstępne  rozmowy w  tej
sprawie zaczęły się 5 lipca 1941.  Oprócz Sikorskiego i  radzieckiego ambasadora  Iwana
Majskiego, brał w nich udział także przedstawiciel rządu brytyjskiego Alexander Cadogan,
a później minister  Anthony Eden. Rosjanin był świadomy swojej mocnej pozycji w tych
rokowaniach. Zdawał sobie sprawę z tego, że Churchillowi bardziej zależy na wciągnięciu
Stalina do sojuszu, niż zagwarantowaniu Polsce korzystnej sytuacji po zakończeniu wojny.

 Z  tego  względu  Majski  zajął  nieugięte  stanowisko,  a  Sikorski  zmuszony  został  do
lawirowania i ustępstw. Po długotrwałych rozmowach udało mu się zapewnić przyrzeczenie
strony  radzieckiej,  iż  ta  uznaje  za  nieważne  wszelkie  porozumienia  z  nazistowskimi
Niemcami. Dawało mu to pole do manewru – Władysław Sikorski interpretował ten fakt w
sposób, który umożliwiał mu zachowanie nadziei na uznanie przez ZSRR po zakończeniu
konfliktu przedwojennych granic Polski.

Rokowania  prowadzone  z  ZSRR  spowodowały  skonsolidowanie  się  opozycji  wobec
poczynań Władysława Sikorskiego. Przewodził jej generał Kazimierz Sosnkowski, minister
bez  teki  w  rządzie  na  uchodźstwie.  Burzliwy  przebieg  miały  dwa  posiedzenia  Rady
Narodowej – 15 i 21 lipca, podczas których z ostrą krytyką wobec Sikorskiego wystąpił
minister  spraw  zagranicznych  August  Zaleski.  25  lipca  rząd  opuściło  trzech  jego
dotychczasowych  członków:  Zaleski,  Sosnkowski  i  Marian  Seyda (minister
sprawiedliwości).
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 Grupa  ta  była  zdania,  iż  z  podpisaniem  ewentualnego  układu  ze  Stalinem  należy  się
wstrzymać do czasu, aż sytuacja militarna ZSRR w wojnie z Niemcami będzie na tyle zła,
że  Związek  Radziecki  będzie  zmuszony  do  ustępstw.  Podobnego  zdania  był  prezydent
Raczkiewicz, który 29 lipca odmówił premierowi udzielenia pełnomocnictw niezbędnych
dla  zawarcia  układu.  Generał  Sikorski  był  jednak  zdania,  że  wszelka  zwłoka  wpłynie
niekorzystnie na międzynarodową pozycję rządu polskiego. Ponadto sądził, że nie można
pozwolić  na  dłuższe  niż  to  konieczne  pozostawanie  ludności  polskiej  pod  radziecką
jurysdykcją.  Z  tego  względu  zdecydował  się  na  zawarcie  porozumienia  na  własną
odpowiedzialność,  bez  prezydenckich  pełnomocnictw30  lipca  1941  podpisał  układ  z
ambasadorem Iwanem Majskim w sprawie tworzenia  polskiej  armii  na  wschodzie (pakt
Sikorski-Majski).  Podczas  uroczystości  zawarcia  porozumienia  obecni  byli  również
Churchill  i  Eden.  Do umowy dołączono także tajny protokół,  w którym stwierdzano,  iż
istnieje możliwość prowadzenia dalszych rozmów w kwestiach, które nie zostały poruszone
w treści dokumentu.

 Porozumienie  Sikorski-Majski  zostało  skrytykowane  przez  niechętną  Sikorskiemu
opozycję sanacyjną  czyli piłsudczykowską.  Szczególnie zwrócono uwagę na określenie
"amnestia",  sugerujące fakt,  iż  Polacy znajdujący się  na  ziemiach zajętych przez ZSRR
podlegają radzieckiemu prawu, a więc znajdują się na terytorium należącym do Związku
Radzieckiego.  Słowo  to  sugerowało  również,  że  obywatele  polscy  popełnili  jakieś
przestępstwa.

Sprawa katyńska

W  1943  napięte  stosunki  pomiędzy  rządem  polskim  na  uchodźstwie  i  Związkiem
Radzieckim zostały wystawione na ciężką próbę. 13 kwietnia Niemcy obwieścili o odkryciu
ciał 4 tys. polskich oficerów zamordowanych przez NKWD i pochowanych w zbiorowych
mogiłach  w  katyńskim lesie  niedaleko  Smoleńska.  Propaganda  nazistowska kierowana
przez Josepha Goebbelsa skutecznie wykorzystywała sprawę katyńską do skłócenia Polski,
aliantów  i  ZSRR  Związek  Radziecki,  a  później  Rosja odmawiały  przyjęcia
odpowiedzialności za tę zbrodnię aż do lat 90. XX wieku, obarczając nią Niemców.
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Gdy 16 kwietnia  Władysław Sikorski  odmówił  uznania  powyższej  oficjalnej  sowieckiej
interpretacji zbrodni katyńskiej i zażądał śledztwa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
w tej sprawie, został oskarżony przez ZSRR o współpracę z III Rzeszą. 26 kwietnia 1943
Związek  Radziecki  zerwał  stosunki  dyplomatyczne  z  rządem  polskim  na  uchodźstwie.
Jednocześnie Stalin powołał  Związek Patriotów Polskich z  Wandą Wasilewską na czele i
rozpoczął  organizację  1  Dywizji  Piechoty  im.  Tadeusza  Kościuszki pod  nominalnym
dowództwem  generała  Zygmunta  Berlinga,  faktycznie  podporządkowanej  politycznie
Stalinowi. Posunięcia te były politycznie skierowane przeciw Rządowi RP na uchodźstwie i
miały  stanowić  podstawę  dla  tworzenia  podporządkowanego  ZSRR  ośrodka  władzy  w
Polsce.W czerwcu  1943  Wódz  Naczelny  i  premier  RP gen.  Władysław  Sikorski  uznał
wojsko Berlinga za polską dywizję komunistyczną, o charakterze dywersyjnym, samego jego
twórcę za zdrajcę, który zdezerterował z Wojska Polskiego.

Władysław  Sikorski zginął 4 lipca 1943 r. w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru, 
której okoliczności do dziś nie zostały w pełni wyjaśnione.

                                     Patrz  e-book  Zamach w  Gibraltarze .

Po śmierci.

Zwłoki  generała  zostały  przetransportowane  10  lipca  1943  do  Plymouth w  Anglii  na
pokładzie  niszczyciela  ORP "Orkan",  a  po  uroczystościach  pogrzebowych  w  Londynie
Sikorski został pochowany na cmentarzu lotników polskich w  Newark koło  Nottingham.
Orła  Białego.Po  uroczystym  pogrzebie  w  Londynie,  pochowany  został  na  cmentarzu
polskich lotników w Newark koło Nottingham.17 września 1993 r. jego prochy spoczęły w
krypcie św. Leonarda w podziemiach katedry na Wawelu.
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        GENERAŁ  SIKORSKI  PIERWSZY Z  LEWEJ  OBOK  CHURCHILA
                                       I GENERAŁA  DE  GAULLA
                                                       WIKICYTATY

Władysław Sikorski (1881–1943) – polski dowódca wojskowy i wódz naczelny, mąż stanu,
polityk.

• Bóg patrzy w moje serce. Widzi i zna moje intencje oraz zamiary, które są czyste i 
rzetelne. Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska.

• Opis: fragment przemówienia do żołnierzy polskich w Buzułuku.

• Informacje, jakie oficjalne koła żydowskie otrzymały o rzekomych dyskryminacjach
Żydów  przez  polskie  władze  wojskowe  w  Rosji,  są  nieścisłe.  Mogły  być
indywidualne wystąpienia oficerów, niezupełnie poprawne. Dlaczego jednak dotąd
oficjalne  koła  żydowskie  nie  potępiły  jawnej  zdrady i  innych zbrodni,  jakich  się
wobec Polski i polskich obywateli dopuszczali przez cały czas okupacji sowieckiej.

• Opis:  w  czerwcu  1942  r.  w  odpowiedzi  na  skargę  przedstawicieli  Agencji
Żydowskiej – Izaaka Grunbauma i Emila Schmoraka na dyskryminację Żydów
w armii polskiej w ZSRR i nieprzyjmowanie ich do jej szeregów.

• Źródło:  Krystyna  Kersten,  Polacy-Żydzi-Komunizm.  Anatomia  półprawd
1939-1968, Warszawa 1992, s. 32–33.

• Dziś  czas  jest  dla  ludzi  silnych  i  odważnych,  ci  bowiem  tylko  mogą  uzyskać
zwycięstwo i uwolnić świat od tyranii.

• Opis: fragm. przemówienia do 1. Brygady Spadochronowej dn. 23 września
1941r.

• Jedna przeżyta chwila czasami uczy nas więcej, aniżeli całe życie.

• Jestem człowiekiem, który jeśli mówi tak, to jest tak, jeśli mówi nie, to jest nie, a
jeśli nie mówię nic, to albo nie mogę, albo nie chcę powiedzieć prawdy.

• My Polacy rozumiemy wojnę nie jak symbol, lecz jako prawdziwą walkę.

• Nie ma mowy o szczęściu bez patriotyzmu

• Od początku istnienia człowieka i od chwili, gdy jego historia jest znana, wojna 
uchodzi za jedną z reguł rozwoju ludzkości.

• Źródło: Władysław Sikorski, Przyszła wojna, Wydawnictwo MON, Warszawa 
1984, s. 29.

• Podniosłem chylący się ku upadkowi sztandar Polski.
• Opis: ostatnie przemówienie gen. Sikorskiego wygłoszonego w czerwcu 1943 

r. do Junaków stacjonujących na Bliskim Wschodzie.

• Trzeba podkreślić, że kraj nasz został głęboko poruszony dowodami lojalności, 
złożonymi Polsce przez mniejszości słowiańskie i żydowską. Jest to nieodparty 
dowód, że polska więź państwowa wyszła nienaruszona z tej straszliwej próby, którą 
jej narzucono. 
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Za tę więź przywódcy Bundu Henryk Erlich i Wiktor Alter zapłacili życiem, kiedy w
1941 roku po wyjściu z więzienia na mocy amnestii, podejmując się, na propozycje
radzieckie,  organizacji  żydowskiego  komitetu  antyfaszystowskiego,  nie  kryli,  iż
uważają  się  za  polskich  obywateli  i  czują  się  zobowiązani  do  działania  w
porozumieniu z władzami Rzeczypospolitej. W rezultacie, obaj zostali aresztowani, a
następnie zgładzeni.

• Opis: w listopadzie 1942 r.
• Źródło:  Krystyna  Kersten,  Polacy-Żydzi-Komunizm.  Anatomia  półprawd

1939–1968, Warszawa 1992, s. 31.
• Zobacz też: Wiktor Alter, Henryk Erlich

• Zwycięstwa  polegają  na  harmonii  techniki  wojennej  z  duchowymi  wartościami
narodu i jego wojska

• Sikorski imponował obcym pomysłowością, niewyczerpaną energią i pracowitością.
Cudzoziemcy przyznawali mu wielkość, o którą wypadło mu gorąco się prawować
przez  całe  życie  z  własnymi  rodakami.  W miarę  jak  się  od  nas  oddala,  wyrasta,
zajmując w polskim Panteonie miejsce przysługujące najznakomitszym, ponieważ
wierzył w zwycięstwo i wielkość Polski.

• Źródło: pismo Edwarda Raczyńskiego.

• Spał pod kocem pełnym pcheł i piasku, pił herbatę gotowaną na półsłonej wodzie,
Karpackim Ułanom nadał prawo noszenia specjalnych proporczyków i rozmawiał z
żołnierzami,  zaledwie  ostygającymi  z  napięcia  walki  na  przedpolu.  Wśród  wielu
głównodowodzących siłami zbrojnymi swych krajów był pierwszym, który zszedł
pomiędzy żołnierzy na linię frontu. 

•
Takich gestów żołnierz nie zapomina, i takie gesty mają nie tylko moralną, ale zgoła 
materialną wartość.

• Autor: Olgierd Terlecki
• Opis: podczas wizytacji Brygady Karpackiej w Tobruku.           

                         Generał Sikorski w polskim  narodowym  mundurze ! 

Inni generałowie  także. 

Obecni – jeszcze w   roku 2021 - chodzą w  mundurach  PRL- owskich 

 Ludowego Wojska  Polskiego. 
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                Generał  Bolesław Wieniawa Długoszowski

W rocznicę śmierci Generałów Wieniawy  i Sikorskiego 

•  Wojciech Grochowalski 

 
W lipcu przypada rocznica urodzin i śmierci gen. dywizji 
dr. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, żołnierza, 
poety, dyplomaty: 130. rocznica urodzin (22 VII 1881, 
Maksymówka na Ukrainie) i rocznica jego śmierci (1 VII 
1942, Nowy Jork). 
W dniu rocznicy urodzin generała warszawski Pułk Ochrony 
jego imienia obchodzi uroczyście swoje święto, na które 
przybywa m.in. pan Leszek Wieniawa-Długoszowski, 
bratanek Bolesława. W lipcu przypada też rocznica śmierci 
gen. broni, premiera i naczelnego wodza Władysława 
Sikorskiego. Zginął w Gibraltarze 4 VII 1943 r. 

Panowie byli ze sobą związani w służbie dla Polski od czasu I
wojny  światowej.  W  jej  trakcie  a  potem  w  międzywojniu
trochę poróżnieni, ale w czasie drugiej wojny poczynili pewne
ustępstwa wobec siebie i antagonizmy poszły na bok. Dlatego
nalezy  rozpowszechniać  tę  wiedze  i  dawać  przykłąd  innym

oddającym sie służbie publicznej, dlatego śmiało łączę w jednym lipcowym wspomnieniu
obie postacie – a ponieważ większą atencję mam do Wieniawy, jemu więcej miejsca tu
poświęcam. 

To, że gen. Wieniawa nie został prezydentem Polski we wrześniu 1939 r., po wyznaczeniu
go na ten urząd przez internowanego prezydenta Mościckiego,  w części  – przy pomocy
Francji – spowodował gen. Sikorski. Wieniawa honorowo zrzekł się wówczas urzędu na
rzecz W. Raczkiewicza, “dla dobra Polski” – powiedział. Długoszowski był człowiekiem o
wielkiej  kulturze,  bardzo  inteligentnym,  znakomicie  wykształconym tak  cywilnie,  jak  i
wojskowo. Był artystą, humanistą, poetą (choć amatorem), znał kilka języków nowożytnych
oraz łacinę i grekę, tłumaczył poezję i prozę z jęz. francuskiego na jęz. polski, znakomicie
malował  –  kilka  miesięcy  studiował  malarstwo,  pasjonat  kabaretu,  kina,  współtwórca
filmów fabularnych.  Pochodził  z  rodziny szlacheckiej  herbu Wieniawa o patriotycznych
tradycjach. 

Z zawodu był lekarzem, absolwentem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zawód
ten wykonywał bardzo krótko, w czasie pierwszej wojny światowej, otóż gdy wcielono go
do armii austriackiej  i  skierowano do służby w szpitalu,  po kilku dniach został  zabrany
stamtąd,  gdyż  okazało  się,  że  niemal  wszystkich  chorych  wysłał  na  front,  albo...  sami
uciekali przed nim ze szpitala. Leczył bardzo prostymi środkami: od pępka w górę rycyna,
od  pępka  w dół  jodyna.  Taka  mała,  niegroźna  dywersja.  Zalecał  też  dużo  aspiryny,  na
wszystko, utrwalił to w swoim wierszu-piosence legionowej “Łapiduchy” (fragm.):
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Gdy żołądek masz zaparty,
Aspiryny weź pół kwarty.
    Oj bida, to boda, łapiduchy 
    Oj bida, to bida niedola! 
Gdy cię w uchu zabolało,
Aspiryny kwartę całą!
    Oj bida...
Kiedy ślepniesz bez przyczyny
Łykaj wiadro aspiryny!
    Oj bida...

   Napisał mnóstwo legionowych wierszy i piosenek, w tym kilka niezbyt pochlebnych o
gen.  Sikorskim,  gdy  ten  jeszcze  w  randze  podpułkownika,  do  1916  r.  szefował
Departamentowi Wojskowemu Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN), a – jak to opisał
Wieniawa – front i wojnę widział w... kinie. NKN podlegały Legiony Polskie, a dowódca I
Brygady LP, brygadier Józef Piłsudski nie honorował wielu decyzji NKN, w tym czasie też
mocno skonfliktował się z Sikorskim. Powodem niechęci Piłsudskiego były misje jakie wg
niego austriaccy dowódcy wyznaczali Sikorskiemu, w tym rozbicia Rady Pułkowników i
bratania się polskich żołnierzy przeciw zaborcom. 

Zaznaczyć jednak trzeba, że w czasie wojny polsko-ukraińskiej (1919) i polsko-radzieckiej
(1919-1920), Sikorski – już w stopniu generała brygady, spisał się dobrze. Mimo różnych
opinii i plotek rozpowszechnianych w czasach wojny o naszych dowódcach, tak Piłsudski
jak  Sikorski  wykazywali  się  w sprawach  zasadniczych  honorem i  racją  stanu;  nie  byli
mściwi,  potwierdza  to  opinia  Edwarda  Raczyńskiego  z  1960  r.,  że  Sikorskiego  nie
cechowała mściwość w działaniu.

  Bolesław  Wieniawa-Długoszowski  był  adiutantem  osobistym  i  jednym  z  najbardziej
zaufanych ludzi marszałka Piłsudskiego; żołnierz I Brygady Legionów Polskich; kawaler
Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari, nadawanego za wybitne czyny bojowe w czasie
wojny.  To  „szwoleżer  pierwsza  klasa”,  ulubieniec  kobiet,  warszawskiej  bohemy
artystycznej. Przez dowódców był określany jako wybitny, przez Piłsudskiego uważany za
jednego z najbardziej honorowych w armii. Był na pewno jednym z najpopularniejszych
kawalerzystów XX wieku – no i najpopularniejszym szwoleżerem. Był dowódcą 1. Pułku
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 Zdobył ogromną popularność nie tylko w Polsce.Wieniawa kochał życie, lubił się bawić,
ale – na co zwrócił dobitnie uwagę w swoim “Alfabecie wspomnień” jego dobry znajomy
Antoni Słonimski – “To że lubił wypić, nie czyniło go pijakiem”. A takim chcieli go widzieć
wrogowie  jego  i  –  zwłaszcza  po  II  wojnie  –  wrogowie  Piłsudskiego.  Żeby  uderzyć  w
Marszałka,  walono  w  Wieniawę.  Złośliwi  powiadają  jednak,  że  podczas  jednej  z
zagranicznych  misji  w  międzywojniu  –  wyjazdu  na  pogrzeb  jakiegoś  dostojnika
zaprzyjaźnionego  kraju  –  Wieniawa  urządził  w  hotelu  bankiet  dla  innych  delegacji
zagranicznych, szczodrze częstując na nim alkoholem. Rano na pogrzebie była punktualnie
tylko  delegacja...  polska,  inne  dochodziły  do  siebie  (i  na  pogrzeb...)  po  jakimś  czasie,
mocno “zmęczone”.
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    To nieprawda, że Sikorski nie chciał widzieć w służbie Wieniawy po klęsce wrześniowej.
Sprzeciwiali się temu głównie poplecznicy i sztab Sikorskiego; choć istotnie Sikorski i jego
grupa rządząca nie mieli ochoty ani powodów, aby kochać ludzi Piłsudskiego po klęsce w
1939 r., którą przypisywali sanacyjnym rządom i generałom. Ale trzeba zważyć, że Sikorski
nie  zwolnił  Wieniawy ze służby dla  Ojczyzny,  przeciwnie,  wiedząc że ma znakomitego
dyplomatę,  patriotę,  człowieka  wybitnego i  honorowego,  jako naczelny wódz  i  premier
zostawił Wieniawę na stanowisku ambasadora RP w Rzymie. 

Placówkę Wieniawa opuścił dopiero w czerwcu 1940 r., gdy Włochy przystąpiły do wojny
po stronie Hitlera. Wyjechał wtedy do USA, bowiem nie otrzymał przydziału do wojska.
Analizując działanie Sikorskiego, należy zwrócić uwagę na fakt, że generał Wieniawa miał
już 60 lat, od trzech lat był w stanie nieczynnym – przeniesiony do służby dyplomatycznej, 

mówiło się też w Warszawie, że jego nominacja na gen. dywizji była przedłużeniem okresu
jego pozostania w armii (wiek prekluzyjny gen. bryg. to 58 lat, a gen. dyw. 60). Wieniawa
nie  był  oficerem  liniowym,  bardziej  sztabowcem,  a  takich  zaufanych  i  głównie
niesanacyjnych Sikorski już miał w swoim rządzie i sztabie. Wreszcie sprawa nominacji
poselskiej Wieniawy na Kubę – bardzo ważna, odpowiedzialna misja, w ważnym i trudnym
miejscu, choć przez niektórych publicystów nominacja lekceważona. Sikorski powierzył ją
po osobistych spotkaniach i rozmowach w Stanach Zjednoczonych właśnie Wieniawie. 

I tak 1 lipca 1942 roku gen. Wieniawa-Długoszowski znów był w służbie! Przygotowywał
wyjazd na placówkę... i nagle owego 1 lipca po godz. 9 rano świat obiega wiadomość, że
nie żyje! Że popełnił samobójstwo! Że wyskoczył na bruk w pidżamie...  Polskę spowiła
żałoba po utracie kolejnego wielkiego syna, ale podejrzenia i pytania: czy to możliwe?, czy
to wypadek?, dlaczego?, jak?, po co?... pozostają właściwie bez odpowiedzi.

Na  pewno  nie  można  obciążać  generała  Sikorskiego  za  śmierć  Wieniawy,  a  wielu  tak
czyniło.

Wojciech Grochowalski

Autor artykułu jest autorem książek: “Ku chwale Wieniawy”, “Bolesław Wieniawa-
Długoszowski – wiersze i piosenki”, “Gen. dr Bolesław Wieniawa-Długoszowski – zarys 
biografii dyplomatycznej”.

Artykuł jest zmodyfikowaną przez autora wersją tekstu pt. "Wieniawa, Wieniawa, 
Wieniawa", który ukazał się w 59. numerze Magazynu Kulturalno-Społecznego "Kultura i 
Biznes".

                                                                    19.



                               Generał     Stanisław Maczek (1892-1994) 

Polski  generał  z  czasów  II wojny światowej,  uczestnik  walk o Francję w 1940 roku,
dowódca  1.  Dywizji  Pancernej,  zwycięzca  bitwy  pod  Falaise.  Ze  względu  na  swoje
ojcowskie usposobienie nazywany przez żołnierzy "Bacą". 

Urodził  31  marca  1892  roku  w  Szczercu.  Jego  rodzina  miała  chorwackie  korzenie.
Początkowo kształcił się w gimnazjum w Drohobyczu, gdzie ujawnił talent humanistyczny.
Następnie studiował na Uniwersytecie Lwowskim, kończąc Wydział  Filozofii  i  Filologii
Polskiej.  Absolwentem  uczelni  został  w  1914  roku.  W  tym  okresie  zainteresował  się
również  militariami  i  sztuką  wojenną,  co  skłoniło  go  do  odbycia  szkoleń  w  Związku
Strzeleckim.  W czasie  I  wojny światowej  walczył  w armii  austriackiej,  służąc  w pułku
tyrolskim na froncie włoskim. 

I wojna światowa

Podczas I wojny światowej wcielony do armii austro-węgierskiej i wysłany wraz z pułkiem 
południowotyrolskim na front włoski. Został skierowany do Szkoły Oficerów Rezerwy III 
Korpusu. Po ukończeniu szkoły został dowódcą plutonu w 3 pułku Piechoty Obrony 
Krajowej w Graz. W czerwcu 1915 roku został przeniesiony do elitarnego 2 Pułku 
Tyrolskich Strzelców Cesarskich. W grudniu tego samego roku został skierowany na front 
włoski nad rzekę Isonzo. Wiosną 1916 roku został instruktorem szkoły oficerskiej XIV 
Korpusu w Steyr. W październiku tego samego roku został podporucznikiem i dowódcą 
kompanii. Dowodząc kompanią wsławił się licznymi akcjami za które otrzymał odznaczenia
austriackie. 
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W lutym 1918  roku  został  ranny  i  trafił  do  wiedeńskiego  szpitala.  Następnie  po  jego
opuszczeniu otrzymał  trzymiesięczny urlop.  Podczas  urlopu załatwił  sprawy związane z
uzyskaniem dyplomu. Po jego zakończeniu wrócił na front włoski.

Walczył  w  jednostkach  strzelców  alpejskich  i  dosłużył  się  stopnia  podporucznika.  Po
zawieszeniu broni 11 listopada 1918 r. zdezerterował i przedostał się do Krosna, gdzie już
14 listopada wstąpił do Wojska Polskiego.

Prawdopodobnie  próbował  zaciągnąć  się  do  Legionów  organizowanych  przez  Józefa
Piłsudskiego,  jednak  uniemożliwiło  mu  to  powołanie  w  szeregi  austriackiej  armii.  W
listopadzie 1918 roku przedostał  się do Krosna, gdzie wstąpił  do Wojska Polskiego.  Na
miejscu  objął  dowództwo  kompanii,  która  wzięła  udział  w  walkach  z  Ukraińcami.  W
kwietniu  1919  roku  oddział  Maczka  wszedł  w  skład  4.  Dywizji  Piechoty.  Tam młody
żołnierz zorganizował specjalny oddział  złożony z pięciu plutonów. Pod wodzą Maczka
grupa zdobyła Drohobycz oraz Stanisławów. 

Latem  1919  roku  rozgorzały  walki  o  Czerniów.  Maczek  odznaczył  się  w  boju,  za  co
awansowano go do stopnia  kapitana.  Pod koniec  1919 roku jednostka,  w której  działał
Maczek,  została  oddelegowana  na  Wołyń.  Następnie  młody  kapitan  rozpoczął  służbę
sztabową, służąc u gen. Listowskiego i gen. Raszewskiego. Razem ze swoim batalionem
szturmowym walczył w obronie Lwowa w okresie wojny polsko-bolszewickiej.

Wojna polsko-ukraińska

14 listopada Maczek zameldował się u płk. Emila Swobody, dowódcy garnizonu Krosno i
tego samego dnia otrzymał dowództwo kompanii krośnieńskiej, przeznaczonej do odsieczy
oblężonego Lwowa. 20 listopada pociąg wiozący oddział, z prowizorycznie opancerzonymi
przednimi  wagonami,  wyruszył  w  kierunku  Sanoka.  Na  stacji  w  Ustrzykach  Dolnych
żołnierze Maczka opanowali wojskowy pociąg ukraiński. Później zdobyli węzeł kolejowy
Chyrów i pobliski Felsztyn, ale dalsze natarcie – na Sambor – już się nie powiodło. Przez
całą  zimę  1918/1919  zreorganizowany  batalion  strzelców  sanockich  (w  skład  którego
wchodziła  wtedy  kompania  ckm  dowodzona  przez  Maczka),  pozostawał  w  Chyrowie,
wiążąc duże siły ukraińskie.

W kwietniu 1919 batalion został przerzucony w rejon Sądowej Wiszni i wszedł w skład 4
Dywizji Piechoty gen. Aleksandrowicza. W sztabie dywizji zaproponowano Maczkowi, by
– wykorzystując swoje doświadczenia i żołnierzy – utworzył "lotną kompanię szturmową].
Oddział ten (częściowo wzorowany na austriackich "Jagd-commando"), tworzyły 4 plutony
strzeleckie i pluton ciężkich karabinów maszynowych i moździerzy. Dysponując dużą siłą
ognia i  możliwością szybkiego przemieszczania się na silnych wozach parokonnych po-
austriackiego  taboru,  jednostka  dowodzona  przez  Maczka  niemal  samodzielnie  zdobyła
Drohobycz i Borysław, a później Stanisławów.

Po nadejściu kontrofensywy ukraińskiej, kompania – jako odwód dywizji – dostała rozkaz
wycofania  się  ze  Stanisławowa.  Po  drodze,  w  czerwcu  1919,  przeszła  walki  o  wioskę
Czerniów i panujące nad okolicą wzgórze, silnie bronione przez Ukraińców. Bezpośrednio
po zdobyciu tej pozycji porucznik Maczek został awansowany na polu walki przez Józefa
Piłsudskiego (formalne  zatwierdzenie  stopnia  kapitana  nastąpiło  dopiero  w  1920,  po
weryfikacji). 
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Potem lotna kompania szturmowa brała udział w walkach o Buczacz, Czortków, Husiatyn i
doszła aż do rzeki Zbrucz, za którą w połowie lipca 1919 wycofały się wojska ukraińskie,
odrzucone w ten sposób na teren Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Jesienią 1919 Maczek, wraz z całą dywizją, został przerzucony na Wołyń.

Wojna polsko-bolszewicka

Po ustaniu walk polsko-ukraińskich, zimą 1919/1920, Maczek został przeniesiony do zadań
sztabowych, początkowo w sztabie gen. Listowskiego. Wiosną 1920, gdy rozpoczynała się
ofensywa  kijowska wojny  polsko-bolszewickiej,  był  już  w  sztabie  2  armii  gen.
Raszewskiego. Wykonując zadania oficera łącznikowego sztabu armii (wtedy – w Łucku) i
wysłany do grupy gen.  Krajowskiego, kpt.  Stanisław Maczek został odcięty od swojego
sztabu  przez  oddziały  Budionnego.  W tej  sytuacji  zameldował  się  we  Lwowie  u  gen.
Iwaszkiewicza. Za jego zgodą odtworzył swój batalion szturmowy, włączony wkrótce w
skład dywizji jazdy gen. Rómmla.

W połowie sierpnia 1920 batalion kpt. Maczka zdobywając miasto  Waręż przełamał front
24  dywizji  sowieckiej  i  umożliwił  wyjście  dywizji  kawalerii  podążającej  za  armią
Budionnego w kierunku  Warszawy. Oddział o oficjalnej już nazwie "Baon szturmowy 1.
dyw. kawalerii im. kpt. Maczka" został potem skierowany do Zamościa, gdzie uzupełniono
sprzęt i przeszkolono żołnierzy. Później – wraz z całą dywizją – baon przeszedł w rejon
rzeki Słucz, gdzie zastał go koniec działań wojennych.

 Po zakończeniu działań zbrojnych Maczek kontynuował służbę i piął się po szczeblach
kariery. 1 sierpnia 1923 roku został mianowany podpułkownikiem, działając w ramach 26.
Pułku Piechoty,  gdzie  dowodził  jednym z batalionów. W latach 1923-24 kształcił  się  w
Wyższej  Szkole  Wojennej  w  Warszawie.  Jesienią  1924  roku  został  oficerem  Sztabu
Generalnego, a następnie pracował w Oddziale II. Do 1927 roku kierował poczynaniami
Ekspozytury  we Lwowie.  Wtedy  przeniesiono  go  na  stanowisko  zastępcy  dowódcy 76.
pułku piechoty i wreszcie w 1929 roku dowódcy 81. pułku strzelców grodzieńskich.

 Na tym stanowisku pozostał  do 1935 roku,  kiedy to dowództwo wyznaczyło mu nowe
zadanie - do 1938 roku kierował poczynaniami piechoty w 7. Dywizji Piechoty na terenie
Częstochowy.  Wreszcie  w  1938  roku  mianowano  go  dowódcą  10.  Brygady  Kawalerii,
pierwszej zmotoryzowanej jednostki Wojska Polskiego.  Wraz z nią rozpoczął  kampanię
wrześniową, działając na odcinku południowym w pasie Armii "Małopolska". We wrześniu
1939 roku pułkownik Maczek stoczył szereg walk z niemieckimi oddziałami. Jego żołnierze
walczyli m.in. pod Jordanowem i Rzeszowem, gdzie 10. Brygada zadała poważne straty
Niemcom z silnego XXIII Korpusu Pancernego.

 15 września jednostka została przesunięta w rejon Lwowa, gdzie krótko działała w ramach
obrony miasta.  Po ataku Związku Radzieckiego Maczek zdecydował się na opuszczenie
kraju. Wraz z żołnierzami przekroczył granicę na Przełęczy Tatarskiej i uciekł do Węgier. 21
października był już we Francji, gdzie usiłował utworzyć dywizję pancerną.  115 listopada
1939 roku został mianowany generałem brygady. Było to niejako wynagrodzenie trudów
kampanii wrześniowej oraz docenienie wysiłku zbrojnego Maczka i jego 10. Brygady. We
Francji kieruje poczynaniami ośrodka wojskowego w Coëtquidan, gdzie odsyłani są polscy
żołnierze działający w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
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 Początkowo  nie  otrzymuje  przydziału  frontowego.  Dopiero  po  wybuchu  kampanii
francuskiej alianci decydują się na powołanie do życia nowej jednostki pancernej, w której
oddziałach  walczą  Polacy.  W  efekcie  generał  kieruje  poczynaniami  odtworzonej  10.
Brygady. Francuzi nie doceniali siły sojusznika, przydzielając żołnierzom Wojska Polskiego
pomniejszą rolę w kampanii francuskiej. 

Dopiero  po  przełamaniu  Linii  Maginota Polacy  stali  się  bardziej  potrzebni,  a
poszczególnym oddziałom często wyznaczano "łatanie  dziur"  powstałych w linii  frontu.
Jednostka  Maczka  stoczyła  bój  w rejonie  Montbard z  16  na  17  czerwca  po  czym,  z
powodu braku jakichkolwiek perspektyw dalszej walki, żołnierze wycofali się. Sprzęt został
zniszczony, aby nie trafił w ręce wroga. Po pospiesznej ewakuacji Maczek przedostał się do
Wielkiej  Brytanii,  gdzie  trafił  okrężną  drogą.  Ucharakteryzowany na  Araba  przemierzył
m.in. Maroko i Portugalię, aby wreszcie dotrzeć na Wyspy Brytyjskie. Tutaj powierzono mu
dowództwo nad formowaną 2. Brygadą Strzelców, którą następnie przemianowywano na
10. Brygadę Kawalerii Pancernej i wreszcie 1. Dywizję Pancerną. 

Oficjalnie  jednostka  ta  powstała  w lutym 1942  roku.  Siły  Maczka  czekało  intensywne
przeszkolenie na terenie Szkocji, gdzie żołnierzy polskich szykowano do zbliżającego się
boju na kontynencie.  Maczek dał się poznać jako łagodny dowódca, który miał  świetny
kontakt z żołnierzami. Jego ojcowskie podejście doceniali podwładni, którzy pieszczotliwie
nazywali go "Bacą". 

Po  alianckiej  inwazji  na  Normandię w czerwcu 1944 roku przyszedł  również  czas  na
działania  1. Dywizji  Pancernej.  Polacy nie brali  udziału w lądowaniu pierwszego rzutu
alianckich wojsk. Dowództwo alianckie postanowiło natomiast wykorzystać 1. DPanc. w
ramach 2. Korpusu Kanadyjskiego. 1 sierpnia 1944 roku jednostka została przerzucona do
Francji, gdzie następnie wzięła udział w kampanii obliczonej na wyzwoleniu kraju. Jeszcze
w sierpniu dochodzi do pierwszych starć z Niemcami, a Polacy mają ogromny wkład w
zlikwidowanie kotła złożonego z jednostek wroga.  Po wielkim  tryumfie w  bitwie pod
Falaise 1. Dywizja Pancerna( gdzie  Polacy  mieli   być   podstępnie  zlikwidowani
przez   Niemców   szeregiem   podstępnych   rozkazów   dowództwa   alianckiego  )
dywizja  wyzwoliła  Ypres,  Gandawę,  Bredę  i  szereg  innych  miast  francuskich  i
holenderskich. To właśnie Breda stała się później miejscem spoczynku ciała generała. Jak
sam  sobie  życzył,  został  pochowany  na  tamtejszym  cmentarzu  wojskowym.  Manewr
wyzwolenia  Bredy  przyniósł  Polakowi  spory  rozgłos,  ponieważ  udało  się  mu uchronić
miasto  od  zniszczeń,  a  ludność  cywilną  od  dalszych  strat.  Następnie  1.  DPanc.
kontynuowała marsz według ogólnego kierunku natarcia sił sprzymierzonych. 6 maja 1945
roku zakończyła swój szlak bojowy w Wilhelmshaven, odbierając kapitulację niemieckiej
twierdzy.  Za  zasługi  Maczka  ponownie  awansowano,  tym  razem  do  stopnia  generała
dywizji. 

Lata powojenne

Od września 1945 dowodził jednostkami polskimi, które pozostały w Wielkiej Brytanii aż 
do ich demobilizacji. Stanisław Maczek pozostał na emigracji w Edynburgu w Wielkiej 
Brytanii. 26 września 1946 władze komunistyczne pozbawiły go obywatelstwa polskiego. 
W 1971 obywatelstwo zostało mu przywrócone. 
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Pozbawiony  świadczeń  przysługujących  żołnierzom  alianckim,  rozpoczął  pracę  jako
sprzedawca, a następnie barman w restauracji hoteli prowadzonych wówczas przez polskich
emigrantów:  "Dorchester"  i  "Learmonth"  w  Edynburgu.Na  wniosek  ponad  40  000
mieszkańców Bredy generałowi przyznano honorowe obywatelstwo Holandii. 11 listopada
1990 r. został awansowany przez prezydenta RP na uchodźstwie do stopnia generała broni.
W 1994 został  kawalerem  Orderu Orła  Białego.  Zmarł  w wieku 102 lat  w Edynburgu.
Pochowany został na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie.Od 5 sierpnia 2000 jego imię
nosi 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowicach.Stanisław Maczek upamiętniony
został  w  ramach  projektu  "słynni  Polacy  XX  w."  popiersiem,  które  stoi  w  parku  im.
Henryka Jordana w Krakowie (III.1) – odsłonięcie 5 czerwca 2010.

Generał Maczek zmarł 11 grudnia 1994 roku w Edynburgu a jego ciało złożono w Bredzie.
W  chwili  śmierci  miał  aż  102  lata.  Pośmiertnie  mianowano  go  generałem  broni  (11
listopada  1995  roku).  Co  ciekawe,  gdy  ciężko  zachorowała  córka  generała  Maczka,
mieszkańcy wyzwolonego niegdyś przez polskich żołnierzy miasta błyskawicznie zebrali
niezbędne środki finansowe przeznaczone na leczenie.  Wobec niechęci komunistycznych
władz to właśnie holenderska Breda najlepiej potrafiła odwdzięczyć się za przelaną dla jej
wolności krew, składając w ten sposób hołd dowódcy 1. Dywizji Pancernej. 

Awanse

C.K. Armia

• podporucznik – 1916
• porucznik – 1918

Wojsko Polskie

• kapitan – 1919
• major – 1921, zweryfikowany 3 maja 1922 ze starszeństwem z 1 czerwca 1919
• podpułkownik – 1 grudnia 1924 ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924 i 85. lokatą w korpusie 

oficerów piechoty
• pułkownik – ze starszeństwem z 1 stycznia 1931 w korpusie oficerów piechoty
• generał brygady – 15 listopada 1939
• generał dywizji – 1 czerwca 1945
• generał broni – 11 listopada 1990

Ordery i odznaczenia

• Order Orła Białego – 1994
• Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski - 2 marca 1987
• Krzyż Kawalerski Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Walecznych
• Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
• Commandeur Legii Honorowej – Francja
• Croix de Guerre 1939-1945 z palmami – Francja
• Medaille Commemorative Francaise de la Guerre 1939-1945 – Francja
• Commandeur Orderu Korony – Belgia
• Croix de Guerre 1940-1945 z palmami – Belgia
• Companion Orderu Łaźni (wojskowego) – Wielka Brytania
• Distinguished Service Order – Wielka Brytania
• Commandeur Orderu Oranje-Nassau – Holandia                                                                        24.      
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Nowa odmiana  tulipana  wyhodowana  w Holandii  otrzymała  nazwę  "Generał  Stanisław
Maczek". Jest  koloru czerwono-malinowego z białym brzegiem. Jej publiczna prezentacja
odbyła  się   w  warszawskiej  rezydencji  Królestwa  Niderlandów w  Warszawie.  Tulipana
wyhodował  holenderski  ogrodnik  Jana  Ligtharta.  Ten  proces  zajął  mu  16  lat.

Generał Maczek zapisał się w pamięci Holendrów podczas II wojny światowej. Był jednym
z najwybitniejszych  polskich  dowódców.  Formacja,  którą  dowodził  -  Pierwsza  Dywizja
Pancerna - zasłużyła się szczególnie w wyzwalaniu tego kraju. Wsławiła się między innymi
w walkach o Bredę i wyzwoleniem tego miasta. 

- Wraz ze swoją dywizją wyzwolił wiele miast we Francji, Belgii i Holandii, ale to właśnie
mieszkańcy  Bredy  byli  szczególnie  wdzięczni,  ponieważ  podczas  dwudniowych  walk
miasto  ani  żaden  z  jego  mieszkańców nie  ucierpieli  -  mówił  doradca  rolny  Ambasady
Królestwa Niderlandów Toine van Poppel .

                            GENERAŁ  TADEUSZ  ROZWADOWSKI

Gen.  Tadeusz Rozwadowski  to  jeden z największych wodzów w historii  naszego kraju,
który mimo wielu sukcesów jest  zapomniany – „Winna temu jest  propaganda i  cenzura
sanacyjna, a następnie cenzura komunistyczna”. 

Tadeusz  Jordan  Rozwadowski herbu  Trąby  (ur.  20  maja  1866  w  Babinie,  zm.  18
października  1928  w  Warszawie)  –  polski  wojskowy,  feldmarschalleutnant  cesarskiej  i
królewskiej  Armii,  generał  broni  Wojska  Polskiego,  szef  Sztabu  Generalnego  Wojska
Polskiego  w  czasie  bitwy  warszawskiej  1920,  Generalny  Inspektor  Jazdy  i  Generalny
Inspektor Kawalerii Wojska Polskiego w latach 1921–1926, w maju 1926 roku dowódca
legalnych sił rządowych odpierających pucz Józefa Piłsudskiego, konstruktor i wynalazca
wojskowy. 

Ukończył studia w Technicznej Akademii Wojskowej  i  Szkole  Wojennej  w Wiedniu.  W
trakcie służby w cesarskiej i królewskiej Armii uzyskiwał kolejne awanse, dochodząc na rok
przed wybuchem Wielkiej Wojny do stopnia generała-majora. Po wybuchu wojny w 1914
roku objął dowództwo XII Brygady Artylerii Austro-Węgier. W maju 1915 roku odegrał
kluczową  rolę  w  przełamaniu  przez  siły  austriackie  i  niemieckie  frontu  w  bitwie  pod
Gorlicami.  Rozwadowski  zaproponował  wówczas  nowy  sposób  użycia  artylerii,  tzw.
ruchomą  zasłonę  ogniową,  polegającą  na  przesuwaniu  linii  ostrzału  artyleryjskiego  tuż
przed  atakującą  piechotą.  Ścisłe  współdziałanie  artylerii  z  piechotą  umożliwiło  zajęcie
pozycji rosyjskich i zmusiło przeciwnika do odwrotu. 

W 1916 roku Rozwadowski został przeniesiony w stan spoczynku przez władze wojskowe
Austro-Węgier ze względu na nawiązanie kontaktu z Radą Regencyjną oraz występowanie
przeciwko represjonowaniu ludności polskiej zamieszkującej tereny objęte wojną. 

Od 1918 roku Rozwadowski służył w Wojsku Polskim. 
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Został mianowany szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie Naczelnym
Dowódcą  Wojsk  Polskich  w  Galicji  Wschodniej  oraz  dowódcą  Armii  „Wschód”.  Miał
istotny wkład w zwycięstwo polskie w wojnie polsko-ukraińskiej. W latach 1919–1920 był
Szefem Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu. W tej roli uczestniczył w lipcu 1920 roku w
konferencji w Spa. Jako jedyny z przedstawicieli Polski oficjalnie zaprotestował przeciwko
postanowieniom konferencji. 

Wrócił do Polski w krytycznym momencie wojny z bolszewikami, gdy Armia Czerwona
nacierała  w kierunku  Warszawy.  Został  wezwany  do  stolicy,  gdzie  22  lipca  1920  roku
mianowano go ponownie szefem Sztabu Generalnego. Pełnił tę funkcję przez cały okres
bitwy warszawskiej,  będąc jednym z głównodowodzących w bitwie  po stronie  polskiej.
Niektórzy  historycy  wskazywali  Rozwadowskiego  jako  głównego  architekta  polskiego
zwycięstwa  w  bitwie  warszawskiej.  Jego  faktyczna  rola  została  pomniejszona  w
późniejszych latach przy udziale propagandy piłsudczykowskiej. 

W  latach  1921–1926  Rozwadowski  był  kolejno  Generalnym  Inspektorem  Jazdy  i
Generalnym Inspektorem Kawalerii. Współuczestniczył w reorganizacji polskiej kawalerii.
12  maja  1926  roku,  po  wybuchu  przewrotu  majowego,  stanął  na  czele  legalnych  sił
rządowych przeciwko dokonującym zamachu stanu piłsudczykom. 

Po dymisji  prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i  zawieszeniu broni,  Rozwadowski
wraz  z  grupą  oficerów  dowodzących  siłami  rządowymi  w  czasie  przewrotu  został
aresztowany  i  osadzony  w  więzieniu.  Był  przetrzymywany  w  celi  o  złych  warunkach
egzystencji. Władze sanacyjne miesiącami zwlekały z przedstawieniem Rozwadowskiemu
aktu  oskarżenia.  W  październiku  1926  roku  w  orzeczeniu  Wojskowy  Sąd  Okręgowy
stwierdził, że wobec braku dowodów nie ma powodu utrzymywania aresztu śledczego nad
Rozwadowskim.  Jednakże  generał  w  wyniku  nacisków  Piłsudskiego  nie  wyszedł  na
wolność. 

Równocześnie w prasie piłsudczykowskiej zorganizowana została kampania mająca na celu
zdezawuowanie  Rozwadowskiego.  Z  dniem  30  kwietnia  1927  roku  generał  został
przeniesiony w stan spoczynku. W obliczu nasilającej się w społeczeństwie akcji petycyjnej
w  obronie  uwięzionych  oficerów,  18  maja  1927  roku  uwolniono  Rozwadowskiego,
dokonując przy tym licznych uchybień prawnych. Władze uporczywie przesuwały termin
rozprawy  jaka  miała  się  przeciw  niemu  odbyć.  Więzienie  spowodowało,  że  generał
wyraźnie podupadł na zdrowiu. Zmarł w Warszawie 18 października 1928. 

Zgodnie ze swoją ostatnią wolą został pochowany na Cmentarzu Obrońców Lwowa, wśród
mogił  swoich podkomendnych.  Po II  wojnie światowej,  gdy cmentarz był dewastowany
przez  władze  USRR,  szczątki  generała  zostały  przeniesione.  W  wyniku  śmierci
bezpośrednich  świadków  i  braku  zainteresowania  władz  polskich  w  okresie  PRL,
okoliczności i miejsce pochówku tych szczątków pozostają nieznane. 

Rozwadowski był konstruktorem i wynalazcą wojskowym, przede wszystkim w zakresie
artylerii. Zaprojektował m.in. nowy rodzaj pocisku artyleryjskiego, tzw. granato-szrapnel,
który eksplodował raz w powietrzu, i drugi raz już po zetknięciu z celem. Prowadził prace
nad pociskami artyleryjskimi do końca życia. 
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Był  też  autorem  wspomnień  z  okresu  Wielkiej  Wojny  spisanych  w  czasie  pobytu  w
więzieniu (wyd. 2015). W 1928 roku napisał referat poświęcony „Problemowi dzisiejszej
obrony Państwa”. Postulował w nim utworzenie specjalnej formacji, tzw. armii wysokiego
pogotowia, zdolnej do błyskawicznej mobilizacji w obliczu najazdu na Polskę ze strony
Rosji lub Niemiec. 

Młodość i początek kariery wojskowej w armii austro-węgierskiej

 
Tadeusz Rozwadowski w mundurze podporucznika (1886)

 
Podpis gen. Tadeusza Rozwadowskiego

 
Tadeusz Rozwadowski w mundurze pułkownika (1910)

Pochodził  z  rodziny  o  długich  tradycjach  wojskowych.  Maciej  Rozwadowski,  przodek
generała, wykazał się męstwem w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku.
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 Pradziad,  Kazimierz  Rozwadowski,  był  brygadierem  kościuszkowskim,  dziad  Wiktor
walczył  w  powstaniu  listopadowym i  został  odznaczony  Orderem Virtuti  Militari,  stryj
Tadeusz poległ w powstaniu styczniowym, a ojciec Tomisław walczył jako dowódca jazdy
powstańczej w powstaniu styczniowym. W powstaniu styczniowym zginął także brat jego
matki  Józef  Rulikowski.  Najwcześniejszy  okres  dzieciństwa spędził  w otoczeniu  dworu
szlacheckiego  w  Babinie  oraz  Honiatynie.  Był  właścicielem  wsi  Glinna.  Tomisław
Rozwadowski  był  posłem  galicyjskiego  Sejmu  Krajowego  i  parlamentu  wiedeńskiego.
Matką Tadeusza Rozwadowskiego była Melania z Rulikowskich, braćmi Samuel (ur. 1867)
i Wiktor (ur. 1869). 

Tadeusz Rozwadowski ukończył niższe gimnazjum we Lwowie, po czym rozpoczął naukę
wojskową w Szkole Kadetów Kawalerii  w Hranicach na Morawach. Następnie w latach
1882–1886 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu, którą ukończył w
stopniu  podporucznika  artylerii  jako  najlepszy  na  roku  (nominacja  18  sierpnia  1886).
Otrzymał przydział do 1 pułku artylerii konnej w Krakowie, następnie do pułku artylerii
konnej  w  Jarosławiu.  Po  trzech  latach  zdał  egzamin  wstępny  do  Szkoły  Wojennej  w
Wiedniu w 1891, uchodzącej za najtrudniejszą uczelnię militarną w Austrii, przeznaczoną
dla  elity korpusu oficerskiego i  odbył  w niej  dwuletnie  studia zakończone awansem do
stopnia porucznika. 

W tym czasie poznał dwóch innych polskich wojskowych pobierających naukę w Wiedniu,
Franciszka  Latinika  i  Józefa  Pomiankowskiego.  Po  ukończeniu  szkoły  w  1891  roku
Rozwadowskiemu powierzono stanowisko adiutanta  sztabu w 3  Brygadzie  Kawalerii  w
Mariborze. Po dwóch latach został przeniesiony do Budapesztu, gdzie przydzielono go do
sztabu 31 Dywizji Piechoty, a w maju 1894 otrzymał awans do stopnia kapitana. W tym
czasie,  prócz  służby  w jednostce  jego zadaniem było  kształcenie  wojskowe  arcyksięcia
Władysława. Podczas służby w stolicy Węgier w 1894 roku ożenił się z Marią hrabianką
Komorowską. 

W  październiku  1896  roku  Rozwadowskiego  mianowano  attaché  wojskowym  przy
poselstwie austriackim w Bukareszcie. W tym czasie zdał egzamin na oficera sztabowego w
sztabie generalnym i został awansowany do stopnia majora. Znał pięć języków – polski,
francuski, niemiecki, czeski i rosyjski, a z czasem także rumuński. Pierwszym sukcesem
było wynegocjowanie przez niego korzystnej dla Austro-Węgier umowy celnej. Rozwinął
także współpracę austriacko-rumuńską na polu wojskowym, co wiązało się z modernizacją
zacofanej armii rumuńskiej i miało sprzyjać zacieśnieniu sojuszu polityczno-wojskowego z
Rumunią

.  Działalnością  na  tym  polu  Rozwadowski  zjednał  sobie  sympatię  i  uznanie  króla
rumuńskiego Karola, a także rumuńskiego następcy tronu księcia Ferdynanda. W tym czasie
mjr Rozwadowski został wysłany jako obserwator do Grecji, gdzie wybuchła wojna grecko-
turecka. Był świadkiem druzgocącej klęski armii greckiej (licznej i dobrze uzbrojonej) w
bitwie  pod  Larissą.  Bitwa  ta  w  istotny  sposób  wpłynęła  na  jego  poglądy  dotyczące
prowadzenia wojen. 

W Rumunii przyszły na świat jego dzieci. W 1898 roku urodziła się córka Melania, rok
później syn Józef, a w 1906 roku najmłodszy Kazimierz. 

                                                                         28.



W 1905 został awansowany do stopnia podpułkownika (szef sztabu generalnego Austrii hr.
Beck w przyznanym dyplomie określił go wówczas jako „pierwszy pośród wszystkich”).
Tadeusz Rozwadowski opuścił w 1907 Bukareszt.  Powrócił do Galicji  do Stanisławowa,
gdzie otrzymał przydział do c. i k. 31 Pułku Artylerii Polowej, a 1 maja został dowódcą
(komendantem)  tej  jednostki,  wchodzącej  w  skład  XI  Brygady  Artylerii  (funkcję  pełnił
przez  cztery  lata).  W maju  1908  otrzymał  awans  na  pułkownika.  Do  wybuchu  wojny
poświęcał się pracy wojskowej i  społecznej (m.in.  dzięki jego staraniom została nadana
koncesja na eksploatację soli potasowych w Kałuszu i Stebniku). W 1913, jako jedyny z
wyższych polskich oficerów służących w armii austriackiej nawiązał współpracę z ruchem
strzeleckim,  dla  którego  okazał  się  bardzo  cenną  osobą,  ponieważ  dzięki  swoim
znajomościom ratował go z różnych opresji. W kwietniu 1913 został mianowany dowódcą I
Brygady Artylerii Konnej, a w maju generałem majorem. 

Konstruktor i wynalazca

Jako  znawca  konstrukcji  artyleryjskich  płk  Rozwadowski  dokonał  kilku  wynalazków.
Sporządził  bardzo  prosty,  ale  niezwykle  skuteczny  przyrząd  celowniczy.  Znacznie
ważniejszym wynalazkiem był nowy rodzaj pocisku artyleryjskiego, tzw. granato-szrapnel.
Pocisk ten działał podwójnie,  eksplodował raz w powietrzu jako szrapnel,  zasypując cel
kulkami i  drugi  raz,  kiedy eksplodowała głowa (granat)  pocisku po zetknięciu z celem.
Granato-szrapnel, dzięki swojemu działaniu, wskazywał obserwatorom dwa punkty końca
swego toru (tj.  chmurkę szrapnelową i miejsce wybuchu głowy), ułatwiając tym samym
szybsze wstrzeliwanie się w obiekty ukryte za przeszkodą (np. za wzgórzem).  Ta zaleta
spowodowała, że pocisk Rozwadowskiego znalazł zastosowanie w I wojnie światowej. 

Używała  go  artyleria  austriacka  i  niemiecka,  zwłaszcza  do  niszczenia  sprzętu
artyleryjskiego  przeciwnika.  Jednak  wstrzeliwanie  się  granato-szrapnelem  wymagało
doświadczonych dowódców baterii.  Pocisk posiadał bowiem tę wadę, że przy większych
wysokościach  rozprysku  głowa  granato-szrapnela  nie  zawsze  wybuchała,  czasami
koziołkowała  w  powietrzu  i  zapalnik  nie  zderzał  się  z  ziemią.  Prace  nad  pociskami
artyleryjskimi  Rozwadowski  prowadził  do  końca  swojego  życia.  Współczesnym
odpowiednikiem tych projektów są pociski artyleryjskie o działaniu odłamkowo-burzącym.
I wojna światowa
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9 sierpnia 1914 roku już jako generał objął stanowisko komendanta XII Brygady Artylerii w
12  „Krakowskiej”  Dywizji  Piechoty.  Rozwadowski  odegrał  jedną  z  kluczowych  ról  w
bitwie pod Gorlicami w maju 1915 roku. 

Za główne źródło sukcesu 12 DP w pierwszym dniu bitwy należy bezsprzecznie  uznać
współdziałanie artylerii z piechotą. Zrobiony przez artylerię 12 DP wyłom w linii obronnej
wroga zaczął się rozszerzać, co umożliwiło zdobycie Gorlic. 

Rozwadowski zastosował nowy sposób użycia artylerii i bez wątpienia należy do twórców i
prekursorów tzw.  ruchomej  zasłony ogniowej,  polegającej  na  tym,  że  ogień artyleryjski
postępował tuż przed atakującą piechotą. 

Metoda ta bardzo szybko weszła na trwałe do niemieckiego regulaminu walki jako tzw.
Feuerwalze,  a  do  francuskiego  jako  barrage  roulant i  zastąpiła  stosowane  wcześniej
wielogodzinne  ostrzeliwanie  pozycji  wroga,  po  których następował  pochłaniający liczne
ofiary szturm wojsk.

 17  maja  pod  Jarosławiem  Rozwadowski  samym  ogniem  artylerii  powstrzymał
kontrnatarcie Rosjan. Wprawiło to w zachwyt cesarza niemieckiego Wilhelma II i  miało
przynieść Rozwadowskiemu Krzyż Żelazny I Klasy, ostatecznie jednak nie otrzymał tego
odznaczenia. 

W następnej ofensywie uczestniczył już jako dowódca 43 DP. Za wybitne czyny wojenne
podczas  kampanii  1915  roku  Rozwadowski  otrzymał  najwyższe  odznaczenie  austro-
węgierskie, order Marii Teresy. 

W drugiej  połowie  1915  roku  coraz  częściej  zaczął  popadać  w konflikty  z  Naczelnym
Dowództwem, krytykował sposób traktowania ludności polskiej i ukraińskiej (rusińskiej) i
egzekucje wykonywane bez należytego rozpatrzenia sprawy. Szerzej kwestie te opisał  w
swych wspomnieniach. 1 lutego 1916 roku Rozwadowski został przeniesiony na emeryturę. 

Oficjalnym  powodem  odejścia  był  zły  stan  zdrowia.  W  aktach  personalnych  gen.
Rozwadowskiego znajduje się zaś zapis „1 II 1916-go spensjonowany za obronę ludności i
całej  dzielnicy  galicyjskiej”.  W  armii  austriackiej  dosłużył  się  stopnia
Feldmarschalleutnanta (odpowiednik polskiego generała dywizji). 

Jako  były  oficer  zwolniony  z  obozu  jeńców  reskryptem  Rady  Regencyjnej  z  25
października 1918 roku został przydzielony do podległego jej Wojska Polskiego. 
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Organizator Wojska Polskiego i obrońca Lwowa

 
Przebieg linii frontu w lutym 1919

Jeszcze w 1916 roku nawiązał współpracę z Tymczasową Radą Stanu, a następnie z będącą
jej  kontynuatorką  Radą  Regencyjną.  Głównym  powodem  była  próba  utworzenia  armii
polskiej. Jednak idea ta mogła zostać zrealizowana dopiero 25 października 1918 roku, gdy
Rada Regencyjna powołała urząd szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Stanowisko
to objął oficjalnie 28 października gen. Rozwadowski. 

Rozpoczął  organizowanie  centralnych  instytucji  wojskowych  oraz  nowych  oddziałów
Wojska  Polskiego.  W  konsekwencji  tych  działań  jeszcze  za  rządów  Rozwadowskiego
powstał  zalążek polskiej  marynarki  wojennej,  po przejęciu od Niemców w dniach 8–10
listopada 1918 r. Flotylli Wiślanej 30 października z rozkazu szefa sztabu i w porozumieniu
z Ministerstwem Aprowizacji powstał też pierwszy oddział Straży Gospodarczo-Wojskowej,
formacji,  której  zadaniem  było  strzec  granic  Polski  i  będący  swoistym  pierwowzorem
Korpusu Ochrony Pogranicza. Natomiast 4 listopada generał wydał rozkaz o utworzeniu
dywizji jazdy, co dało początek kawalerii Wojska Polskiego. 

31  października  gen.  Rozwadowski  przedstawił  „schemat  organizacji  polskich  władz
wojskowych”.  Według  tego  projektu  Rada  Regencyjna  pełniła  funkcję  naczelnego
dowództwa  nad  wojskiem,  a  podlegały  jej:  minister  spraw  wojskowych,  szef  sztabu  i
sądownictwo wojskowe.  Szef  sztabu był  równoważny ministrowi.  Plany te  nie  znalazły
praktycznego  zastosowania,  gdyż  Rada  Regencyjna  rozwiązała  się  kilka  dni  później
przekazując  pełnię  władzy  Józefowi  Piłsudskiemu.  Piłsudski  pokładał  duże  nadzieje  w
organizacji  wojska  polskiego  w  generale  Kazimierzu  Sosnkowskim,  którego  uczynił
dowódcą Okręgu Generalnego Warszawskiego. 
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„Tymczasowa  ustawa  o  powszechnym  obowiązku  służby  wojskowej”,  pomimo
tymczasowości  w  nazwie,  przetrwała  do  1924  roku.  Propozycje  „schematu  organizacji
polskich władz wojskowych” Rozwadowskiego zostały  zastąpione  Dekretem Naczelnika
Państwa z 7 stycznia 1921 roku, który wyraźnie określał podział czynności między Sztabem
Głównym  a  Ministerstwem  Spraw  Wojskowych.  Powoływał  on  też  Radę  Wojenną
dwustopniową: pełna i ścisłą. W skład Rady ścisłej zgodnie z tym dekretem Piłsudskiego
nie wchodził już szef Sztabu Głównego. 

15  listopada  Rozwadowski  ustąpił  ze  stanowiska  szefa  sztabu  generalnego.  Powodem
dymisji  był  spór  z  Piłsudskim o  sposób  tworzenia  polskiej  armii.  Dotychczasowy  szef
sztabu był  za  przymusowym poborem,  zaś  Piłsudski  za  ochotniczym.  W opinii  znawcy
przedmiotu, historyka gen. Mariana Kukiela, gen. Rozwadowski był mimo to (obok gen.
gen.  Szeptyckiego,  Hallera,  Sosnkowskiego  i  Wroczyńskiego)  jednym  z  głównych
pomocników  Naczelnika  Państwa  w  formowaniu  i  organizacji  wojska  polskiego  w
pierwszych latach odzyskania niepodległości. 

Po  zdaniu  stanowiska  przyglądał  się  pomocy dla  walczącego z  Ukraińcami  Lwowa.  W
końcu zwrócił się o objęcie dowództwa nad wojskami polskimi w Małopolsce Wschodniej.
17  listopada  Piłsudski  mianował  go  Naczelnym  Dowódcą  Wojsk  Polskich  w  Galicji
Wschodniej (Armii „Wschód”). W nocy z 21 na 22 listopada Lwów został wyzwolony przez
wojska ppłk Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. Rozwadowski przybył do oblężonego
miasta w nocy z 24 na 25 listopada i objął dowództwo. Od razu stwierdził, że polskie siły są
zbyt słabe i zaczął domagać się posiłków. 

Niestety jego prośby nie spotykały się z odzewem Warszawy. Ponadto generał od początku
był atakowany przez utworzony 22 listopada we Lwowie Tymczasowy Komitet Rządzący,
w  którego  skład  wchodzili  w  większości  narodowi  demokraci.  Nie  dopuszczał  do
pogromów, jakich próbowano dokonywać na Żydach. Generał znajdował się w niezwykle
trudnej  sytuacji,  poza  skomplikowanymi  zadaniami  militarnymi,  musiał  sobie  radzić  z
atakami  na swoją  osobę  ze  wszystkich  niemal  stron,  a  mianowicie  Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego, szefa sztabu gen. Stanisława Szeptyckiego oraz członków TKR. Na
początku dowódca Armii „Wschód” zaczął przekształcać niezdyscyplinowane i nierówne
liczebnie  oddziały ochotnicze w jednostki  regularnego wojska,  równocześnie  prowadząc
szkolenie.

 Do połowy grudnia wojna z Ukraińcami miała charakter partyzancki. Bardzo niebezpieczne
były oddziały uzbrojonych chłopów ukraińskich, w związku z czym generał Rozwadowski
rozkazał „uzbrojonych chłopów rozstrzeliwać”.  Pod koniec grudnia 1918 roku Naczelna
Komenda Ukraińska zaplanowała decydującą ofensywę. Rozpoczął się zmasowany szturm
na  Lwów.  Wojska  ukraińskie  dysponowały  trzykrotną  przewagą  liczebną.  Atak  się  nie
powiódł, generał utrzymał miasto. 

Wobec  niepowodzenia  Ukraińcy  rozpoczęli  ostrzał  artyleryjski  Lwowa.  TKR  próbował
negocjować pokój, ale Rozwadowski nie chciał nawet o tym słyszeć. W styczniu 1919 roku
Warszawa zdecydowała się wreszcie wysłać znaczne posiłki pod dowództwem gen. Jana
Romera. Nie na wiele zdały się te posiłki, gen. Rozwadowski krytycznie oceniał wartość
bojową oddziałów, którymi dysponował określając je mianem „dyletanckich”. 
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Na krótki  czas sytuacja  się poprawiła,  ale na przełomie stycznia i  lutego Lwów znowu
został  odcięty  i  otoczony  przez  kilkakrotnie  liczniejszego  wroga.  Rozwadowski  wobec
kończącej się amunicji  i  braku ludzi  apelował o wsparcie,  ale nie przyniosło to skutku.
Nasiliły  się  natomiast  ataki  endeków na generała,  który  poza kwestią  żydowską,  bronił
także duchownych i ludności prawosławnej, starając się nie dopuszczać do zamieszek na tle
religijnym w mieście. Z każdym dniem położenie obrońców się pogarszało. Przed odciętą
od wody i  światła  ludnością  stanęło  widmo głodu.  Komitet  Obrony Narodowej  Lwowa
domagał się odwołania gen. Rozwadowskiego. Naczelne Dowództwo w Warszawie 7 marca
w  telegramie  nakazywało  przebić  się  przez  oblężenie  i  wycofać  do  Przemyśla.  Gen.
Rozwadowski odpowiedział „Powziąłem niezłomną decyzję raczej zginąć z załogą niż w
myśl rozkazu Naczelnego Dowództwa opuścić Lwów”. 

Bohaterska obrona osamotnionego Lwowa zaczęła urastać do rangi dużego problemu dla
Warszawy.  Opinia  publiczna  domagała  się  udzielenia  natychmiastowej  pomocy  dla
walczącego  miasta.  12  marca  ruszyła  odsiecz  pod  dowództwem  gen.  Wacława
Iwaszkiewicza-Rudoszańskiego. Po odbiciu linii kolejowej do Przemyśla zastąpił on gen.
Rozwadowskiego na stanowisku dowódcy Armii „Wschód”. 19 marca 1919 roku wojska
wielkopolskie  gen.  Franciszka  Aleksandrowicza  połączyły  się  z  oddziałami  płk.
Władysława Sikorskiego w Gródku Jagiellońskim. Tam przywitał ich gen. Rozwadowski.
Oblężenie Lwowa zostało zlikwidowane.

 Gen. Iwaszkiewicz wręczył Rozwadowskiemu rozkaz przenoszący go na stanowisko szefa
Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu. Generał wobec możliwości przeprowadzenia wielkiej
ofensywy przeciwko Ukraińcom poczuł się urażony tą decyzją Naczelnego Dowództwa.
Opuszczał Lwów owacyjnie żegnany przez mieszkańców miasta i żołnierzy swojej armii. 

Generał  Tadeusz Rozwadowski ustanowił  i  nadawał Odznakę Honorową „Orlęta”[26],  a
także wyłożył z własnej kieszeni dużą jak na tamte czasy sumę 60 000 koron na pomoc
wdowom i  sierotom po poległych obrońcach Lwowa i  kresów południowo-wschodnich.
dając początek „Fundacji Rozwadowskiego”, na czele której stali: gen. Juliusz Albinowski,
gen. Władysław Sikorski, mjr. Kamieński i kpt. Bronisław Gebert. 

Szef Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu

 
Tadeusz Rozwadowski w Paryżu (15 czerwca 1919)

Przyczyny powierzenia Rozwadowskiemu tego stanowiska nie są do końca jasne. Być może
domaganie się zwiększenia pomocy dla Wschodniej Galicji nie było na rękę Naczelnikowi
Państwa, który chciał skupić się na działaniach w okolicy Wilna. 
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Wyjazd generała do Francji nastąpił w kwietniu 1919 roku. Rozwadowski nie chciał tego
stanowiska.  W  listach  do  Piłsudskiego  domagał  się  przeniesienia  na  front.  Jednak
Dowództwo  było  zadowolone  z  kierowanej  przez  generała  misji  i  nie  miało  zamiaru
przychylić  się  do  jego  prośby.  Dużo udało  się  uzyskać  Rozwadowskiemu w sporach o
Galicję  Wschodnią,  przekonując  państwa  zachodnie  do  polskiego  punktu  widzenia.
Zabiegał  szczególnie  gorąco  o  zbliżenie  polsko-rumuńskie.  W  czerwcu  1919  roku
Rzeczpospolita mianowała swego posła w Bukareszcie. Nie było przypadkiem, że został
nim były adiutant  Rozwadowskiego,  Aleksander Skrzyński.  W 1920 roku Rozwadowski
osobiście odwiedził Rumunię. Podczas tej wizyty skreślono podstawowe punkty przyszłej
polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej. 

Rozwadowski interweniował u marszałka Ferdynanda Focha w czasie zagrożenia ze strony
niemieckiej;  pozostawał w ścisłych stosunkach z przedstawicielem Focha na konferencji
paryskiej  gen.  Henrym  Le  Rondem,  późniejszym  szefem  Międzysojuszniczej  Komisji
Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku. Szef Polskiej Misji Wojskowej postulował
utworzenie u boku armii polskiej Legionu Amerykańskiego. Dla swych planów pozyskał
dowódcę Amerykańskich Sił Ekspedycyjnych we Francji gen. Johna Pershinga. Gorącego
zwolennika idea ta znalazła w osobie premiera Ignacego Jana Paderewskiego. Okazało się
jednak, że największym przeciwnikiem tych planów był Józef Piłsudski. 

Nie  dał  się  przekonać  nawet,  gdy  szef  PMW dowodził,  że  wyszkolone  amerykańskie
jednostki  wojskowe  (lotnicy,  czołgiści,  korpus  medyczny  i  wojska  inżynieryjne)  będą
olbrzymim wsparciem dla młodej armii polskiej. Pomysł werbunku Amerykanów do Legii
nabrał rozgłosu. Masowo zaczęli się zgłaszać ochotnicy. Rozwadowski cały czas starał się
wyjednać zgodę polskich władz wojskowych na stworzenie chociaż niewielkiej jednostki.
Gdy  to  zawiodło,  zdecydował  się  postawić  dowództwo  przed  faktem  dokonanym[30].
Amerykańskich  pilotów  wcielono  do  7  Eskadry  Myśliwskiej,  pod  dowództwem  mjr.
Cedrica Faunta-Le-Roya, która przyjęła imię Tadeusza Kościuszki. W kwestii utworzenia
tej eskadry Rozwadowski bez wątpienia znajdował się pod wpływem Meriana C. Coopera,
znanego generałowi z czasów walk o Lwów. 

Wobec zagrożenia Polski przez bolszewicką Rosję, generał starał się uzyskać zdecydowane
wsparcie państw zachodnich. Udało mu się pozyskać poparcie Ferdynanda Focha, ale już w
styczniu 1920 roku zdał sobie sprawę, że Polska nie ma co liczyć na zbrojną pomoc Francji,
czy Wielkiej Brytanii.  Na przełomie kwietnia i  maja 1920 roku udał się do Bukaresztu,
gdzie wynegocjował wstępne założenia przyszłego sojuszu polsko-rumuńskiego. W końcu
maja  wyjechał  do  Włoch,  gdzie  rozmawiał  z  przedstawicielami  Stolicy  Apostolskiej  i
generalicji włoskiej na temat sytuacji na froncie polsko-bolszewickim. Pod koniec czerwca
wrócił do kraju, gdzie wziął udział 1 lipca w pierwszym posiedzeniu Rady Obrony Państwa.
Z  Warszawy  udał  się  do  Spa,  gdzie  jako  jedyny  z  przedstawicieli  Polski  oficjalnie
zaprotestował przeciwko postanowieniom konferencji. 

Rozmowy  w  Spa  były  ostatnią  czynnością  generała  jako  szefa  PMW.  Z  Belgii
Rozwadowski  został  wezwany  do  Warszawy  gdzie  mianowano  go  22  lipca  1920  roku
szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

Dzięki  jego  staraniom  utrzymano  systematyczne  dostawy  broni  dla  walczących  wojsk
polskich, nawiązano dobre stosunki z Rumunią i utworzono polsko-amerykańską Eskadrę
im. Kościuszki. 
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Na ratunek Warszawie

 
Generał Tadeusz Rozwadowski, 1920

Rozwadowski wrócił do Polski w najtrudniejszym momencie wojny z bolszewikami. Polacy
znajdowali się w odwrocie, a w dowództwie szerzyły się defetystyczne nastroje. Zdaniem
części badaczy, powierzenie Rozwadowskiemu 22 lipca 1920 roku stanowiska szefa Sztabu
Generalnego należy uważać za jeden z punktów zwrotnych w wojnie z bolszewikami[30].
Wskazuje na to przede wszystkim przegrupowanie znajdujących się w bezładnym odwrocie
wojsk  polskich,  które  umożliwiło  przygotowanie  kontrofensywy.  Szczegóły  tej  operacji
regulowały rozkazy z 7 VIII 1920 r., podpisane przez gen. Rozwadowskiego oraz wspólnie
przez gen. Rozwadowskiego i gen. Sosnkowskiego.

 Generał  natychmiast  przystąpił  do  pracy.  Od  początku  wykazywał  także  daleko  idącą
lojalność  wobec  Naczelnego  Wodza  i  stanowczo  bronił  marszałka  Piłsudskiego,
atakowanego przez przeciwników politycznych. Nowy szef Sztabu Generalnego przyczynił
się  do  zmian  personalnych.  Dowódcą  Frontu  Północnego  został  gen.  Józef  Haller,  a
Ministrem Spraw Wojskowych świetny organizator gen. Kazimierz Sosnkowski – zaufany
Piłsudskiego.  Odmienne  stanowisko  zajął  przysłany  do  Polski  25  lipca  gen.  Maxime
Weygand  zwolennik  wojny  pozycyjnej.  Pomimo  początkowych  spięć  ich  współpraca
ułożyła się dobrze, choć posądzenia o wzajemną niechęć obu generałów wysuwane przez
Piłsudskiego są dobrze udokumentowane w materiałach źródłowych.

 Rozwadowski  poszedł  na  rękę  Weygandowi  i  wzorem  sztabu  francuskiego  wszystkie
przemyślenia przekazywali sobie na piśmie. 

Rozwadowski  wniósł  niesamowity  optymizm i  wiarę  w zwycięstwo,  które  udzieliło  się
innym  dowódcom.  Pierwszym  celem  podjętym  przez  generała  było  uporządkowanie
bezwładu i przeprowadzenie kontrnatarcia. Plan był tożsamy z wcześniejszymi założeniami
Piłsudskiego  i  St.  Hallera  i  zakładał  przeciwnatarcie  na  przedpolu  Bugu  i  Narwi  –  po
uprzednim  pobiciu  Konarmii  Budionnego  w  okolicach  Brodów,  z  wyjściem  rezerw
(ściągniętych z południa) zgromadzonych w Brześciu na skrzydło i tyły armii sowieckiej.
Walki z bliska obserwował Naczelny Wódz. 

                                                                   35.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Tadeusz_Rozwadowski_1920.jpg


Bitwa nad Bugiem zaczęła się korzystnie dla Polaków, jednak po upadku Brześcia Piłsudski
przerwał walki i  powrócił do Warszawy, w samotności przygotowując koncepcję zwrotu
zaczepnego odwracającego losy wojny. 

Jednocześnie  generał  Rozwadowski  przygotowywał  plan  polegający  na  oderwaniu
oddziałów od  nieprzyjaciela  i  przegrupowaniu  ich  na  linii  Wisły.  Równocześnie  miano
wyklinować odpowiednie rezerwy niezbędne do kontruderzenia. W nocy z 5 na 6 sierpnia
Rozwadowski przedstawił Naczelnemu Wodzowi dwa warianty miejsc koncentracji, skąd
miało wyjść kontrnatarcie. Pierwszy, ostrożniejszy, popierany przez gen. Weyganda zakładał
uderzenie z okolic Karczewa w kierunku na Mińsk Mazowiecki. 

Drugi,  popierany  przez  szefa  sztabu,  przewidywał  ograniczoną  akcję  manewrową,
wychodzącą z okolic Garwolina, z równoczesnym uderzeniem wojsk wzmocnionego Frontu
Północnego. Piłsudski zaakceptował drugie rozwiązanie,  zmieniając dyslokacje wojsk na
rejon dolnego i górnego Wieprza (Dęblin-Lubartów), z tym, że zrezygnował z ofensywy na
północy i zwiększył siły grupy uderzeniowej o jednostki wycofane z frontu południowego. 

Podjęte decyzje znalazły swój wyraz w podpisanym przez Rozwadowskiego rozkazie do
przegrupowania nr 8358/III. Przegrupowanie wojsk wchodzących w skład 3 Armii do bitwy
warszawskiej  było  zadaniem  niebywale  trudnym,  Piłsudski  stwierdził  nawet,  że
„przerastało ludzkie siły”, a zostało ono wykonane perfekcyjnie, co nie powinno dziwić,
bowiem  najtrudniejsze  zadanie  zostało  wykonane  przez  jednostki  elitarne  (1  i  3  Dyw.
Piechoty Legionów). 

Rozkaz operacyjny specjalny nr 10 000

Gen. Rozwadowski cały czas był zaniepokojony sytuacją na północy. Jego zdaniem 5 Armia
Sikorskiego  była  zbyt  słaba,  a  dodatkowo  obawiał  się,  że  polskie  plany  zostały
przechwycone  przez  bolszewików.  W  takiej  sytuacji  Rozwadowski  popierany  przez
oficerów Francuskiej Misji Wojskowej (Weyganda, Henrysa i  Billota),  w nocy z 8 na 9
sierpnia 1920 r., wydał rozkaz operacyjny specjalny oznaczony fikcyjnym numerem 10 000,
dotyczący wykonania planu bitwy warszawskiej. 

Zakładał on wzmocnienie armii Sikorskiego, której poza obroną wyznaczono w następnej
fazie  zadania  ofensywne,  co  było  pewnym  nawiązaniem  do  pierwotnej  koncepcji
Rozwadowskiego. 5 Armia po wypełnieniu zadań defensywnych miała uderzyć na północne
skrzydło wroga, częściowo obejść go z północy i zepchnąć na południe. 

Plan ten przewidywał zatem podwójne uderzenie na bolszewików z północy, znad Wkry i z
południa, znad Wieprza. Miał to być klasyczny manewr kanneński i chociaż nie wszystkie
zadania w nim zawarte udało się zrealizować (zadania dla 5 armii w okresie 6–14 sierpnia
były  zmieniane  siedmiokrotnie),  to  idea  wzmocnienia  5  Armii  i  podwójnego
dwuskrzydłowego uderzenia miała kolosalne znaczenie (tak pozytywne, jak i negatywne)
dla przebiegu bitwy. Rozkaz operacyjny specjalny nr 10 000, nie był powtórzeniem rozkazu
8358/III, ale jego wariantową modyfikacją, uzależnioną od zachowania nieprzyjaciela. 
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Wygrana wojna

10 sierpnia 1920 r. marszałek naciskany przez zachodnich przywódców obradujących na
konferencji w Hythe, zaproponował Weygandowi objęcie funkcji szefa Sztabu Generalnego.
Francuski  generał  stwierdził,  że  plany są  gotowe i  nie  można  zmieniać  szefa  sztabu w
przeddzień bitwy. Powodem odmowy była też obawa, że w razie klęski Polacy będą 

Operacja warszawska okazała się wielkim sukcesem. Tuż po jej zakończeniu rozgorzały
spory polityczne o autorstwo bitwy warszawskiej. 

                                   MOWA  JEST O  TYM W E-BOOKU 

                                             CUDA ZNAD  WISŁY  

Generalny Inspektor Jazdy

 
Józef Piłsudski, Tadeusz Rozwadowski, Kazimierz Sosnkowski 1923

 
Generałowie Włodzimierz Zagórski, Władysław Sikorski i Tadeusz Rozwadowski, 1925

W  kwietniu  1921  roku  Rozwadowskiemu  jako  Inspektorowi  Armii  nr  2  powierzono
naczelną inspekcję jazdy. Gdy w końcu 1921 roku uformował się Generalny Inspektorat
Jazdy,  generał  stanął  na  jego  czele.  Szczególną  wagę  przywiązywał  do  rozwoju  szkół
kawaleryjskich, działających w ramach utworzonej 15 sierpnia 1920 roku Centralnej Szkoły
Jazdy w Grudziądzu. Tę placówkę otoczył szczególną opieką,  czuwając nad szkoleniem
kadry  kawaleryjskiej.  24  listopada  1922  został  powołany  do  składu  Kapituły  Orderu
Wojennego Orderu Virtuti Militari. W kwietniu 1924 roku Rozwadowski we współpracy ze
Sztabem Generalnym zreorganizował polską jazdę. Wprowadzono zmianę nazwy tej broni
na  kawaleria.  Reforma  miała  prowadzić  do  tworzenia  wojsk  szybkich  o  znaczeniu
operacyjnym. 
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Gen.  Rozwadowski  postulował  potrzebę  stworzenia  dziesięciu  czteropułkowych  brygad
wzmocnionych  batalionami  strzelców  zmotoryzowanych,  samochodami  i  pociągami
pancernymi  oraz  lotnictwem.  Generał  przedstawił  plan  utworzenia  dziesięciu  pułków
pancernych,  dowodząc,  że budżet jest  w stanie  podołać kosztom przeznaczonym na ich
tworzenie.  Plany  te  odrzucił   Piłsudski  a  tworzenie  jednostek  pancernych  rozpoczęto
dopiero w 1937 roku.

W 1925  roku  Rozwadowski  dowodził  manewrami  na  Wołyniu.  Zaproszeni  z  zagranicy
goście byli pod wrażeniem organizacji i postawy Wojska Polskiego. Ćwiczenia odbiły się
echem w Europie.  Rozwadowski  w tym czasie  miał  duży wpływ na  ukształtowanie  tej
miary dowódców jak Władysław Sikorski,  Stanisław Sosabowski,  Franciszek Kleeberg i
Tadeusz Kutrzeba, będąc ich mentorem, czuwał nad rozwojem ich karier wojskowych. 

W  międzyczasie  Rozwadowski  był  w  konflikcie  z  obozem  piłsudczykowskim.  Jako
przeciwnik upolitycznienia armii, był ostro zwalczany przez marszałka. Generała niepokoiły
podziały w wojsku i rozkład moralny, które doprowadziły w rezultacie do wydarzeń z maja
1926 roku.

Zamach majowy

12 maja 1926 roku marszałek Piłsudski rozpoczął tzw. przewrót majowy. O godz. 14.45
Rozwadowski spotkał się z ministrem spraw wojskowych, gen. Juliuszem Malczewskim. Po
rozmowie  zgodził  się  objąć  stanowisko  dowódcy  obrony  Warszawy.  Obrońcy  rządu
znajdowali się w niezwykle trudnej sytuacji, nie wiedzieli bowiem, w przeciwieństwie do
zamachowców, na kogo można liczyć. 

Rozwadowski odbył naradę z gen. Malczewskim, płk. Władysławem Andersem oraz nowo
powołanym szefem Sztabu  Generalnego  gen.  Stanisławem Hallerem i  podjął  decyzję  o
przeniesieniu dowództwa do Belwederu. Była to niezbyt fortunna decyzja, bo pozbawiała
łączności z krajem. Utrzymywano ją jedynie drogą powietrzną. Obrońcy dysponowali siłą
około 1700 ludzi.  Wojska buntownicze dowodzone przez gen. Gustawa Orlicz-Dreszera,
miały znaczną przewagę, liczyły bowiem ok. 4300 żołnierzy. 

Rozwadowski wydał rozkaz bezwzględnego rozprawienia się z zamachowcami, nawet nie
oszczędzając ich życia. Dla generała Piłsudski był zwykłym buntownikiem. Drugiego dnia
walk  Rozwadowski  zaplanował  większą  akcję.  Ważną  rolę  miały  odgrywać  oddziały  z
Cytadeli płk. Izydora Modelskiego. Akcja obrońców nie powiodła się, ponieważ wojska z
Cytadeli  przeszły  na  stronę  marszałka  i  uwięziły  Modelskiego.  Zamachowcy  uzyskali
przewagę, rozpoczęli również ostrzał artyleryjski Belwederu, lekko ranny został m.in. płk
Anders.  W  odpowiedzi  Rozwadowski  wydał  rozkaz  dowódcy  lotnictwa,  gen.
Włodzimierzowi  Zagórskiemu,  użycia  bomb  przeciwko  oddziałom  buntowniczym
zmierzającym do Warszawy w celu  ich  rozproszenia.  Zbombardowano wybrane  cele  w
mieście m.in. Plac Saski, co było demonstracją siły, jednak po zakończeniu walk stało się to
podstawą  aktu  oskarżenia  wobec  generała.  Pomoc  dla  obrońców  legalnej  władzy  nie
nadchodziła,  ponieważ  strajk  na  kolei  opóźnił  przybycie  wiernych  rządowi  pułków
wielkopolskich i pomorskich. Sytuacja stała się dramatyczna. Rząd i dowództwo wycofało
się do Wilanowa. 
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Do Rozwadowskiego dochodziły informacje o nadchodzących na pomoc oddziałach. Starał
się przekonać prezydenta Stanisława Wojciechowskiego o konieczności przeprowadzenia w
oparciu o nie kontrofensywy. Prezydent jednak 15 maja zdecydował się podać do dymisji i
rozkazał  zaprzestania  walk.  Decyzja  prezydenta  Wojciechowskiego zapobiegła  dalszemu
przelewowi  krwi  i  ewentualnej  wojnie  domowej,  gdyż  wielu  dowódców  wojskowych
wyraźnie stanęło po stronie legendarnego Komendanta. Zebrani dowódcy z Rozwadowskim
na  czele  natychmiast  przyjęli  rozkaz,  tylko  płk  Anders  nie  chciał  się  podporządkować.
Rozwadowski  zdał  dowództwo gen.  Kędzierskiemu i  wraz  z  kilkoma innymi  oficerami
został internowany. Walki dobiegły końca. 

Aresztowania po zamachu

Co prawda wojska gen. Rozwadowskiego zostały wyparte z Warszawy, ale nie rozbite i
stanowiły nadal znaczną siłę. W takich okolicznościach Rozwadowski i Stanisław Haller
liczyli na honorowe zakończenie konfliktu. Ponadto 22 maja 1926 r. Piłsudski wydał rozkaz
do wojska, w którym przyznał racje obu walczącym stronom, zapowiadając niewyciąganie
konsekwencji  wobec  pokonanych  oraz  zgodę  i  pojednanie.  Jednak  najbliższe  dni
zweryfikowały obietnice marszałka. 

Niebawem  część  internowanych  oficerów  zwolniono.  Natomiast  generałów:
Rozwadowskiego, Zagórskiego, Malczewskiego i Jaźwińskiego oskarżono o przestępstwa
natury kryminalnej w związku z wydaniem przez nich rozkazu bombardowania Warszawy
w trakcie przewrotu majowego i odstawiono do Wojskowego Więzienia Śledczego nr I przy
ul. Dzikiej 19 w Warszawie. Stamtąd 26 maja przetransportowano ich do WWŚ nr III na
Antokolu w Wilnie. 

Więzienne warunki egzystencji gen. Rozwadowskiego i jego towarzyszy były ciężkie, cele
były w złym stanie,  nie były ogrzewane, zaś ambulatorium – zamknięte.  Po interwencji
jednego  z  zastępców  komendanta,  dawnego  podwładnego  generała  z  czasów  obrony
Lwowa, wyremontowano cele dla generałów. 

W prasie  piłsudczycy  krytykowali  generała.  W broszurze  „Zbrodniarze”  dezawuowano
wieloletnią  pracę  generała  nad  organizacją,  wyszkoleniem  i  modernizacją  polskiej
kawalerii. Przez wiele miesięcy władze zwlekały z przedstawieniem Rozwadowskiemu, jak
również Zagórskiemu aktu oskarżenia. Jednak generał nie wrócił na wolność. Z polecenia
prokuratora wojskowego, za którym stał Piłsudski był nadal przetrzymywany z powodów
„interesów wojska pierwszorzędnej wagi”. 

Z dniem 30 kwietnia  1927 roku przeniesiony został  w stan spoczynku.  W tym samym
terminie zwolnionych z czynnej służby zostało 8 generałów dywizji i  jeden wiceadmirał
(Kazimierz Porębski) oraz 19 generałów brygady i jeden kontradmirał (Jerzy Zwierkowski).

W  społeczeństwie  nasiliła  się  akcja  petycyjna  w  obronie  uwięzionych  generałów.  W
kwietniu 1927 roku sympatyk Piłsudskiego, rektor Uniwersytetu Wileńskiego prof. Marian
Zdziechowski napisał w obronie generałów broszurę „Sprawa sumienia polskiego”. 18 maja
1927 roku Rozwadowskiego dość nieoczekiwanie zwolniono, dokonując przy tym licznych
uchybień prawnych. 
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Pod koniec roku 1927 przebywający we lwowskim szpitalu wojskowym gen. Rozwadowski
został zbadany przez lekarzy ekspertów, którzy orzekli, że jego stan jest poważny i że musi
on pozostać hospitalizowany przez kolejne dwa miesiące, wobec czego niemożliwe było
wyznaczenie terminu rozpraw. 

Ostatnie miesiące

 
Tadeusz Rozwadowski (czerwiec 1927)

Więzienie spowodowało, że generał wyraźnie podupadł na zdrowiu. Ponadto dużym ciosem
było dla niego zaginięcie gen. Zagórskiego. Władze oskarżyły go o dezercję, Rozwadowski
uznawał te zarzuty za oszczerstwo i  że Zagórski najprawdopodobniej padł ofiarą mordu
politycznego.  Rozwadowski  obwiniał  się  o  los  Zagórskiego.  Według  niego  powodem
zgładzenia  towarzysza  niedoli,  było  to,  iż  przy  zwalnianiu  wyjawił,  że  Zagórski  pisze
pamiętniki, w których ten oskarżał Józefa Piłsudskiego o agenturalną działalność w latach I
wojny światowej. 

Rozwadowski coraz częściej przebywał w Jastrzębiej Górze, gdzie próbował się leczyć, z
nasilających się bólów brzucha, połączonych z krwawieniem i silnymi torsjami. Lekarze
byli bezradni. Schorowanemu generałowi spokoju nie dawało ciągłe przesuwanie terminu
rozprawy  jaka  się  miała  przeciw  niemu  zacząć.  W  okresach  lepszego  samopoczucia
Rozwadowski pracował nad nowymi wynalazkami i pisał rozprawy wojskowe. 

W  1928  roku  napisał  referat  poświęcony  „Problemowi  dzisiejszej  obrony  Państwa”,
nazywany również „Testamentem wojskowym generała Rozwadowskiego”. Postulował w
nim  utworzenie  specjalnej  formacji,  tzw.  armii  wysokiego  pogotowia,  zdolnej  do
błyskawicznej mobilizacji w obliczu najazdu ze strony Rosji lub Niemiec. 

W  jej  skład  miały  wchodzić  specjalnie  wyszkolone  jednostki,  potrafiące  działać  w
ekstremalnych  warunkach.  Armia  ta  miała  być  doskonale  wyposażona  w  lotnictwo,
kawalerię i samodzielne grupy specjalnej broni pancernej i samochodowej. Rozwadowski
zdawał sobie sprawę z nieuchronności konfliktu z Rosją i Niemcami. Jego przewidywany
termin określał na rok 1936. 
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Choroba, śmierć i teorie spiskowe

Po powrocie z Antokolu stan zdrowia generała pogorszył się; regularnie miał ataki wysokiej
gorączki, na przełomie września i października 1928 ataki pojawiały się co kilka dni[42].
Gen. Rozwadowski zmarł 18 października 1928 roku o godz 13.40, w lecznicy św. Józefa
przy  ul.  Hożej  w Warszawie.  W ostatnich  dniach  życia  towarzyszyli  mu jego krewni  i
przyjaciele,  m.in.  były  adiutant  por.  Marceli  Kycia,  gen.  Władysław  Sikorski,  Maria
Bobrzyńska oraz Emilia Jędrzejowiczowa. Ostatnią wolą generała było pochowanie go na
Cmentarzu Obrońców Lwowa – wśród swoich żołnierzy. 

Nie  brakowało domysłów i  podejrzeń,  co do przyczyn śmierci.  Do dnia  dzisiejszego w
kręgach endeckich popularne są dwie teorie spiskowe dotyczące śmierci generała – zgodnie
z  pierwszą  cela  generała  miałaby  zostać  pomalowana  farbą  z  arszenikiem,  na  co  brak
dowodów – podobnie nie zaobserwowano u generała charakterystycznych objawów zatrucia
(m.in. pasm Meesa) co czyni tę hipotezę niewiarygodną. 

Druga  teoria  spiskowa  zakłada,  iż  generał  miałby  zostać  poczęstowany  kanapkami  z
pociętym końskim włosiem, które doprowadziły do owrzodzenia jelit i śmierci. Podobnie
jak w przypadku poprzedniej hipotezy nie ma żadnych dowodów na jej poparcie, ponadto
nie jest  znany przykład jakiejkolwiek innej osoby,  która by została zamordowana w ten
sposób.  Warto  zwrócić  uwagę,  iż  stan  zdrowia  generała  Rozwadowskiego  był  zły  od
dłuższego czasu, na co wpływ prawdopodobnie miały warunki i rygor wojskowego aresztu. 

Pogrzeb i kwestia pochówku

Msza żałobna w Warszawie odbyła się 20 października o godz. 11.30. Następnie trumnę z
generałem  przeniesiono  na  Dworzec  Główny,  skąd  przetransportowano  do  Lwowa.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w poniedziałek 22 października o godz.  10.00.
Władze celowo narzuciły tak wczesną porę, aby przyszło jak najmniej ludzi[30]. Mimo to
generała żegnały tłumy. Nabożeństwo odprawił w kościele oo. Bernardynów ks. arcybiskup
metropolita Bolesław Twardowski.

 Gdy kondukt żałobny dotarł do Cmentarza Obrońców Lwowa, trumnę na swych barkach
ponieśli aż do miejsca spoczynku usunięci z armii generałowie: Stanisław Haller, Roman
Żaba,  Walery  Maryański,  Franciszek  Meraviglia-Crivelli,  Robert  Lamezan-Salins  i  Filip
Siarkiewicz. 

Nad  grobem  mowę  wygłosił  były  legionista  ks.  Józef  Panaś:  „Był  to  prawdziwie
chrześcijański,  wielki  Wódz,  który  umiał  zwyciężać  bez  podniesienia  się  w pychę  i  bez
pastwienia się nad pokonanym przeciwnikiem, a gdy poniósł klęskę, poniósł ją nie tylko bez
upodlenia się, ale nawet bez chęci zemsty i nienawiści do chwilowego zwycięzcy”. 

W  okresie  Ukraińskiej  SRR  w  trakcie  profanacji  i  zrównywania  z  ziemią  Cmentarza
Obrońców Lwowa Maria Tereszczakówna (polska działaczka społeczna) wraz z grupą kilku
innych  osób,  w  celu  ratowania  szczątków  polskich  bohaterów  pochowanych  na  tym
cmentarzu  przeniosła  kilka  ciał  zasłużonych  Polaków  (oprócz  gen.  Tadeusza  Jordan-
Rozwadowskiego  m.in.  gen.  Wacława  Iwaszkiewicza-Rudoszańskiego,  dowódcy  obrony
Lwowa z 1918 Czesława Mączyńskiego, arcybiskupa lwowskiego Józefa Teodorowicza, ks.
Gerarda Szmyda, 
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twórców polskiego lotnictwa: Stefana Bastyra, Stefana Steca i Władysława Torunia) w inne
miejsce pochówków, które w wyniku śmierci bezpośrednich świadków i wcześniejszego
braku  zainteresowania  polskich  instytucji  do  dnia  dzisiejszego  pozostają  nieznane  (z
wyjątkiem miejsca pochówku biskupa Teodorowicza i ks. Szmyda). 

W 2013 r. Rada Ochrony Walk i Męczeństwa oficjalnie poinformowała, że najpewniej ciało
Rozwadowskiego  w  latach  70.  XX  wieku  zostało  przeniesione  w  nieznane  miejsce,
prawdopodobnie na Cmentarz Łyczakowski. 

Awanse

W armii austro-węgierskiej

• podporucznik – 18 sierpnia 1886 
• porucznik – 1891 
• kapitan – maj 1894 
• major – po 1896 
• podpułkownik – 1905 
• pułkownik – maj 1908 
• generał-major (Generalmajor) – maj 1913 
• feldmarszałek-porucznik (Feldmarschalleutnant) – 1916

W armii polskiej

• generał porucznik – 1918 
• generał broni – 1 kwietnia 1921

Ordery i odznaczenia

Polskie

• Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari (1922) – dekret L 14871
• Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (1921)
• Order "Odrodzenia Polski" klasy III (1921)
• Krzyż Walecznych (1921), czterokrotnie

Zagraniczne

• Krzyż Kawalerski Orderu Marii Teresy (1918, Austro-Węgry)
• Krzyż Kawalerski Orderu Leopolda z Mieczami (1914, Austro-Węgry)
• Krzyż Oficerski Orderu Franciszka Józefa (1912, Austro-Węgry)
• Order Korony Żelaznej III klasy (1907, Austro-Węgry) 
• Krzyż Zasługi Wojskowej z Mieczami III klasy z mieczami (Austro-Węgry) 
• Medal Signum Laudis z mieczami (Austro-Węgry) 
• Odznaka za Służbę dla Oficerów (za 25 lat służby, Austro-Węgry) 
• Krzyż Jubileuszowy Wojskowy (Austro-Węgry) 
• Order Korony III klasy (Rumunia)
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• Krzyż Żelazny II klasy (Królestwo Prus)
• Order Lwa Białego II klasy (Czechosłowacja)
• Krzyż Wolności II klasy (1922, Estonia) 
• Order Legii Honorowej III klasy (Francja, 1921)
• Order św. Sawy I klasy (Królestwo SHS) 
• Order Orła Białego III klasy (Królestwo SHS)
• Order Gwiazdy I klasy (Rumunia) 
• Order Korony I klasy (Rumunia)
• Order Korony I klasy (Włochy)

Rodzina Jordan Rozwadowskich

Generał Rozwadowski pochodził z rodziny zasłużonej w dziejach Polski. Przedstawiciele
tego rodu byli 13 razy odznaczani krzyżem Virtuti Militari, dziewięciu jego przedstawicieli
poległo w wojnach o niepodległość Polski. 

Do najbardziej  znanych członków rodu należą prof.  Jan Michał  Rozwadowski  –  prezes
PAU, prof. Jan Emanuel Rozwadowski – sekretarz Komitetu Narodowego Polskiego, płk
Kazimierz Rozwadowski – współorganizator 8. pułku ułanów, Cecylia Rozwadowska por.
AK – organizatorka oświaty w obozie dla kobiet żołnierzy Powstania Warszawskiego w
obozie  Oberlangen  oraz  Wincenty  Jordan  Rozwadowski  ps.  Pascal  –  organizator  siatki
wywiadowczej  F2  działającej  we  Francji  w  czasie  II  wojny  światowej  oraz  Zygmunt
Rozwadowski  malarz  –  batalista,  brat  Jana  Michała.  Kuzynką  generała  była  siostra
Anuncjata  (Helena)  Jordan  Rozwadowska  –  przełożona  sióstr  Zmartwychwstanek  ze
Lwowa po II wojnie światowej generalna ekonomka zgromadzenia w Rzymie. 

W czasie II wojny światowej siostra Anuncjata została zaprzysiężona w AK; wykazała się
też  niezwykle  heroiczną  postawą,  ukrywając  w domu zakonnym Żydów i  zagrożonych
aresztowaniem Polaków, a także Rosjan. Ponadto zarówno brat Tadeusza, Wiktor, jak i ich
krewny Jan  Władysław Rozwadowski,  w  1940  zostali  zamordowani  w ramach  zbrodni
katyńskiej na Ukrainie. 

Znaczenie i upamiętnienie

 
Symboliczny grób gen. Rozwadowskiego na Cmentarzu Obrońców Lwowa
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Tablica pamiątkowa na fasadzie Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie

Gen. Tadeusz Rozwadowski był jednym z licznych wyższych oficerów wywodzących się z
armii  państw  zaborczych,  których  doświadczenie,  talenty  i  zdolności  były  dla  wojska
nieocenione wobec braku wykształconej w Polsce kadry oficerskiej. Jednakże ich obecność
powodowała też wiele konfliktów przy sprzecznych koncepcjach strategiczno-politycznych.
Nie  bez  znaczenia  był  fakt,  że  znaczna  część  kadry  oficerskiej  pochodziła  z  formacji
rosyjskich i austro-węgierskich. 

Obie  armie  hołdowały  archaicznym metodom sztuki  wojennej  i  obie  poniosły  dotkliwe
straty w I wojnie światowej. Niektórzy młodsi oficerowie polscy oceniali ich przydatność
negatywnie.  Piłsudczyk  gen.  Narbutt-Łuczyński  w  swych  wspomnieniach  napisał:  ...  w
miarę  mieszania  kadry  przez  przydziały  z  wszystkich  dawnych  formacji,  stanowiących
tworzywo odrodzonej armii polskiej, zaczęło się wkradać zbyt daleko idące zróżnicowanie
metod szkolenia. Różnice i rozbieżności pogłębiała jeszcze i ta okoliczność, że generałowie-
inspektorzy  armii  narzucali  częstokroć  nawyki  zakorzenione  w  okresie  ich  służby  we
wszystkich armiach zaborczych, ..., których wartość instrukcyjna nie zawsze odpowiadała
wymogom narodowego wojska.

 Natomiast  bardzo  pozytywnie  oceniał  działalność  gen.  Rozwadowskiego  gen.  Marian
Kukiel  (związany z Sikorskim),  który pisał  „Zwolennik wojny manewrowej,  przeciwnik
obrony stałej przy niedostatecznych siłach, generał Rozwadowski z niepospolitym polotem
myśli i niezmordowaną energią starał się wszczepić swoje koncepcje w dowódców armii
czy grup i ich sztaby, starał się wskrzesić ducha inicjatywy, rozbudzić myśl operacyjną,
jakby zamarłą w szablonach linii obronnych, odcinków, pasów działania”. 

W pierwszą rocznicę  śmierci  generała w 1929 w Krakowie ukazała  się  poświęcona mu
publikacja pt. Generał Rozwadowski, opracowana przez Adama Jordana Rozwadowskiego;
wydawcami byli Mikołaj Rey, Włodzimierz Tyszkiewicz, Roman Żaba, Walery Maryański,
Albert  Mniszek,  Kazimierz  Przybysławski.  W  jednym  z  rozdziałów  wspominał  go
wieloletni towarzysz broni, Franciszek Latinik: 
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Ojczyzna i Naród były najdrogocenniejszymi skarbami jego wzniosłego serca i
ducha.  Czciliśmy  i  kochaliśmy  Go  za  tę  Jego  prawość  i  czystość  uczuć  i
charakteru,  podziwialiśmy  Jego  genjalność  i  cnoty  prawdziwego  bohatera,  a
składając cześć i hołd Jego wiecznej pamięci, jesteśmy przekonani, że nie tylko
Naród, ale i historja Rozwadowskiego zasług nigdy nie zapomni. 

Uchwałą  Rady Miasta  Lwowa z  listopada  1938 jednej  z  ulic  we  Lwowie  nadano imię
Tadeusza Rozwadowskiego. 

Na  fasadzie  Konkatedry  Matki  Bożej  Zwycięskiej  w  Warszawie  ustanowiono  tablicę
pamiątkową honorującą generała Tadeusza Rozwadowskiego. W Opolu imieniem generała
Tadeusza Rozwadowskiego nazwano rondo drogowe. W 2012 powstał film dokumentalny o
gen.  Tadeuszu  Rozwadowskim  pt.  Zapomniany  generał.  Tadeusz  Jordan  Rozwadowski
(scenariusz i reżyseria Piotr Boruszkowski).  W kwietniu 2019 gen. broni Tadeusz Jordan
Rozwadowski został patronem 23 Śląskiego Pułku Artylerii.   Gen. Tadeusz Rozwadowski
jest  jednym  z  bohaterów  zbioru  opowiadań  Bohaterowie  upodleni Dariusza
Rozwadowskiego, który ukazał się w 2019 roku. 

              Generał  Stanisław Szeptycki 

Stanisław Maria Jan Teofil Szeptycki (ur. 3 listopada 1867 w Przyłbicach k. Jaworowa, zm. 9
października 1950 w Korczynie) – polski hrabia, generał major Cesarskiej i Królewskiej Armii, 
generał broni Wojska Polskiego.

Rodzina

Był synem hrabiego Jana Kantego Remigiana Szeptyckiego (1836–1912) i Zofii Ludwiki Cecyli
Konstancji Szeptyckiej hrabianki Fredro (1837–1904), córki Aleksandra Fredry. Miał sześcioro
rodzeństwa: Stefan (1862–1864), Jerzy Piotr (1863–1880), Roman Aleksander Maria (1865–
1944), Aleksander Maria Dominik (1866–1940), Kazimierz Maria (1869–1951) i Leon Józef
Maria  (1877–1939).  7  czerwca  1906  r.  zawarł  związek  małżeński  z  księżniczką  Marią
Józefiną Sapieżanką-Kodeńską z Krasiczyna herbu Lis (1884–1917), bratanicą Adama, Pawła i
Władysława Sapiehów. Drugi związek zawarł 4 stycznia 1925 r. ze Stanisławą Olizar (1899-
1977).

Nauka

Po zdaniu z odznaczeniem matury w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie w 1885
roku rozpoczął  naukę w Technicznej  Akademii  Wojskowej,  oddział  artylerii  w  Wiedniu.
Akademię  ukończył  z  wyróżnieniem  w 1888  roku  w  stopniu  podporucznika.  Pierwszy
przydział  służbowy otrzymał do 3 Dyonu artylerii  polowej w Jarosławiu.  W 1890 roku
został skierowany do Wyższej Szkoły Jazdy (Reitlehren institut) w Wiedniu, po ukończeniu
której w roku 1892 został nauczycielem jazdy konnej z przydziałem do 10 Brygady Artylerii
w  Przemyślu  i  awansowany  na  stopień  porucznika.  Funkcję  tę  sprawował  do  1894,  w
którym to roku, po zdaniu przepisanych egzaminów wstępnych, wstąpił do Szkoły Wojennej
(Akademii  Sztabu  Generalnego).  W 1896  roku  ukończył  Szkołę  Wojenną  jako  jeden  z
pierwszych i został mianowany adiutantem 53 Brygady Piechoty w Koszycach.
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Służba w Cesarskiej i Królewskiej Armii

W 1897 roku przydzielony zostaje do sztabu 27 Dywizji piechoty w Koszycach. W roku
1898  mianowany  kapitanem  artylerii  i  przeniesiony  do  18  pułku  artylerii  polowej  w
Wielkim  Waradynie,  w  którym  to  pułku  obejmuje  dowództwo  baterii.  Po  dwuletnim
dowodzeniu baterią w roku 1900 po awansie na kapitana Sztabu Generalnego otrzymuje
przydział do 12 Dywizji Piechoty w Krakowie. W 1903 zostaje przeniesiony do 1 Dywizji
Kawalerii  W Krakowie. W latach 1904-1905 był  attaché wojskowym w głównej kwaterze
rosyjskiej w Mandżurii. 

Na froncie rosyjsko - japońskim przebywał 20 miesięcy w różnych oddziałach liniowych
począwszy od bitwy pod Jalu, a skończywszy na bitwie pod Mukdenem. Po powrocie z
wojny w roku 1906 zdał egzamin na majora sztaby generalnego (awans 1 listopada 1907) i
został mianowany szefem sztabu 3 Dywizji Kawalerii w  Wiedniu. Od 1909 roku odbywał
staż  liniowy  jako  dowódca  Dyonu  w  1  Pułku  artylerii  polowej  w  Krakowie,  gdzie
awansował na stopień podpułkownika sztabu generalnego 1 maja 1911. W latach 1911-1914
przebywał w  Rzymie jako  attache wojskowy Austrii,  na którym to stanowisku otrzymał 1
maja 1914 awans na pułkownika sztabu generalnego.

I wojna światowa

Początkowo przydzielony do Oddziału Operacyjnego Naczelnego Dowództwa, następnie od
24 września 1914 do listopada 1915 na stanowisku szefa sztabu II Korpusu austriackiego na
froncie rosyjskim. W tym czasie styka się z  Legionami Polskimi wchodzącymi w skład II
Korpusu. Od listopada 1915 dowodził XXX Brygadą artylerii polowej, a w czerwcu 1916
roku  uzyskał  na  własna  prośbę  przydział  do  Legionów  Polskich.  Od  lipca  1916  r.  do
października 1916 r. dowódca III Brygady Legionów Polskich, następnie do kwietnia 1917 r.
komendant całości Legionów na czele których 1 grudnia 1916 roku wkroczył do Warszawy. 

Z powodu przeciwstawienia się szkodliwej dla interesów Polski polityce państw centralnych
w stosunku do Legionów Polskich został w kwietniu 1917 roku odwołany ze stanowiska. Do
lutego  1918  r.  generalny  gubernator  lubelski (ustąpił  w  proteście  przeciw  oddaniu
Chełmszczyzny Ukrainie w traktacie brzeskim). Od czerwca do października tego roku, na
froncie  włoskim,  dowodził  85.  Brygadą  Piechoty  Landwehry.  Od  października  1918  r.
dowodził  podległą  dowództwu  niemieckiemu Polnische  Wehrmacht.  5  listopada  1918  r.
zwolniony został z C. i k. Armii.

Służba w Wojsku Polskim[

Do Wojska Polskiego wstąpił 1 listopada 1918 roku. 4 listopada 1918 r.  Rada Regencyjna
mianowała  go  generałem  dywizji  i  inspektorem  generalnym  broni  oraz  powierzyła  mu
tymczasowo dowództwo nad wszystkimi  oddziałami  Wojska  Polskiego na  obszarze  byłej
okupacji  austro-węgierskiej,  a  także  tej  części  Galicji,  która  znajdowała  się  pod  polską
władzą .

16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski mianował go szefem Sztabu Generalnego. Zastąpił 
na tym stanowisku generała dywizji Tadeusza Rozwadowskiego. Funkcję sprawował do 13 
marca 1919 r., kiedy to na własną prośbę został początkowo dowódcą Litewsko-Białoruskiej
Dywizji Strzelców przekształconej 28 kwietnia 1919 roku w Front Litewsko-Białoruski.
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Rozkaz Naczelnego Wodza J. Piłsudskiego z 8 marca 1920 r. znosił dotychczasowy podział
sił walczących na wschodzie na poszczególne  fronty i wprowadzał podział całego frontu
wschodniego  na  armie.  Gen.  Szeptycki  w  ten  sposób  przestał  być  dowódcą  Frontu
Litewsko-Białoruskiego, a został dowódcą 4. Armii, operującej wówczas na odcinku Polesia
i Berezyny. 

Piłsudski napisał list do Generała, przytoczony niżej, zamieszczony w Dzienniku Rozkazów 

Wojskowych z 13 kwietnia 1920 r., nr 11 (pisownia oryginalna):
"Szanowny Generale!

Ze względów wojennych i organizacyjno-wojskowych, zdecydowałem zniesienie 
wszystkich dowództw frontów, pomiędzy innymi i frontu Litewsko-Białoruskiego.
Przy tym uważam sobie za przyjemny obowiązek podziękować Panu za pracę na Pańskim 
odpowiedzialnym stanowisku i wyrazić muszę szczere uznanie. Przez cały rok stał Pan na 
stanowisku bardzo ciężkim, gdzie bardziej, niż gdzie indziej na froncie, trzeba było 
rozstrzygać wiele z tych łamigłówek operacyjnych i administracyjnych, które młoda armia 
przy niedostatecznych środkach stawia dowództwu. Rozwiązywał Pan te łamigłówki 
udatnie i zręcznie, czego dowodem są stałe zwycięstwa, na tym terenie operacyjnym 
odnoszone, i ogromne rozszerzenie na wschód wpływu Polski i znaczenia oręża naszego.

Obok tego dał Pan w ciągu swej służby w Armii Polskiej dziesiątki dowodów wysokiego 
poczucia obywatelskiego i istotnego ducha żołnierskiego, składając bez żadnego wahania i 
bezpretensjonalnie wszelkie względy personalne na rzecz dobra ogólnego oraz na rzecz 
pogłębienia tak potrzebnej dla nas jednolitości wojska. Życząc Panu powodzenia na nowym 
stanowisku komendanta jednej z armij, zawiadamiam Pana, że w uznaniu zasług Pana 
kazałem wygotować dekret, mianujący Pana Generałem Broni w Wojsku Polskim.

Warszawa, dnia 20 marca 1920 r.
Belweder
Józef Piłsudski
Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz."

W  wojnie 1920 r. był dowódcą  4 Armii a następnie  Frontu Północno-Wschodniego.  Na tym
ostatnim stanowisku prowadził  walki odwrotowe do 30 lipca 1920 r.  1  sierpnia 1920 r.
zmuszony  został  odejść  ze  stanowiska  wskutek  ciężkiej  choroby  (czerwonka)  oraz
nieporozumień  z  Józefem  Piłsudskim.  Po  zawarciu  pokoju,  przyjął  w  marcu  1921  roku
stanowisko szefa Inspektoratu Armii nr IV w Krakowie. W 1922 r. dowodził oddziałami
WP,  zajmującymi  przyznaną  Polsce  część  Śląska.  Na  stanowisku  inspektora  armii  w
Krakowie pozostawał do czasu powołania go na stanowisko ministra spraw wojskowych.

Od czerwca do grudnia 1923 r. – minister spraw wojskowych (obrażony przez Piłsudskiego,
wyzwał  go  na  pojedynek,  Marszałek  jednak  wyzwanie  odrzucił).  4  sierpnia  1923  roku
rozkazem nr 126 ustanowił Święto Żołnierza Polskiego. Pisał w nim:
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W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i 
wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod 
Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i 
niepodległość Polski.

Po zmianie rządu powrócił na stanowisko inspektora armii w Krakowie. Od 24 listopada
1922  roku  był  także  członkiem  Kapituły  Orderu  Virtuti  Militari.  W trakcie  przewrotu
majowego mianowany przez prezydenta RP  Stanisława Wojciechowskiego dowódcą wojsk
wiernych rządowi poza stolicą. Po przewrocie majowym 30 czerwca 1926 r. przeszedł w stan
spoczynku.Ogłosił pracę: Front litewsko-białoruski 10.3.1919-30.7.1920 (1925).

Po zakończeniu II wojny światowej mając 78 lat został przyjęty do służby czynnej w Wojsku
Polskim,  przeniesiony  w  stan  spoczynku  i  wyznaczony  na  stanowisko  prezesa  Zarządu
Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Stanowisko to piastował w latach 1946–1950.

Pochowany  został  na  cmentarzu  we  wsi  Korczyna koło  Krosna,  której  był  ostatnim
właścicielem. 

Ordery i odznaczenia  : łącznie  26    odznaczeń w tym  najwyższych.

WIKIPEDIA

Stanisław Szeptycki - pułkownik CK armii

Pułkownik Stanisław Szeptycki - Komendant Legionów Polskich
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Wojsko polskie na czele z gen. broni Stanisławem Szeptyckim wkracza do Katowic, 22 czerwca 
1922 r.

Odsłonięcie na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa pamiątkowej tablicy 
poświęconej gen. Stanisławowi Szeptyckiemu / fot. prezydent.pl

Gen. Szeptycki, piastując funkcję minister spraw wojskowych rozkazem z 4 sierpnia 1923 
roku ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Żołnierza Polskiego słowami:

„W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się 
pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski”.

Treść rozkazu:

Rozkaz Dzienny Nr 126
Ministerstwa Spraw Wojskowych

Warszawa, dnia 4 sierpnia 1923 roku

Dzień 15-go sierpnia  jest  Świętem Żołnierza.  W dniu tym wojsko i  społeczeństwo czci
chwałę  oręża  polskiego,  której  uosobieniem  i  wyrazem  jest  żołnierz.  W  rocznicę
wiekopomnego  rozgromienia  nawały  bolszewickiej  pod  Warszawą  święci  się  pamięć
poległych  w  wiekowych  walkach  z  wrogiem  o  całość  i  niepodległość  Polski.
Uroczystości świąteczne obejmują:
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a) w przeddzień Święta Żołnierza o godz. 20-ej capstrzyk orkiestr wojskowych na ulicach 
miasta garnizonowego;
b) w dzień święta przed południem przegląd wojsk z nabożeństwem i błogosławieństwem;
c) po południu uroczystości ogólno-narodowe;
d) uroczysty’ wieczorny apel.

Wojsko Polskie na czele z gen. broni Stanisławem Szeptyckim wkracza do Katowic, 22 
czerwca 1922 r.

Przegląd załogi odbywa się w każdym garnizonie o godz. 9-ej. Przegląd ten odbywa się w
oczach społeczeństwa, by pokazać, że wojsko jest „Tarczą i obroną Ojczyzny” i ma dać
dowód tężyzny, gotowości bojowej i ducha wojska. W przeglądzie biorą udział wszystkie
wojska  garnizonu  z  chorągwiami  (sztandarami)  w  ubiorze  polowym  ze  sprzętem  i
uzbrojeniem bojowem. Przeglądu dokonywa najstarszy stopniem i starszeństwem dowódca
wojska.
Na  przegląd  zaprasza  komendant  garnizonu  duchowieństwo,  przedstawicieli  władz
rządowych  i  samorządnych,  stowarzyszenia  społeczne,  oraz  przede  wszystkiem
uczestników powstań o niepodległość Ojczyzny.Uroczystości popołudniowe mają charakter
obywatelski. Żołnierz bierze w nich udział oddzielnie lub w zwartych oddziałach, względnie
jako  delegacje  wysłane  na  rozkaz  komendanta  garnizonu;  jednak  zawsze  w  ubiorze
polowym  (z  bronią  białą).  Pododdziały  honorowe,  które  mają  wystąpić  w  czasie
uroczystości popołudniowych występują w ubiorze polowym (uzbrojeniu bojowym).

Apel  wieczorny  odbywa  się  o  godz.  22.30  w  obecności  oficera.  Celem  utrwalenia  w
oddziałach  pamięci  poległych  na  polu  walki  towarzyszy  broni,  którzy  najwięcej  się
odznaczyli,  czy  jakoteż  dla  zachowania  tradycji  pamiętnych  walk  w obronie  Ojczyzny,
podczas wieczornego apelu przy odczytywaniu listy obecnych, wywołuje się nazwiska tych
żołnierzy  kompanji,  (bat.  szwadr.),  którzy  najwięcej  odznaczyli  się  w  bojach  i  zginęli
śmiercią  walecznych.  Po  wywołaniu  nazwiska  poległego,  najstarszy  z  podoficerów
występuje z szeregu i melduje, że wywołany … poległ śmiercią walecznych w bitwie pod w
r.   W  dniu  Św.  Żołn.  ukarani  aresztem  koszarowym  i  lekkim  –  kary  nie  odbywają.
[...]

        Generał  książę  Józef  Poniatowski 

Józef  Antoni  Poniatowski książę herbu  Ciołek (ur.  7  maja 1763 w  Wiedniu,  zm.  19
października 1813 pod Lipskiem) – polski generał, minister wojny i Wódz Naczelny Wojsk
Polskich Księstwa Warszawskiego, marszałek Cesarstwa Francuskiego, członek Rady Stanu
Księstwa Warszawskiego.

Młodość w Austrii i wojna z Turcją

Syn Andrzeja Poniatowskiego, marszałka-lejtnanta (generała dywizji) w służbie austriackiej
i Teresy z książąt Kinskic], rodu czesko-austriackiego. Urodził się w pałacu Kinskich przy
Freyung 4  w Wiedniu. 
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Wychowany w niemieckojęzycznych środowiskach Wiednia  i  Pragi,  stał  się  Polakiem z
wyboru;  dzięki  opiece  stryja,  Stanisława  Augusta  Poniatowskiego (z  którym  był  blisko
związany aż do śmierci  króla),  uniknął wynarodowienia.  Matka była damą dworu  Marii
Teresy, a sama cesarzowa została matką chrzestną starszej siostry Józefa, której na cześć
władczyni  dano  imiona  Maria  Teresa.  W  kosmopolitycznym  świecie  przedrewolucyjnej
arystokracji z własną matką rozmawiał po francusku, a z rodziną ojca i służbą po polsku –
tymi językami posługiwał się swobodnie, jak i  niemieckim. Już jako młodzieniec spędzał
sporo  czasu  w  Warszawie ze  stryjem królem Stanisławem,  którego potem reprezentował
oficjalnie na pogrzebie Marii Teresy .

Ze Stanisławem Augustem i biskupem-historykiem  Adamem Naruszewiczem odbył w roku
1787 podróż do Kaniowa, gdzie król przez miesiąc czekał na bezowocne spotkanie z carycą
Katarzyną II .

Młody Józef (zgodnie z własnymi predylekcjami) od dziecka szkolony był z myślą o służbie
wojskowej, chociaż książę Pepi (bo tak go z czeska przezwano) uczył się również np. gry na
instrumentach klawiszowych – przenośny instrument towarzyszył mu nawet w czasie wypraw
wojennych. Jak ojciec (który umarł, gdy Józef miał 10 lat), wstąpił do wojska austriackiego,
gdzie  w  1780 został  porucznikiem,  a  w  1788 doszedł  do  stopnia  pułkownika i  został
adiutantem cesarza Józefa II. 

W  1786 został  kawalerem  Orderu  Świętego  Stanisława.W  1788 walczył  w  wojnie
austriacko-tureckiej.  24 kwietnia został poważnie ranny prowadząc szturm twierdzy Šabac
w Serbii. Pod Šabacem Poniatowski ocalił też życie o kilka lat młodszemu koledze, księciu
Karolowi  Filipowi  Schwarzenbergowi,  przyszłemu  pogromcy  Napoleona w  bitwie  pod
Lipskiem.

W armii polskiej, Konstytucja 3 maja i wojna polsko-rosyjska 1792

Chociaż kariera w armii cesarskiej zapowiadała się całkiem obiecująco, Poniatowski nie
wahał się,  gdy w  1789 na życzenie króla i  sejmu wezwany został  do służby w wojsku
polskim (było  to  jednak  z  jego  strony  wyrzeczenie,  bo  tracił  środowisko  przyjaciół,  z
którymi  się  wychował  –  w  przyszłości  ten  temat  nieraz  poruszy).  Otrzymał  (wraz  z
Kościuszką i trzema innymi) stopień generał-majora i dowództwo IV Dywizji, stacjonującej
w  województwach  bracławskim i  kijowskim.  Był  to  okres  obrad  Sejmu Czteroletniego
uwieńczonych  uchwaleniem  Konstytucji  3  maja.  Sam  książę  był  entuzjastycznym
zwolennikiem  Konstytucji  (członkiem  Zgromadzenia  Przyjaciół  Konstytucji  Rządowej),
która została przeforsowana poniekąd podstępem i w drodze zamachu. 

Zamek królewski był otoczony przez wojsko Poniatowskiego, a on sam znajdował się na
sali  z  grupą ułanów – wszystko dla  uniemożliwienia  przeciwnikom ustawy ewentualnej
akcji zbrojnej.

W okresie poprzedzającym wybuch wojny polsko-rosyjskiej 1792 Poniatowski poświęcił się
pracy na polu organizacji i poprawy stanu małej, zaniedbanej armii polskiej i wyćwiczenia
wojska,  uzyskując  w  tym  zakresie  znaczne  sukcesy  i  dowodząc  swych  wybitnych
umiejętności wojskowych. 6 maja 1792 otrzymał dowództwo nad całością wojsk koronnych
nad granicą rosyjską na Ukrainie i już wkrótce dowodził tym wojskiem w wojnie z Rosją. 
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Wobec wielkiej przewagi przeciwnika, zgodnie z ówczesnymi regułami sztuki wojennej,
starał się głównie o zachowanie podległych mu oddziałów wojska. Zręcznie i szczęśliwie
przeprowadził ich odwrót z kresów ukraińskich poprzez Wołyń, na Lubelszczyznę.

W  bitwie  pod Zieleńcami 18 czerwca (gdzie,  jak to było w jego zwyczaju,  kiedy jedna z
kolumn  polskich  załamywała  się,  dał  przykład  osobistego  męstwa)  zwyciężył  jeden  z
korpusów rosyjskich  –  Arkadija  Markowa.  Ta  pierwsza  od  czasów  Jana  III  Sobieskiego
zwycięska  bitwa  armii  polskiej  stała  się  okazją  do  ustanowienia  orderu  Virtuti  Militari,
którym król nagrodził w pierwszej kolejności Poniatowskiego i Kościuszkę. Po 5-dniowej
obronie rubieży Bugu (bitwa Kościuszki pod Dubienką 18 lipca), musiał opuścić linię rzeki.
Główną trudnością, z jaką wódz i armia borykali się w ciągu całej kampanii, był niemal
całkowity  brak  dostaw  i  zaopatrzenia  z  Warszawy  –  np.  brak  amunicji  armatniej
uniemożliwiał ufortyfikowanie się i przyjęcie pozycji obronnych.

 Na wiadomość o akcesie  króla,  który  nie  wierzył  w możliwość  pokonania  Rosjan,  do
Targowicy (a tym samym kapitulacji i oddaniu armii, która chciała i mogła walczyć dalej, do
dyspozycji  wroga),  w rozpaczliwej  walce (ostatnia potyczka pod  Markuszowem 26 lipca)
szukał śmierci. 

Decyzję  króla  skomentował:  "Na  taką  nikczemność  nie  byłem  przygotowany"  oraz  że
"raczej  należało  bić  się  do  zgonu,  niż  oddychać  hańbą".  Był  przeciwny  jakimkolwiek
układom  z  państwami  rozbiorowymi;  mimo  realnej  oceny  sytuacji  politycznej  i
świadomości  nikłych  efektów  w  zakresie  odbudowy  polskiej  potęgi  militarnej,  stał
niezmiennie na stanowisku kontynuowania walki o utrzymanie niepodległości; protestował,
bezskutecznie, przeciwko porozumieniu zawartemu przez Stanisława Augusta z Katarzyną i
wzywał króla, by broniąc do końca niepodległości, stanął osobiście na czele armii;

 już w 1792 przestrzegał króla przed poniżającymi układami, które – jak słusznie 
przewidywał – doprowadzą do całkowitego upadku państwa.

Nie  zdecydował  się  natomiast  na  proponowany  mu  zamach  i  porwanie  króla,  którego
poczynania  określił  jako  "podłość".  Wraz  z  wielu  innymi  zgłosił  dymisję,  żegnany  z
uwielbieniem przez wojsko: żołnierze kazali wybić medal pamiątkowy od wojska dla wodza
i napisali list do matki księcia w Pradze, dziękując jej za tak znakomitego syna. Wyjechał z
kraju  do  Wiednia  (skąd  bezskutecznie  wyzywał  marszałka  Targowicy  Szczęsnego
Potockiego na  pojedynek),  a  potem  dalej  (władze  rosyjskie  domagały  się,  a  trwożny
Stanisław  August  też  nalegał,  aby  opuścił  i  Wiedeń),  w  zachodnią  Europę  ogarniętą
spazmami rewolucji francuskiej.

W 1792 r. w liście do króla (korespondowali po francusku) ks. Józef wyraził opinię, że aby
ocalić  Polskę  i  zachować  ją  jako  wielką  potęgę,  powinien  był  on  już  na  początku  tej
kampanii, ponieważ nie była ona należycie przygotowana wojskowo, poruszyć cały kraj,
poprowadzić osobiście na koniu szlachtę (do walki), uzbroić miasta i uwolnić chłopów. Na
wieść  o  przystąpieniu  Stanisława  Augusta do  konfederacji  targowickiej książę  Józef
Poniatowski odesłał mu swoje ordery Orła Białego i Świętego Stanisława.

Bezpośrednim rezultatem wojny polsko-rosyjskiej  był  II  rozbiór Polski,  była ona jednak
chrztem  bojowym  polskiej  kadry  dowódczej  (wielu  z  nich  będzie  walczyć  dalej  w
rozlicznych kampaniach, aż do upadku Napoleona) i rozpoczęła cztery dekady (wliczając
powstanie listopadowe) najbardziej intensywnych walk o niepodległość Polski.
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Powstanie kościuszkowskie 1794, Pałac Pod Blachą 

Wezwany listownie przez Stanisława Augusta,  który chciał  zwiększyć swoje wpływy na
losy insurekcji, a i w burzliwych momentach mieć bratanka przy sobie, Poniatowski wraz z
Michałem Wielhorskim przybyli z zagranicy i 27 maja koło  Jędrzejowa stawili się w obozie
Kościuszki. Książę przyłączył się do powstania jako żołnierz-ochotnik, nie domagając się
od byłego podwładnego żadnej posady. Odmówił natomiast przyjęcia dowództwa powstania
na  Litwie,  gdzie  naczelnik  potrzebował  kogoś  na  miejsce  dymisjonowanego  Jasińskiego,
proponując w zamian do tej roli  Wielhorskiego. Sam chciał być w okolicach Warszawy,
blisko stryja, który jego obecności potrzebował. 

Bił się tam dzielnie od lipca przed i w czasie oblężenia stolicy przez Prusaków, przeciwko
którym,  przejąwszy  sektor  obrony  miasta  od  odkomenderowanego  na  Litwę
Mokronowskiego, w pierwszej połowie sierpnia prowadził skuteczne akcje ofensywne (Góry
Szwedzkie, obecne Bemowo). W obronie Powązek 26 sierpnia dowodził nieszczęśliwie, ale
z największym poświęceniem i  narażeniem życia,  był wtedy ranny,  przygnieciony przez
postrzelonego konia (poważniejsza wersja takiego wypadku będzie miała miejsce w czasie
odwrotu spod Moskwy). 

Z poświęceniem walczył również w październiku na linii Bzury – walki te, kosztem ciężkich
strat, odwróciły uwagę Prusaków od wycofującego się do Warszawy korpusu Dąbrowskiego.
Udział  ks.  Poniatowskiego  w powstaniu  był  jednak  trudny  z  powodu pokrewieństwa  z
pogardzanym  królem,  braku  dobrej  współpracy  wojskowej  z  Kościuszką,  Zajączkiem i
Dąbrowskim (chociaż sam naczelnik dążył do zwiększenia zaangażowania księcia w sprawy
powstania), jak i wpływów oraz akcji radykałów z  Kołłątajem na czele. Po  Maciejowicach,
już  za  naczelnika  Wawrzeckiego,  działającego  pod  wpływem Zajączka,  stosunki  między
kierownictwem insurekcji a frakcją dworską powstańców stały się bardzo napięte.

Po klęsce powstania ks. Józef pozostał przez jakiś czas w Warszawie (jego majątki ziemskie
skonfiskowano), ale odmówiwszy przyjęcia posady w armii carycy, jak i zadeklarowania
lojalności wobec władz rosyjskich, dostał polecenie opuszczenia stolicy i w kwietniu 1795
wyjechał  jeszcze  raz  do  Wiednia.  Po  śmierci  Katarzyny  II  car  Paweł  I (który,  lepiej
nastawiony  do  Polaków,  uwolnił  Kościuszkę  i  wielu  innych)  zwrócił  Poniatowskiemu
majątki i usiłował znowu zatrudnić go w armii rosyjskiej, od czego ks. Józef wykręcał się
pod pozorem złego stanu zdrowia wynikłego z niewyleczonych ran. 

W  1798 zmarł  na  przymusowej  emigracji  w  Petersburgu jego  stryj  Stanisław  August
Poniatowski.  Poniatowski udał się tam na pogrzeb stryja i  pozostał  kilka miesięcy celem
pozałatwiania  niezbędnych  formalności  prawnych  i  spadkowych,  jak  i  uregulowania
stosunków  z  carem  Pawłem  i  jego  dworem.  Stamtąd  wrócił  do  będącej  wtedy  pod
panowaniem pruskim Warszawy.

W Polsce przebywał wówczas głównie w swych rezydencjach – warszawskim Pałacu Pod
Blachą i  podwarszawskiej  Jabłonnie.  W  tych  latach  pozostawał  politycznie  względnie
nieaktywny,  a  hulaszczy  tryb  życia  jego  i  skupionego  wokół  niego  środowiska  budził
powszechną krytykę. Od 1801 gościł w Pałacu Łazienkowskim przez parę lat brata straconego
przez rewolucję francuską Ludwika XVI, przyszłego Ludwika XVIII, który wraz z rodziną i
dworem potrzebował schronienia. 
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W 1802 z powodu niezałatwionych spraw związanych z sukcesją po Stanisławie Auguście
przebywał  przez  kilka  miesięcy  w  Berlinie,  gdzie  wynegocjował  pewne  zmiany  dla
poprawienia  sytuacji  w  Warszawie  i  nawiązał  pełne  kurtuazji  stosunki  z  pruską  parą
królewską. W Polsce po trzecim rozbiorze, uciskanej i pozbawionej wszelkiej państwowości
żył jak książę udzielny, co nie pozostawało niezauważane. 

Przez całe życie otoczony pięknymi kobietami, nigdy się nie ożenił. Miał dwóch synów z
dwóch  nieformalnych  związków,  pierworodnego  Józefa  Szczęsnego  Maurycego
Chmielnickiego (ur.  1791) z Zelją  Sitańską,  drugiego zaś z Zofią  Czosnowską,  z  domu
Potocką, Józefa Poniatyckiego (ur. 1809). Bezwzględnym zarządcą jego domostwa i dworu,
jak i w wielu sprawach jego własnej osoby była natomiast Henrietta de Vauban, osoba o 10
lat starsza, którą sprowadził za sobą z Wiednia. Marszałkowi Davout zaniepokojonemu jej
konszachtami, Napoleon doradzał ignorowanie tej "próżnej" kobiety, a przyszli biografowie
księcia będą ubolewać nad takim stanem rzeczy.

Herb ks.J.Poniatowskiego, z insygniami Marszałka Francji, Orła Białego, Virtuti Militari i Legii 
Honorowej

Pałac Kinskich w Wiedniu, miejsce urodzenia księcia Poniatowskiego
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Portret księcia Józefa Poniatowskiego z 1778 roku, pędzla Marcello Bacciarellego

Generał lejtnant ks. Józef Poniatowski, dowódca korpusu wojsk koronnych w wojnie polsko-
rosyjskiej 1792

Gwiazda do Krzyża Wielkiego Virtuti Militari księcia Józefa Poniatowskiego z 1809 roku
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Księstwo Warszawskie i zwycięska wojna austriacko-polska 1809

W listopadzie 1806, kiedy Prusacy zagrożeni przez Napoleona gotowali się do opuszczenia
Warszawy,  Poniatowski  na  wezwanie  króla  Fryderyka  Wilhelma III zgodził  się  zarządzać
stolicą i stanął na czele milicji miejskiej, organizowanej przez zamożną część społeczeństwa
miasta. Pod koniec tego roku, po wejściu wojsk  Joachima Murata do Warszawy, zaistniała
kwestia, kto ma przewodzić polskim żołnierzom w nowym przymierzu z Francją. Dawni
powstańcy  i  legioniści  chcieli  aby  armią  polską  dowodził  Jan  Henryk  Dąbrowski,  ale
Napoleona  przekonano,  że  zasłużony  generał  nie  posiadał  odpowiednich  kontaktów  i
powiązań wśród wpływowych kręgów w kraju.

 Po  dłuższych  pertraktacjach  z  Muratem  (z  którym  zresztą  szybko  się  zaprzyjaźnił)  i
perswazji  Józefa Wybickiego, Poniatowski zdecydował się wystąpić po stronie Napoleona i
przyjąć na siebie odpowiedzialność za nowo powstające wojsko. 7 grudnia Murat obwieścił
go  "naczelnikiem  siły  zbrojnej",  14  stycznia  1807 został  dyrektorem  wojny  Komisji
Rządzącej uformowanej pod przewodnictwem Stanisława Małachowskiego. 

W lipcu  powstało  i  miało  nadaną  konstytucję  Wielkie  Księstwo  Warszawskie,  w  którego
rządzie Poniatowski został ministrem wojny 7 października, ale nie ufający mu jeszcze w
pełni Napoleon pozostawił komendę militarną w rękach Davouta, który w przeciwieństwie
do  Murata  zupełnie  do  Poniatowskiego  nie  był  przekonany.  Dowódcą  naczelnym  sił
zbrojnych Księstwa Poniatowski został dopiero 21 marca 1809, na krótko przed wybuchem
wojny austriacko-polskiej.

Poświęciwszy  się  całkowicie  rozwojowi  i  organizacji  nowej  armii  polskiej  i  jej
infrastruktury,  borykając  się  z  niechęcią  Henryka  Dąbrowskiego  i  wielu  dawnych
legionistów,  a  szczególnie  nienawiścią  gen.  Zajączka (któremu,  nie  będąc  człowiekiem
małostkowym, minister wojny załatwił podwyżkę pensji; sam swojej nie pobierał, żeby nie
obciążać  skarbu),  ks.  Józef  stopniowo  zdobywał  sobie  zaufanie  ogólne  i  przywiązanie
wojska. 

W piśmie  do  Napoleona  w  1807 lojalnie  tłumaczył  odmowę  współpracy  Kościuszki  z
cesarzem  francuskim  przeszłymi  rozczarowaniami  i  wyjątkową  odpowiedzialnością
moralną naczelnika powstania. Jakkolwiek najwięcej poświęcał się sprawom wojskowym,
pozostawił swój ślad również w innych dziedzinach działalności publicznej.  I  tak np. w
rządzie Księstwa w październiku 1808 domagał się, żeby posady wójtów były przyznawane
chłopom, a  nie  jak to  było przyjęte  lokalnej  szlachcie,  oskarżanej  o  "ucisk włościan" i
doprowadził do dopuszczenia takiej możliwości. 

W 1809 argumentował, że sądy powinny być zobowiązane do jednorodnego stosowania 
bardziej postępowego kodeksu napoleońskiego, a nie według ich uznania również dawnej 
Konstytucji 3 maja, czy prawa pruskiego, aby uniknąć arbitralności w decyzjach sądowych. 

Minister wojny jako założyciel Szkoły Lekarskiej, która w 1816 stała się częścią nowo 
powstającego Uniwersytetu Warszawskiego, jest współzałożycielem i tej instytucji. W 1809 
bronił Żydów usuwanych decyzją władz z głównych ulic Warszawy, 
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a w 1812, upraszany przez starszych społeczności żydowskiej, aby młodzi poborowi Żydzi
mieli  w  wojsku  możliwość  przestrzegania  swoich  powinności  religijnych,  nie  widząc
sposobu pogodzenia tego z praktyką i dyscypliną wojskową, zdecydował się zwolnić ich od
poboru, a tym samym od uczestnictwa w wojnie z Rosją. 

Nie  zareagował  na  propozycje  najpierw  współpracy  z  Prusami  przy  tworzeniu
nieokreślonego  "Księstwa  Wielkopolskiego"  (1807),  a  potem  (1811,  za  pośrednictwem
Adama Jerzego Czartoryskiego) przejścia z wojskiem na stronę władcy Rosji,  Aleksandra I,
który w zamian miał rzekomo zamiar odbudować Polskę w granicach przedrozbiorowych. A
samego Poniatowskiego zaborcy kusili w tym okresie wysokimi pozycjami, z koroną polską
włącznie.

Na wiosnę roku 1809 stawił czoło dwukrotnie przeważającym siłom inwazji austriackiej pod
wodzą  Ferdynanda  d'Este;  w  nierozstrzygniętej  bitwie  pod  Raszynem 19  kwietnia
zaimponował swoim i przeciwnikom bohaterstwem osobistym.

Podjąwszy na radzie wojennej, mimo opozycji francuskiego rezydenta i polskich radykałów
("jakobinów"),  domagających  się  uzbrojenia  ludu  i  obrony  stolicy,  decyzję  o  oddaniu
Warszawy,  wykorzystał  moment  zaskoczenia,  przeprowadzając  ofensywę po wschodniej
stronie  Wisły,  na  terenach  zaboru  austriackiego.  14  maja  zdobyty  został  Lublin,  18  maja
Sandomierz z jego jedynym w tym rejonie głównym mostem przez Wisłę, 20 maja nocnym
atakiem opanowana  została  forteca  w  Zamościu razem z  2000  jeńców i  40  armatami  i
wreszcie 27 maja zajęty został Lwów. W ten sposób doprowadził do załamania się ofensywy
armii austriackiej i opuszczenia przez nią Warszawy.

2 czerwca na polecenie cesarza Napoleona I powołał na wyzwolonych terytoriach Rząd 
Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji.

15 lipca wkroczył zwycięsko do Krakowa (wchodząc do miasta skoczył z brawurą na koniu
na  blokujący  ulicę  i  most  szwadron  huzarów  rosyjskich,  z  których  kilku  "wywróciło
koziołka"), gdzie celebrowany jako bohater przez mieszkańców dawnej królewskiej stolicy
pozostał  do  końca  roku,  nadzorując  tymczasowy  rząd  galicyjski  funkcjonujący  na
wyzwolonych ziemiach. Był to kulminacyjny punkt kariery księcia, który też czuł, że jego
obecność  była  najlepszą  gwarancją,  że  Kraków,  którego  Austriacy  nie  przestawali  się
domagać, pozostanie w polskich rękach.

 Podpisał  ustawę  autorstwa  Kołłątaja  dotyczącą  reformy  Uniwersytetu  Jagiellońskiego i
systemu szkolnictwa, ale pomny jego roli w radykalnych ekscesach insurekcji, na osobiste
spotkanie się nie zgodził. Wojna austriacko-polska uwieńczona została traktatem pokojowym
z 14 października, powiększającym obszar Księstwa Warszawskiego o tereny Nowej Galicji i
cyrkułu zamojskiego.  Dzięki  sukcesom w samodzielnym prowadzeniu  działań  wojennych
Poniatowski zdobył bezwzględne zaufanie i szacunek Napoleona i Francuzów, a jego imię
odbiło się echem w Europie. W Polsce miał, mimo zarzucanych mu – często niesłusznie –
błędów  i  niedociągnięć  w  dziedzinie  administracyjnej,  ogromny  autorytet;  szczególnie
uwielbiany  był  przez  wojsko,  gdyż  potrafił  dbać  o  warunki  bytowe  żołnierzy,  jak  też
nawiązywać doskonały kontakt z szeregowymi.
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W wyprawie Napoleona na Moskwę 1812

W kwietniu 1811 Poniatowski udał się na cztery miesiące do Paryża – oficjalnym powodem
były uroczystości  chrztu syna Napoleona.  Ks.  Józef  reprezentował  tam króla  saskiego i
księcia  warszawskiego  Fryderyka  Augusta  I,  u  którego  w  Dreźnie często  w  charakterze
oficjalnym bywał (według uporczywych pogłosek kochała się w nim królewska córka Maria
Augusta Nepomucena). W Paryżu w spotkaniach z cesarzem i jego generałami uczestniczył
też  w  przygotowaniach  do  wojny  z  Rosją,  a  wolne  chwile  spędzał  z  piękną  siostrą
Napoleona Pauliną Borghese w jej podparyskiej rezydencji. 

Uważał, że optymalna dla Wielkiej Armii w wyprawie na Moskwę byłaby trasa południowa,
przez Ukrainę (gdzie klimat był cieplejszy i łatwiej byłoby koordynować ewentualną akcję z
Turcją), a w wypadku odrzucenia tej propozycji gotów był maszerować na Wołyń sam z
korpusem  polskim,  licząc  na  wsparcie  ze  strony  polskiego  powstania,  które  było  tam
przygotowywane. Napoleon na żadną z tych opcji się nie zgodził.  Poniatowski otrzymał
dowództwo części V Korpusu Wielkiej Armii liczącego ok. 32-36 tys. żołnierzy.

Podczas  kampanii  1812 w  drodze  na  Moskwę  walczył  w  awangardzie  i  odznaczył  się
wielokrotnie: pod Smoleńskiem 17 sierpnia, Borodino 7 września, Czyrykowem 29 września,
Winkowem. Po Borodino przyszłość kampanii widział czarno i doradzał wstrzymanie dalszej
ofensywy.  Po  wkroczeniu  do  Moskwy,  w  przeciwieństwie  do  Napoleona,  był  już
przeświadczony o ostatecznej porażce, co jednak nie wpłynęło na jego wolę walki – nadal
prowadził osobiście natarcia kawalerii. 

Pod Winkowem 18 października uchronił Murata od kompletnej porażki z rąk Kutuzowa, ale
za  to  utracił  poległego  w  boju  szefa  sztabu  armii  Księstwa  Stanisława  Fiszera.  Ciężko
kontuzjowany  29  października  w  bitwie  po  Wiaźmą,  próbował  kontynuować  aktywną
służbę,  ale  po  kilku  dniach  zmuszony  był  do  zdania  komendy  korpusu  (przekazanej
Zajączkowi) i podróżowania dalej na zachód w powozie z dwoma rannymi przybocznymi
(do końca życia do zdrowia w pełni nie powrócił). 

Przy przeprawie przez Berezynę ledwie uniknęli niewoli rosyjskiej, ale ostatecznie 12 
grudnia dotarli do Warszawy.

Kampania w Niemczech 1813 i śmierć w bitwie pod Lipskiem

Po katastrofie  armii  napoleońskiej  Poniatowski  podjął  od razu  pracę  nad odtworzeniem
wojska  polskiego.  W  1813 r.  przeciwstawił  się  naleganiom  rządu  i  opinii  polskiej,
skłaniającej się do ugody z Aleksandrem I. Sam też nie przyjął oferty Aleksandra dotyczącej
amnestii i współpracy. Częściowo uformowaną armię wyprowadził z Warszawy 5 lutego,
unikając posuwających się na zachód wojsk rosyjskich, z czasem docierając do Krakowa. W
1813 powstała  nowa  formacja  wojskowa  –  pułki  chłopskiej  kawalerii,  Krakusi;  pułk
Krakusów będący częścią nowej armii ks. Józefa wsławi się walecznością w nadchodzącej
kampanii. W Krakowie książę zwlekał jeszcze parę tygodni, przeżył ostatnie dramatyczne
wahania  nad  wyborem  słusznej  drogi,  przygotowywał  żołnierzy  do  następnej  próby.
Wreszcie  pożegnał  się  z  Zofią  Czosnowską  oraz  Henriettą  Vauban  i  unikając  znowu
zbliżających  się  Rosjan,  7  maja  wyruszył  z  wojskiem  w  dalszą  drogę,  czy  z  intencją
powrotu, nie wiadomo.
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Poprowadził kilkunastotysięczną armię przez Austrię do Saksonii, gdzie jako dowódca VIII
korpusu Wielkiej Armii, walczył pod Lützen, następnie bronił pasma gór czeskich i walczył
na  lewym  brzegu  Łaby.  9  września  pod  Löbau VIII  (polski)  Korpus  stoczył  bitwę  z
przeważającą siłą i utrzymał się na pozycjach.

10  października  pod  Zedtlitz generał  Pahlen  usiłował  zatrzymać  maszerujące  polskie
kolumny. Poniatowski poprowadził szarżę kawalerii i w krwawej bitwie wziął 500 jeńców,
przełamał  opór  przeciwnika  i  umożliwił  sobie  dalszy  postęp  w  kierunku  Lipska.  12
października, już blisko Lipska z Muratem, zostali przy śniadaniu zaskoczeni przez oddziały
wroga.  Poniatowski  wskoczył  na  konia,  przebił  się  i  sprowadziwszy  na  czas  kawalerię
polską uratował sytuację.

 Zarekomendowany  przez  Murata,  został  w  pierwszym  dniu  bitwy  pod  Lipskiem,  16
października, mianowany przez Napoleona marszałkiem Francji,  co było jedynym takim
wyróżnieniem  dla  cudzoziemca.  W  przeciągu  długotrwałej  bitwy  prowadził  ułanów  i
piechotę do walki, organizował z  Macdonaldem ostatnie próby obrony, parokrotnie ranny.
Zdołał przekroczyć rzekę Pleisse, chociaż utonął pod nim koń; na apele przybocznych aby
się poddał odpowiadał odmownie. Był to 19 października i Poniatowski wykonywał swój
ostatni rozkaz – osłonę odwrotu armii francuskiej. Mając za sobą przedwcześnie wysadzony
most na  Elsterze,  znowu ciężko raniony, rzucił się z koniem do wezbranej rzeki i  został
omyłkowo  ostrzelany  przez  Francuzów  stojących  na  drugim  brzegu.  Tam  zginął,
prawdopodobnie  zastrzelony  przez  sojuszników  (co  francuscy  historycy  potwierdzili
dopiero w roku 2005).

 Na ostatnich etapach przed śmiercią byli z nim  Kicki, mały oddział Krakusów pod kpt.
Puzyną, polski artylerzysta płk. Jakub Redel i Francuz kpt. Hipolit Blechamps, który jeszcze
wskoczył do rzeki, żeby Poniatowskiego ratować i przypłacił to życiem.

Ostatnim aktem politycznym naczelnego wodza było szybkie, podczas kiedy Rosjanie 
stopniowo zajmowali Polskę, zorganizowanie nowej siły zbrojnej (na miejsce wojsk niemal 
doszczętnie zdewastowanych w rezultacie kampanii moskiewskiej) i wyprowadzenie jej z 
kraju celem kontynuowania walki. Manewr ten opłaciłby się sowicie, gdyby kontrofensywa 
Napoleona w roku 1813 zakończyła się sukcesem.

Kamień ustawiony w miejscu śmierci Józefa Poniatowskiego w Lipsku. Stan z 1957 roku. 
Widać nawiązanie w kształcie do pomnika z 1834.
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Pomnik upamiętniający Józefa Poniatowskiego ustawiony w Lipsku, 1957 rok. Napis głosi:
Honor  i  Ojczyzna.  Książę  Józef  Poniatowski,  wódz  naczelny  wojsk  polskich  ery
napoleońskiej,  marszałek Francji,  wzór cnót żołnierza polskiego.  Zginął w nurtach rzeki
Elstery w dniu 19.10.1812 roku po Bitwie Narodów. Żył lat 52. 1813 - 1945 Polak i bohater,
którego pomnik usunięty przez Prusaków, wmurowaniem tablicy odrestaurowali rodacy.

Pogrzeb i miejsce Poniatowskiego w historii

Poniatowski pochowany został na cmentarzu św. Jana w Lipsku, gdzie do dzisiaj znajduje
się poświęcona mu tablica. Zwłoki jego sprowadzono z Lipska do Polski we wrześniu 1814
i złożono w podziemiach Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Zgodnie z wolą Senatu
Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa oraz zgodą cara Aleksandra, 22 i 23 lipca 1817 roku
zwłoki  księcia  zostały  uroczyście  złożone  w  katedrze  na  Wawelu (co  zapoczątkowało
tradycję chowania tam bohaterów i wieszczów) – na różnych etapach przyczynili się do tego
Dąbrowski, Sokolnicki, Stanisław Mokronowski, a przede wszystkim ks. Adam Czartoryski.
W  1829 r.  w  Warszawie  zaprezentowano  naturalnej  wielkości  model  klasycyzującego
pomnika dłuta Bertela Thorvaldsena.

 Na jego podstawie wykonano odlew, nad którym prace zostały ukończone w sierpniu 1831
(a  więc  w  ostatnich  miesiącach  powstania  listopadowego).  Zgoda  władz  rosyjskich  na
ustawienie pomnika została cofnięta a ukończony odlew najpierw został przewieziony do
Modlina, a następnie po 1840 wywieziony przez Iwana Paskiewicza do Homla. 

Odzyskany w ramach akcji  rewindykacji  zabytków i  dzieł  sztuki,  w  1923 ustawiony w
Warszawie na placu Saskim, zniszczony podczas II wojny światowej (obecny pomnik stojący
na  Krakowskim  Przedmieściu to  nowy  odlew,  ofiarowany  po  wojnie  przez  Duńczyków).
Wkrótce po śmierci  Poniatowskiego rozwinął  się w Polsce  swoisty kult  postaci  księcia,
stanowiący  polską  wersję  legendy  napoleońskiej.  On  sam  był  zawsze  inspiracją  dla
bojowników o  wolność  Polski,  a  w  szczególności  dla  powstańców z  listopada  1830,  z
których wielu walczyło dawniej  pod jego komendą. Jego postać była wzorem dla wielu
polskich osobistości wojskowych, z Józefem Piłsudskim na czele.
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 Księstwo Warszawskie,  które  Napoleon ustanowił,  a  Poniatowski  obronił,  pozostało  w
zmieniających się postaciach ("Królestwo Polskie") jako szczątkowa państwowość polska do
końca okresu rozbiorów. Gdyby upadło w  1809,  nie powstałoby Królestwo Polskie i  nie
zaistniałaby historyczna szansa dla powstania listopadowego. W tragicznie szarych czasach
upadku niepodległej Polski, 

postać  błyskotliwego  arystokraty-wojownika-polityka,  który  przeżył  życie  wśród  elity
Europy, śmiercią gardził, przykład dać potrafił i z prostym żołnierzem się bratał, podnosiła
na  duchu  i  dodawała  ojczyźnie  blasku.  Ponowny  rozwój  kultu  księcia  jako  polskiego
bohatera  nastąpił  w  początku  XX  wieku,  wraz  z  odżywającymi  tendencjami
niepodległościowymi. Jego wynikiem są m.in. naukowe opracowania jego biografii pióra
Szymona Askenazego i Adama Skałkowskiego.

Odznaczony  był  Orderem  Orła  Białego (1787),  Orderem  Świętego  Stanisława (1786),
Orderem Virtuti Militari (1792 i w czasie Księstwa Warszawskiego[9]), pruskim Orderem
Czarnego Orła i  Orderem Czerwonego Orła (1802),  Legią  Honorową,  Orderem Obojga
Sycylii,  kawaler  maltański od  1798.  W Lipsku  upamiętniony  jest  m.in.  nazwą  skweru
(Poniatowski  Plan),  na którym stoi  pomnik mu poświęcony; dwoma tzw.  Apelstein -  w
dzielnicy  Markkleeberg-Ost,  na  rogu  ulic  Rilkestraße  i  Gorkistraße  (napis  brzmi:  Fürst
PONIATOWSKI/VIII. Corps/8000 M.) oraz w dzielnicy Lößnig, na rogu Bornaische Straße
i  Liechtensteinstraße  (napis  brzmi:  PONIATOWSKI/AUGEREAU/VIII.  u.  IX.
CORPS;/OUDINOT/III. u. IV DIVISION D. JUNG. GARDE/30000 M).

Działalność masońska

W XVIII wieku był członkiem loży wolnomularskiej Świątynia Izis, członkiem honorowym
loży wolnomularskiej Bracia   Zjednoczeni   w 1808 roku, kandydatem na urząd Wielkiego 
Wschodu Narodowego Polski w 1813 roku.

Varia

• legendy o śmiertelnej wróżbie Cyganki

W młodości księciu Cyganka miała wywróżyć śmierć z powodu sroki ..."Do wysokich w 
życiu twym dojdziesz godności, lecz sroka, (niem. Elster) będzie przyczyną twéy śmierci."- 
niem. Die Elster oprócz ptaka z rodziny krukowatych (łac. Pica pica) oznacza także rzekę - 
Elsterę. Inna wersja legendy wiąże przepowiednię z pokonaniem przez księcia na 
ćwiczeniach wojskowych 21 lipca 1784 w pełnym rynsztunku wpław Łaby; Cyganka miała 
mu przepowiedzieć: (niem.) „Der Elbe Herr bist du geworden, doch eine Elster wird dich 
morden" (pol.) "Pokonałeś Łabę, ale Elster [sroka lub rzeka Elstera] cię pokona".

• W 1938 staraniem Kornela Krzeczunowicza – byłego dowódcy 8 pułku ułanów ks. 
Józefa Poniatowskiego, stanął nad brzegiem Elstery w Lipsku pomnik 
upamiętniający księcia.
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• O Józefie Poniatowskim została napisana również manga. Wydana w Polsce około 
roku 1996 przez Japonica Polonica Fantastica nosi nazwę Aż do nieba (org. Ten-no 
hate made), autorką jest Japonka Riyoko Ikeda.

31 marca 1927 Minister Spraw Wojskowych nadał imię księcia Józefa Poniatowskiego 
Szpitalowi Wojskowemu w Dęblinie.

Imię księcia nosiły też inne jednostki Wojska Polskiego:

• 25 Dywizja Kawalerii Powietrznej
• 25 Brygada Kawalerii Powietrznej
• 37 Łęczycki Pułk Piechoty
• 8 Pułk Ułanów
• 1 Oddział Rozpoznawczy 
•   304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej

Ks. Józef Poniatowski, portret Józefa Kosińskiego

Pieczęć ministra wojny Księstwa Warszawskiego
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Napoleon i Poniatowski w bitwie pod Lipskiem, mal. January Suchodolski

Richard Caton Woodville, Ostatnia szarża Poniatowskiego pod Lipskiem

Śmierć ks. Poniatowskiego w Elsterze, mal. January Suchodolski
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Tablica poświęcona Poniatowskiemu na cmentarzu św. Jana w Lipsku, na którym został on 
pierwotnie pochowany

Pomnik Poniatowskiego w Warszawie

Łuk triumfalny wzniesiony ku czci księcia Józefa Poniatowskiego przed 1842 w Jabłonnie według 
projektu Henryka Marconiego
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Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego w Lipsku, wzniesiony w 1834, zburzony przez Niemców w 
1939 roku

Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego w Lipsku, wzniesiony w 1834, zburzony przez Niemców w 
1939 roku, stan obecny z 2013 - skwer Poniatowskiego (Poniatowski Plan)

Książę Józef Poniatowski
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Portret księcia Józefa na koniu, Juliusz Kossak, 1879

                          Generał  Władysław  Langner 

Władysław Aleksander Langner ps. „Złom” (ur. 18 czerwca 1896 w Jaworowie koło Lwowa,
zm. 28 września 1972 w Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii) – generał dywizji Wojska 
Polskiego.

Działalność niepodległościowa i służba w c. i k. Armii

Działał w Organizacji Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie" i Drużynach Strzeleckich,
w sierpniu 1914 wstąpił do Legionów Polskich. W październiku 1914 został awansowany na
podporucznika, dowodził plutonem i kompanią w 1 Pułku Piechoty Legionów. 

W 1917, po kryzysie przysięgowym wcielony został do cesarskiej i królewskiej Armii i służył
na froncie włoskim. W 1916 złożył egzamin dojrzałości uprzedni (wojenny) w cesarskim i
królewskim Gimnazjum w Nowym Targu 

Służba w Wojsku Polskim

Od listopada 1918 w Wojsku Polskim na stanowisku zastępcy dowódcy  57 Pułku Piechoty
Ziemi Tarnowskiej. Następnie dowodził batalionem w 5 Pułku Piechoty Legionów (do kwietnia
1919),  pełnił  obowiązki  dowódcy  1  Pułku  Piechoty  Legionów  oraz  od  czerwca  1919
dowodził batalionem w tym pułku. W czerwcu 1920 został awansowany na podpułkownika i
objął  dowództwo  167 Pułku Piechoty.  W latach 1923-1927 dowodził  40 Pułkiem Piechoty
"Dzieci Lwowskich" we Lwowie. 1 grudnia 1924 Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na
wniosek Ministra Spraw Wojskowych, gen. dyw. Władysława Sikorskiego awansował go na
pułkownika ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924 i 38 lokatą w korpusie oficerów piechoty .
Od kwietnia  1927 do listopada  1928  dowodził  piechotą  dywizyjną 12  Dywizji  Piechoty w
Tarnopolu. 
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W latach  1928-1934 pełnił  służbę w Warszawie,  na  stanowiskach:  szefa  Biura  Ogólno-
Administracyjnego  Ministerstwa  Spraw  Wojskowych,  zastępcy  II  wiceministra  spraw
wojskowych i szefa Administracji Armii (od sierpnia 1931 .

21  grudnia  1932  Prezydent  RP  Ignacy  Mościcki mianował  go  generałem  brygady  ze
starszeństwem od  1  stycznia  1931  i  3  lokatą  w  korpusie  generałów.  Od sierpnia  1934
dowodził Okręgiem Korpusu Nr IV w Łodzi, a od 1938 do września 1939  Okręgiem Korpusu
Nr VI we Lwowie.

W czasie  kampanii  wrześniowej  1939 dowodził  obroną Lwowa.  Bronił miasta przed siłami
niemieckimi dziesięć dni (12-22 września), dysponując ponad 20 batalionami piechoty, 65
armatami  polowymi  oraz  18  działami  przeciwlotniczymi.  Ochotniczo  w obronie  miasta
udział brali także studenci, robotnicy i harcerze. Z harcerstwem Langner był szczególnie
związany  jako  wieloletni  przewodniczący  Okręgu  Lwowskiego  Związku  Harcerstwa
Polskiego.  22  września  1939  Langner,  chcąc  uniknąć  zniszczenia  Lwowa  i  zagłady
mieszkańców,  wydał  rozkaz  złożenia  broni  i  wyjścia  z  miasta,  kapitulując  przed  Armią
Czerwoną. Po podpisaniu dokumentu kapitulacji, Langner miał powiedzieć:  "Z Niemcami
prowadzimy wojnę. Miasto biło się z nimi przez 10 dni. Oni, Germanie, wrogowie całej
Słowiańszczyzny. Wy jesteście Słowianie..."

Polacy poddali Lwów Sowietom, gdy dostali gwarancję, że oficerowie nie będą 
aresztowani. Niemal wszyscy trafili do Katynia

22 września 1939 r. Lwów broni się od dziesięciu dni. Z jednej strony Wehrmacht, z drugiej 
Armia Czerwona. Kierujący oddziałami polskich obrońców gen. Władysław Langner 
uznaje, że dalszy opór nie ma sensu, i podejmuje – jak się później okazało, tragiczną w 
skutkach – decyzję: „poddajemy miasto nie Niemcom, tylko Sowietom”.

Dochodzi  do  spotkania  z  sowiecką  delegacją.  Czerwoni  parlamentariusze  bez  żadnych
zastrzeżeń  przyjmują  polskie  postulaty.  Miasto  ma  zostać  przekazane  na  warunkach
honorowych. Polscy oficerowie mają mieć zagwarantowaną wolność osobistą i prawo do
wyjazdu  do  Rumunii.  Zapewnienia  te  składa  osobiście  komisarz  polityczny  Frontu
Ukraińskiego Nikita Chruszczow.

–  Rosja  zawsze  dotrzymuje  swoich  zobowiązań  –  mówi  przyszły  przywódca  Związku
Sowieckiego.

Być  może  właśnie  słowo  honoru  dane  przez  znanego  komunistycznego  działacza
przekonuje  Langnera.  Po  podpisaniu  kapitulacji  polski  generał  mówi:  –  Z  Niemcami
prowadzimy wojnę. Miasto biło się z nimi przez dziesięć dni. Oni, Germanie, wrogowie
całej Słowiańszczyzny. Wy jesteście Słowianie...

Sowieci  łamią  dane  słowo  niemal  natychmiast.  Polskie  wojska  wychodzą  z  miasta  w
kolumnach eskortowanych przez sowieckich żołnierzy. W Winnikach wszyscy oficerowie –
szli osobno – zostają aresztowani.

– Tylko nielicznym udało się uciec. Reszta trafiła do obozu w Starobielsku. Padli ofiarą
zbrodni katyńskiej – mówi prof. Grzegorz Hryciuk, autor książki „Polacy we Lwowie 1939
– 1944: Życie codzienne”.

Tymczasem na ulicach Lwowa dochodzi do dantejskich scen. Sowieccy żołnierze grabią
miasto, którego bogactwem są oszołomieni. Do pracy natychmiast przystępuje NKWD. W
egzekucjach  giną polscy  policjanci.  Zamordowany zostaje  dyrektor  miejskiej  elektrowni
Stanisław Kozłowski.                                      67.
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Niektórzy polscy żołnierze wbrew rozkazowi gen. Langnera podejmują desperacką próbę
obrony przed łupieżcami. W kilku punktach miasta dochodzi do starć. Polacy strzelają z
okien i dachów.

Prezydent Lwowa Stanisław Ostrowski składa sowieckiemu dowództwu oficjalny protest w
sprawie gwałtów i grabieży. Nie odnosi on skutku, a sam Ostrowski – podobnie jak wielu
wybitnych lwowiaków – zostaje aresztowany. Wywieziony do Moskwy, dwa lata spędza na
Łubiance  pod  surowym  śledztwem.  Wiosną  1941  r.  dostaje  wyrok  ośmiu  lat  łagru  za
„działalność antysowiecką” i trafia do Krasnojarska nad Jenisejem. Pracuje przy wyrębie
lasu, życie ratuje mu pakt Sikorski – Majski.

Do  Moskwy  wywieziony  zostaje  również  autor  fatalnej  decyzji  o  poddaniu  Lwowa
Sowietom  gen.  Władysław  Langner.  Nie  trafia  jednak  do  więzienia,  tylko  prowadzi
rozmowy z czerwonymi generałami, domaga się uwolnienia aresztowanych oficerów.

                                                   PODDANIE  LWOWA

BOLSZEWICY STANĘLI POD LWOWEM.

Dnia 18. IX. w nocy gen. Langner zarządził odprawę w Dowództwie Korpusu i przedstawił
ogólną sytuację. Rząd i Naczelne Dowództwo przekroczyło granice Rumunii. Bolszewicy
zbliżają się do Lwowa. Trudno ustalić dokładnie, gdzie są. Jest rozkaz nie walczyć z nimi,
ale do miasta ich nie wpuścimy. Niedługo Lwów będzie zamknięty ze wszystkich stron
szczelnie. Przytłoczy go ogromna przewaga. Wszelki dopływ amunicji i żywności zostanie
przecięty.
Są projekty wyjścia z miasta i skierowania się na Weęgry. Operacja trudna. Wojsko, które
wrosło w teren, trzyma się, ale w czystym polu może się rozlecieć. My jesteśmy pieszo, a
wróg na maszynach — tak Niemcy, jak i Moskale posiadają liczną broń pancerną. Wreszcie,
jeśli wyjść, to w nocy, a więc z 19 na 20, bo trzeba czasu na zorganizowanie marszu, poza
tym  trudno  w  dzień  wyruszać,  bo  przecież  trzeba  się  będzie  przebijać  przez  pierścień
oblegającego wroga. Ponieważ jednak wypadki szybko lecą — nie wiadomo, czy w ciągu
jutrzejszego dnia nie będą przecięte wszystkie drogi na południe.
Dnia  19.  IX.  rano bolszewicy stanęli  pod Lwowem.  Przyszli  od  strony wschodniej,  od
Winnik. Ostatnia droga w świat i po amunicję w Hołosku została zamknięta.
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Wcześnie rano meldują z rogatki  Łyczakowskiej,  że przyszli  tam oficerowie sowieccy i
wzywają przedstawicieli  Dowództwa Obrony Lwowa na rozmowy. Gen. Langner polecił
pojechać płk. dypl. Rakowskiemu i mnie. Zabraliśmy mjr. dypl. Berkę, jako tłumacza ze
sobą. Z trudem przebiliśmy się przez zatarasowane ulice do rogatki Łyczakowskiej. Tu stały
już  samochody  panc.  sowieckie,  a  przy  nich  tłum  naszych  nieuzbrojonych  żołnierzy  z
koszar jazłowieckich. Kazaliśmy im odejść do koszar.

Jedziemy w stronę Winnik, mijamy mnóstwo wozów pancernych, stojących masą na polach
i gromady źołdactwa licho odzianego, o twarzach kanciastych. Wrażenie okropne — jacyś
inni ludzie Wschodu przyszli tu do nas pod Lwów. Po co przyszli? Im bliżej Winnik, tym
droga bardziej zatłoczona, tym postawa tłumu sowieckiego bardziej wyzywająca, zaczepna.
Mijamy  wieś  i  na  wschodnim  jej  krańcu  spotykamy  grupę  oficerów  czerwonych.
Zatrzymujemy się. Informują nas, że tu powinniśmy zaczekać na ich generała. Czekamy, ale
generał nie przyjeżdża, natomiast przybywa pik. Iwanów, mała, drobna figurka w kurcie i
hełmie pancernym.

Rozpoczynamy rozmowę: "Pocoście tu przyszli ?" — stawia pytanie płk. Rakowski. 
Nie daje odpowiedzi płk. Iwanów, ale nas pyta z kolei:
"Czytaliście przecież gazety?".
— "Nie, gazet nie czytamy, bo miasto jest otoczone i gazety do niego nie dochodzą".
— "To może słyszeli wy przez radio, co się dzieje?"
Rozumiemy  dobrze,  że  pułkownik  sowiecki  nawiązuje  do  mowy  Mołotowa  i  ulotek,
zrzuconych przez ich samoloty na miasto, w których wzywali  do mordowania oficerów,
panów, burżujów, kapitalistów. Rozumiemy dobrze, że ten rycerz czerwony nie ma cywilnej
odwagi powiedzieć wprost  tego, że przyszli jako wrogowie, jako najeźdźcy i sojusznicy
Hitlera, że to go przecież zawstydza.
Rozumiemy to wszystko, ale odpowiadamy: "Radio u nas nie działa, bo bomby niemieckie 
rozbiły elektrownię. Więc po coście tu przyszli? "
Płk. Iwanów kręci się, wreszcie odpowiada: - Przyszli my bić Niemców, będziemy z wami 
przeciw nim wojowali.
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Jeśli tak, to bardzo dobrze, odzywa się płk. Rakowski. Pokazujemy na mapie, jak Niemcy są
rozmieszczeni, jak najlepiej byłoby uderzyć na nich i jak załoga Lwowa mogłaby 
współdziałać z nimi.
 Udajemy, że wierzymy w ich sowieckie oświadczenia.
— Ale my chcieliby wejść do miasta, — odzywa się naraz Iwanów.
— To jest niemożliwe. Nie mamy pełnomocnictw takich, by mówić o waszym wkroczeniu 
do miasta. Zresztą, po co wam to? W mieście nie ma wcale miejsca, nagromadziło się tam 
mnóstwo ludzi, brak wody, na ulicach co krok barykady, jakże wy tam wjedziecie z 
waszymi maszynami.
— A może by tak my -dostali punkty obserwacyjne w mieście dla artylerii — rzuca któryś 
sowieciarz. Punkty obserwacyjne? Można o tym pomyśleć.
— Artyleria ciężka u was jest? — pada nowe pytanie.
— Jest, naturalnie.
— A mnogo tej artylerii ? 
— O, tak, sporo.
— No, ale do miasta, to my by chcieli wejść koniecznie, nasz generał będzie się tego 
domagał.
— Na ten temat nie będziemy mówili — odpowiadamy i zabieramy się do odjazdu.
Bolszewicy wyjaśniają, że ich generał jest dzisiaj zajęty i dlatego nie mógł przybyć, ale na
pewno będzie chciał prowadzić dalsze rozmowy. Proponujemy więc pozostawienie oficera
łącznikowego,  przez  którego  będą  się  mogli  porozumiewać  z  dowództwem  Lwowa.
Zostanie  mjr.  dypl.  Berka  Wacław.  Będzie  mieszkał  w  ostatnim  białym  domku  na
wschodnim skraju wsi i tam go zawsze znajdą. Ale mjr. Berka musi jeszcze pojechać do
Lwowa, by zabrać najniezbędniejsze przedmioty do życia i zaraz tu wróci. Tak się stało.
Wróciliśmy do miasta i złożyliśmy meldunek gen. Langnerowi z przebiegu naszej misji.

Obsada  wschodniego  odcinka  została  wzmocniona.  Jest  rozkaz  odeprzeć  bezwzględnie
każdą próbę sowiecką wdarcia się do miasta. Bolszewicy tu i ówdzie podchodzą pod nasze
pozycje,  ale  nie  uderzają.  Dokonują  jakichś  przesunięć  i  przegrupowań.  U  Niemców
obserwujemy też ruchy, idą stroną południową na wschód w kierunku Winnik. Wreszcie
słyszymy stamtąd  odgłosy  walki.  Jakaś  artyleria  strzela  do  niemieckich  samolotów.  Na
Cytadeli  znajdujemy  rozpryski  sowieckich  pocisków  przeciwlotniczych.  Coś  się  dzieje
niewyraźnego.
 Jedno jest pewne: obaj wrogowie zabiegają gwałtownie o wejście do miasta.
Na froncie walki wszystko idzie normalnie. Dnia 20. lotnictwo bombarduje centrum miasta.
Oddziały, które poszły do natarcia dnia 19. przed wieczorem, powoli spływają do Lwowa,
artylerja  nieprzyjaciela  strzela  intensywniej  niż  zwykle,  patrole  nasze  idą  w  różnych
kierunkach.

Ale na froncie wewnętrznym Lwowa zachodzą przemiany.  Ludzie zdają sobie sprawę z
beznadziejności położenia. Teraz, kiedy bolszewicy przyszli z taką masą broni pańć., kiedy
pod Lwowem złączyły się ich siły z Niemcami i zacisnęły obręcz oblężniczą dokoła niego,
miasto nie wytrzyma długo. Zbliża się koniec tragiczny.
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Nie dziś,  to  jutro  wejdzie  ktoś  do  miasta,  ale  kto?  W obecnej  chwili  może ono o tym
zdecydować. Wszyscy wierzą, że ta okupacja, której widmo zawisło nad nimi, nie potrwa
długo, wierzą, że coś się stanie, że zjawią się jakieś siły, przyjdzie jakaś moc, która znowu
przywróci ginącą niepodległość. Polska będzie wolna i to niedługo, na pewno w ciągu kilku
najbliższych  miesięcy.  Teraz  jednak  wróg  zajmie  to  miasto,  ale  kto,  Niemcy,  czy
bolszewicy? Zależy to od nas.

Na ten temat idą rozważania. Jedni uważają, że korzystniejsza będzie dla miasta okupacja
niemiecka.  Boją  się  bolszewików,  boją  się  tych  ludzi  Wschodu,  ich  dzikości,  ich
komunizmu, ich psychiki i  moralności  tak bardzo obcej ludziom z Zachodu.  Drudzy są
zdania, że raczej bolszewików należałoby wpuścić. Uzasadniają to różnie:
— Niemcy  złupią  miasto,  a  później  i  tak  oddadzą  je  bolszewikom.
—  Niemcy  rzucą  na  Polaków  Ukraińców,  których  w  tym  celu  już  zmobilizowali.
— Z Niemcami prowadzimy wojnę, .a więc nie możemy rozmawiać z nimi.— Rosja jest
bogatym  krajem  rolniczym,  więc  nie.  będzie  zabierać  stąd  żywności,  jakby  to  zrobili
Niemcy itd. Itd.
Takie się toczą rozmowy wśród ludności, która tak bardzo cierpi w oblężonym mieście, a
walka idzie normalnie.

 Aż  późnym  wieczorem  dnia  20  zaszedł  wypadek  nieoczekiwany.  Dwa  duże  czołgi
sowieckie nagle uderzyły na barykady na ul. Łyczakowskiej, zaskoczyły obsadę i strzelając
z dział  w okna domów na prawo i  lewo, poszły wzdłuż Łyczakowskiej,  przeszły przed
Dowództwem Korpusu  i  skierowały  się  na  ul.  gen.  Rozwadowskiego,  przy  której  było
Dowództwo Obrony  miasta.  Następnie  zawróciły  i  wyszły  tą  samą  drogą  z  powrotem.
Wydarzenie to wywołało konsternację. Okazało się, że nasze barykady nie są przeszkodą
dla  dużych  czołgów sowieckich.  Niejasny  był  cel,  dla  którego  bolszewicy  wykonali  tę
demonstrację. 

Wczesnym rankiem 21. IX. telefonują z rogatki Łyczakowskiej, że przybyli tam oficerowie 
sowieccy i wzywają przedstawiciela naszych sił na rozmowy. Gen. Langner polecił mi 
pojechać. Zabrałem jakiegoś majora jako tłumacza, sporządziłem białą chorągiew z 
prześcieradła i kija od miotły i ruszyłem w stronę Winnik. Gdy minąłem naszą barykadę, 
spostrzegłem za zakrętem dwa samochody pancerne na drodze, a w rowach po obu jej 
stronach piechotę z nastawionymi bagnetami. Podoficer z rewolwerem w garści nerwowym 
ruchem dał znać, aby się zatrzymać, a następnie, aby wysiąść z wozu. Wysiedliśmy, wi-dzę 
jak działo jednego samochodu pańć. kieruje się na mnie, drugiego zaś na majora. Podoficer 
jest tak podniecony, że można było mieć obawę, iż strzeli z nadmiaru emocji z rewolweru, 
który trzymał kurczowo w drżącej ręce, wzywa nas do oddania broni,
 Sięgam po rewolwer — w tym gwałtowny krzyk protestu. Okazało się, że nie wolno 
dotykać broni, ale trzeba ją oddać wraz z pasem. 

Bardzo mi się nie podobała ta operacja — ale zdejmuję pas. Teraz następuje rewizja 
szczegółowa naszego „łazika". Pytam się, czego szuka, przecież jest nas dwóch tylko i 
jedziemy w sam środek ich wojska. Nie daje odpowiedzi, ale podnosi siedzenia i zagląda do
każdej dziury. Wreszcie gotowe, pozwala nam odjechać. Mówię mu, by jechał z nami, bo 
nas na pewno będą zatrzymywali inni. Nie pojechał.
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W Winnikach mijamy tłumy żołdactwa, próbują nas zatrzymać, są napastliwi,  bezczelni,
aroganccy. Na końcu wsi, w miejscu, w którym było spotkanie przed dwoma dniami, stoi
grupa  oficerów.  Zatrzymuję  się.  Czekają  na  nas,  ale  generała  ich  nie  ma.  Przyjedzie,
zapewniają mnie. Tymczasem rozpoczynają dyskusję na tematy społeczne i polityczne —
mają pretensje, że nie zawarliśmy z nimi sojuszu, jaki nam proponowali, że uciskamy lud
pracujący itd. itd. 
—Nie przyjechałem tu, by dyskutować z wami na podobne tematy, odpowiadam, a oni na to
—  a  dlaczego  wczoraj  nikt  nie  przyjechał  na  rozmowy:  Wy  myśleli,  że  my  się
przestraszymy ? 
— Jakto? — pytam, — przecież myśmy tu zostawili naszego majora, w tym białym domku
miał mieszkać, gdzie on jest?
— My nie wiemy, jego tutaj nie ma.
Co oni z nim zrobili, może go wywieźli, może go zabili, trzeba^ to koniecznie wyjaśnić —
takie myśli przebiegają mi po głowie. Patrzę na te nienawistne twarze i myślę, że tacy lu-
dzie wszystko mogą zrobić. A oni wcale nie są wobec mnie tak grzeczni, jak byli podczas
pierwszego spotkania.
—Gdzie  on jest?—pytam stanowczo.  Oni  nie  wiedzą.  Po pewnym czasie  podchodzi  do
mnie oficer o trzech kwadratach na kołnierzu, człowiek sympatyczny — i mówi, że mjr.
Berka  rzeczywiście  przyjechał  l9.IX.  Przybył  w  momencie,  gdy  Niemcy  podeszli  pod
Winniki i kierując się na północ, przecięli sowieckie oddziały rozciągnięte wzdłuż szosy.
Wtenczas — powiada — uderzyliśmy na nich i odrzucili ich na zachód. Ale wasz major nie
zginął w czasie tej walki, jego ciała my nie znaleźli. Może Niemcy wzięli go do niewoli.
Oficer, który dał mi to wyjaśnienie, nazywał się Suworow.

Po  pewnym czasie  przyjechał  płk.  Iwanów.  Rozmowa z  tym zupełnie  nieinteligentnym
człowiekiem była taka sama jak za pierwszym spotkaniem. On mówił o wejściu do miasta,
ja odpowiadałem, że na ten temat nie mogę prowadzić rozmów, wreszcie zaproponowałem,
że najlepiej będzie, jeśli się spotka ich generał z naszym generałem.

Przejechaliśmy na  zachodni  skraj  wsi,  gdzie  miałem otrzymać  mój  pas  i  rewolwer.  Tu
kończymy rozmowę na temat  spotkania się generałów.  Bolszewicy dają  nam na ten cel
godzinę czasu.  Tłumaczę im,  że  to  niemożliwe,  że  przebicie  się  przez zabarykadowane
miasto jest bardzo trudne, staje na tym, że gen. Langner przybędzie za półtorej godziny, ale
gdzie?  Oni  chcą,  by  przyjechał  do  Winnik,  ja  proponuję  rogatkę  Łyczakowską.  Kiedy
dobijamy targu,  pada  koło  nas  pocisk  artyleryjski,  następnie  'drugi  i  trzeci.  Oficerowie
bolszewiccy runęli do rowu, jakby w nich piorun strzelił. Stoję na drodze i patrzę na nich z
pogardą. Jeden z bolszewików podnosi głowę, spotykają się nasze spojrzenia, wydaje mi
się, że wyczytał, co myślę o nich w tej chwili. 

Podnieśli się, wtem zaświszczały nad nami pociski c. k. m. Uchodźmy, uchodźmy stąd, 
wołają i biegną za najbliższą wyniosłość terenową. A od strony Lwowa dochodzi wrzawa 
bitewna.
— Co to "jest? To wasi strzelają — zwracają się do mnie z wyrzutem.
— Tak, nasi — odpowiadam, — jest wojna, miasto się broni, kto podchodzi pod stanowiska
obronne, musi się natknąć na. ogień. Wasi tam podeszli, nie nasi przyszli do was.
Natężenie ognia się wzmaga i rozszerza coraz bardziej.
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— No, co teraz będzie? — odzywa się płk. Iwanów.
— Tam poszły wasze czołgi i wasza piechota — mówię mu — musicie dać rozkaz do 
wycofania się, przecież macie radio. Inaczej walka nie ustanie.
— Tak, — odpowiada Iwanów, — ja jadę do dywizji, by stamtąd nadali rozkaz przez radio.
Odjechał, chcę i ja odjechać, ale czekam na ustanie walki. Nie tak to łatwo jednak gaśnie raz
zaczęty" ogień. Niech sobie strzelają — myślę, siadam do łazika i wracam •do Lwowa. O 
określonej godzinie stawiliśmy się z gen. Langnerem za rogatką Łyczakowską. Przybyli 
bolszewicy, ale generał ich nie przyjechał. 
Nie było z kim rozmawiać, więc tylko ustalono, że w tym samym miejscu nastąpi spotkanie 
dziś o godzinie 17.00.

Spotkanie to rzeczywiście doszło do skutku. Byliśmy już na miejscu z gen. Langnerem,
kiedy  nadjechały  samochody  sowieckie.  Z  pierwszego  wysiadł  generał,  wysoki,
flegmamatyczny,  człowiek,  innego  —  widać  —  pochodzenia  niż  otaczająca  go  grupa
oficerów o pospolitych wschodnich twarzach. Tuż za nim trzymał się jakiś komisarz—do
którego generał często się zwracał w sposób dyskretny, albo on coś szeptał generałowi do
ucha. Przywitanie było nieszczere, czuć w nim było jakieś zażenowanie. Sowieciarze mieli
miny pełne życzliwości, żeby nie powiedzieć przyjaźni.

Generał  sowiecki  zapewnia  uroczyście  wszystkim  znajdującym  się  we  Lwowie
bezpieczeństwo  życia,  prawo  własności  prywatnej,  swobodę  ruchu,  oraz  pozostawienie
dotychczasowych władz miejskich i  żąda wpuszczenia  jego wojsk do miasta.  Stawiamy
pytanie,  jak  mamy rozumieć  swobodę  ruchu,  czy  będziemy mogli  pójść  do  Rumunii  i
Węgier. Tak jest, odpowiada generał, a całe jego otoczenie potakuje i kiwa głowami, chcąc
potwierdzić,.  że  jest  to  całkiem  naturalne.  Tylko  jedno  zastrzeżenie  —  nie  mogą  dać
gwarancji, że nas tam wpuszczą. Odpowiadamy, że takiej gwarancji nie wymagamy. ,
W tym momencie zgrzyt: na pobliskim wzniesieniu, tam gdzie stoi nasze działo i grupa
piechoty, gromadzą się czerwonoarmiejcy, przybliżają się do naszego punktu oporu (jest
zawieszenie broni) i naraz rzucają się na działo, chcąc je zabrać. Gen. Langner pokazuje, co
się dzieje.

Zwrócono nam działo.
— A więc wpuścicie nas do miasta? — pada pytanie.
Gen. Langner odpowiada, ciężko mu to idzie. Mówi, że Lwów mógł zadecydować, kogo
wpuścić w swoje mury — Niemców czy bolszewików. Z Niemcami prowadzimy wojnę —
miasto  biło  się  z  nimi  zwycięsko  przez  10  dni.  Oni  Germanie,  wrogowie  całej
Słowiańszczyzny. Wy, — powiada — jesteście Słowianie...
To przypomnienie slowiańskości, jakby kamień wyrzutu uderzyło w czerwonego generała,
zrobił dziwny grymas, który się powtórzył znowu, gdy gen. Langner po raz drugi zaliczył
bolszewików do rodziny słowiańskiej.  My Słowianie,  wolimy oddać miasto Słowianom,
zakończył generał Langner.

Teraz przychodzą szczegóły. Wojsko wyjdzie z bronią i  rzucać ją będzie w określonych'
punktach — proponują. Nie, wojsko nie będzie rzucać broni — mówi gen. Langner,  —
zostawi ją tam gdzie stoi, a wyjdzie bez broni. 
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Tak sprawy stanęły, że szeregowi wyjdą na zewnątrz miasta jednymi drogami, a oficerowie
ul. Łyczakowską, policja opuści miasto również. Za miastem każdy będzie mógł pójść w
swoją stronę.
Gen. Langner porusza sprawę wyżywienia szeregowych. Jest wielu ludzi z dalekich stron, z
Wileńszczyzny np.,  trzeba  ich  zaopatrzyć  na  drogę,  bo  będą  rabowali.  Obiecuje  wydać
żywność na dwa dni.  Bolszewicy manifestują  swoje zadowolenie  i  zapewniają,  że takie
postawienie  sprawy  da  im  możność  uregulowania  dalszego  wyżywienia  bez  żadnych
uchybień.

W ciągu nocy obie strony sprecyzują na piśmie warunki kapitulacji,  a jutro rano nastąpi
spotkanie, celem ustalenia tekstu. W tym już nie brałem udziału.
Przyszedł  czarny  dzień  22  września.  Przeczytaliśmy  rozkaz  gen.  Langnera,  nakazujący
złożenie broni i wyjście z miasta. Oficerowie wyruszą sprzed Dowództwa Korpusu.
Jestem w Dowództwie Obrony Miasta. 
Załatwiam liczne sprawy — gromadzi się mnóstwo oficerów, podniecenie duże, buntuje się
dusza  żołnierska.  Jakiś  kapitan  łączności  krzyczy:  Jak  to,  przyszedłem  tu  z  Poznania,
przyprowadziłem moich ludzi, wierzyli mi, a teraz składać broń?...
Wszystko się zawaliło i wszystko zawiodło. Nie mogliśmy nawet dotrzymać postanowienia,
że tu się zagrzebiemy w bezwzględnej walce z Niemcami.

Płk. Fijałkowski każe mi przemówić do zebranych. Mówię, a głos mi więźnie w gardle, co 
mówić? Wiem tylko jedno, że przyszło straszne nieszczęście, ale Polska się jeszcze nie 
skończyła, jeszcze będziemy potrzebni, jeszcze będziemy się bili i w tym jest istota rzeczy, 
że trzeba iść, aby się bić dalej.

Koło  południa  w  mieście  już  są  bolszewicy  i  rozbrajają  naszych  oficerów,  licznie
zgromadzonych przed Dowództwem Korpusu.
Żołnierze oszołomieni składają broń, rozpacz wyziera im z oczu i coś ich ściska za gardło.
Milczą, trzymają się, ale ten i ów nie wytrzymał, Izy lecą mu ciurkiem, płacze jak dziecko
skrzywdzone. Koniec. Nie, jeszcze nie jest koniec. Jeszcze... Nie wie żaden, co i jak się
stanie, ale ro czuje, że jeszcze będzie tę Polskę budował, bić się za nią będzie.
Maszerują bezbronne kolumny przez miasto, w różne kierują się strony. Wielka kolumna
oficerów  idzie  ul.  Łyczakowską  —  na  ulicy  roje  obcego  żołdactwa  z  nastawionymi
sztykami,  zatrzymują,  rozbrajają,  pokrzykują.  Ludzie  stoją  na  chodnikach  i  patrzą  z
przerażeniem w oczach,  a  gdzieś  z  drugiej  strony miasta  dochodzi  trą  j  kot  c.  k.  m.  i
wybuchy pojedynczych wystrzałów armatnich.  To Lwów protestuje  przeciw wkroczeniu
czerwonych. Poszczególne grupki biją się do końca.
Żeby tylko wyjść  z  tego miasta,  żeby znaleźć się  jak najprędzej  tam,  skąd nam będzie
otwarta  droga  w  cały  świat.  Wyszliśmy,  ale  za  nami  ciągle  idą  bolszewicy,  otaczają
kolumnę, pilnują i pędzą dalej i dalej na wschód. Więc jak to, jesteśmy jeńcami? Za to nas
biorą do niewoli, że biliśmy się z Niemcami? Przecież umowa... Tak, ale z bolszewikami.
Więc kłamali, zapewniając uroczyście swobodę ruchu, więc nie dotrzymują umowy? Nie
dotrzymują żadnego jej punktu — to są bolszewicy.
                                                      ( źródło  internetowe: Biblioteka  Orła  Białego )
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Od 22 września do listopada 1939 w związku z procedurą kapitulacyjną  generał  Langner
przebywał  w  Moskwie.  20  listopada  1939  przez  Czeremosz przedostał  się  do  Rumunii,
stamtąd zaś do Francji, gdzie pozostawał w dyspozycji Naczelnego Wodza. Od października
1940 przebywał w Wielkiej Brytanii. Był dowódcą 3 Brygady Kadrowej Strzelców, Odcinka
Obrony  "Angus"  i  od  sierpnia  1941  Brygady  Szkolnej oraz  członkiem  Wojskowego
Trybunału  Orzekającego.  Od  sierpnia  1943  do  listopada  1945  pełnił  służbę  w  Sztabie
Inspektora Wyszkolenia Wojska w Anglii, od listopada 1945 pozostawał w dyspozycji szefa
Sztabu  Głównego  w  Londynie  Stanisława  Kopańskiego.  Po  demobilizacji  prowadził
gospodarstwo rolne w Walii. 11 listopada 1964 Prezydent RP na Uchodźstwie August Zaleski
awansował go na generała dywizji.

Był  uważany  za  służbistę,  dbającego  o  ścisłe  przestrzeganie  regulaminów wojskowych.
Słynął  także  jako  abstynent,  we  wspomnieniach  gen.  Maczka zapisał  się  jako  "pies  na
oficerów nadużywających alkoholu".

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Krzyż Niepodległości
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Walec  znych – czterokrotnie
• Złoty Krzyż Zasługi- 1928

WIKIPEDIA  oraz www.rp.pl
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                       Generał  Stanisław  Tatar  

Stanisław Tatar ps. „Erazm”, „Tabor”, „Turski”, „Warta” (ur. 3 października 1896 w 
Biórkowie Wielkim, zm. 16 grudnia 1980 w Warszawie) – podporucznik artylerii Armii Imperium 
Rosyjskiego, generał brygady Wojska Polskiego.

Dzieciństwo i młodość

Urodził się 3 października 1896 w Biórkowie Wielkim, w pow. miechowskim. W 1915 
Ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Władysława IV, a następnie 
studiował w Szkole Artylerii Ciężkiej w Odessie i otrzymał patent oficerski z rąk cara 
Mikołaja II. Od listopada 1917 do maja 1918 dowodził samodzielnym Dywizjonem Artylerii 
Ciężkiej w I Korpusie Polskim w Rosji.

Służba w Wojsku Polskim

Po wojnie polsko-bolszewickiej uczęszczał do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie i do 
École Supérieure de Guerre w Paryżu. Po ukończeniu studiów otrzymał tytuł oficera 
dyplomowanego i 1 listopada 1932 przydzielony został do Oddziału III Sztabu Generalnego 
Wojsk Polskiego

W okresie od października 1933 do stycznia 1938 był wykładowcą, a następnie 
kierownikiem katedry taktyki artylerii w Wyższej Szkole Wojennej.

W styczniu  1938  został  wyznaczony  na  stanowisko  dowódcy  3.  Pułku  Artylerii  Lekkiej
Legionów w  Zamościu. W sierpniu 1939 objął dowództwo Artylerii Dywizyjnej  3. Dywizji
Piechoty Legionów i sprawował je w początkowym okresie kampanii wrześniowej. Po rozbiciu
dywizji z jej resztek zorganizował 3 Brygadę Piechoty i stanął na jej czele.

Działalność konspiracyjna i służba w PSZ na Zachodzie

W okresie od stycznia 1940 do września 1943 był szefem Oddziału Organizacyjnego Sztabu
Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. 

We  wrześniu  1943  wyznaczony  został  na  stanowisko  szefa  Oddziału  III  Operacyjnego
Sztabu KG AK.  1 października tego roku awansowany do stopnia generała brygady. Na
podstawie Instrukcji dla Kraju, otrzymanych z Londynu, opracował  plan „Burza”. Zaczął
wówczas propagować ideę kompromisu Polski z Sowietami. W kwietniu 1944 przerzucony
drogą lotniczą (w ramach Operacji Most) do Wielkiej Brytanii. W maju tego roku został III
zastępcą  szefa  Sztabu  Naczelnego  Wodza (zastępca  szefa  Sztabu  NW  do  Spraw
Krajowych). W jego bezpośrednim podporządkowaniu znalazł się Oddział Specjalny Sztabu
NW (Oddział VI). Towarzyszył premierowi Stanisławowi Mikołajczykowi w czerwcu 1944
roku w podróży do Waszyngtonu i w październiku do Moskwy. W czerwcu 1944 został
kawalerem  brytyjskiego  Orderu  Łaźni.  Kawaler  Krzyża  Virtuti  Militari.  W okresie  od
sierpnia 1945 do kwietnia 1947 był dowódcą artylerii I Korpusu Polskiego.

Okres powojenny

Po śmierci gen. Lucjana Żeligowskiego, w 1947 był odpowiedzialny za przewiezienie jego 
ciała do Warszawy, zgodnie z ostatnią wolą zmarłego. 
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Wykorzystał tę okazję do przekazania komunistycznemu rządowi Józefa Cyrankiewicza w
Warszawie zdeponowanej w Wielkiej Brytanii części zasobów   polskiego  przedwojennego
Funduszu Obrony Narodowej – 350 kg złota oraz 2,5 miliona dolarów (Fundusz Drawa
pochodzącego ze  składek społecznych). 

W 1945 minister obrony narodowej polskiego rządu RP na uchodźstwie gen. Marian Kukiel
przeznaczył te fundusze na pomoc dla byłych żołnierzy  Armii Krajowej i pozostałych po
nich rodzin.

 Gen.  Stanisław Tatar  wraz z  ppłk.  dypl.  Marianem Utnikiem i  płk.  dypl.  Stanisławem
Nowickim –  oficerami  Oddziału  VI  Sztabu  Naczelnego  Wodza  –  zostali  ustanowieni
powiernikami skarbu (tzw. Komitet Trzech) przez  Rząd RP na uchodźstwie. 19 czerwca
1947  skarb  został,  wbrew woli  polskiego  Rządu  RP na  uchodźstwie,  przekazany  przez
powierników attaché wojskowemu ambasady  komunistycznej  Polski Ludowej w Londynie
– przedstawicielowi wywiadu wojskowego PRL.

 Komitet  Trzech  przekazał  również  do  Warszawy przeszło  pięćset  teczek  archiwalnych
Oddziału VI   wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza, narażając w ten sposób osoby
występujące  w dokumentach na  policyjne  represje  ze  strony komunistycznych  organów
bezpieczeństwa. 

 Dziesięć metalowych kaset ze złotem przywiezionych zostało z Londynu na Okęcie w dwu
rzutach (3 i 13 lipca 1947). Przerzutu dokonali kurierzy specjalni: płk Leon Szwajcer i Pola
Landau-Leder.  Po  przylocie  do  Warszawy  złoto  złożone  zostało  w  gabinecie  szefa  II
Oddziału gen. Wacława Komara. 

Dopiero 8 marca 1948 wiceminister obrony narodowej Marian Spychalski zlecił przekazanie
złota do NBP.   Dzięki współpracy z oficerami wywiadu Oddziału II Sztabu Generalnego WP
(warszawskiego) Stanisław Tatar otrzymał w 1947 paszport konsularny RP (PRL). 

W lipcu 1948  zbrodniarz  i  morderca  podziemia  AKOWskiego Bolesław Bierut odznaczył
generała  Tatara  Krzyżem  Oficerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski,  pułkownika  Nowickiego
Krzyżem  Kawalerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski,  a  podpułkownik  Utnik  rozkazem
marszałka Michała Roli-Żymierskiego został awansowany do stopnia pułkownika. 

Od tego czasu Stanisław Tatar był izolowany przez środowiska niepodległościowe w kraju i
za granicą. Do Polski powrócił w 1949.  

 Po przyjeździe aresztowany i w 1951 w  procesie „TUN” skazany na karę dożywotniego
więzienia na podstawie spreparowanych dowodów (m.in. oskarżony o defraudację złota ze
skarbu  FON  i  próbę  wykorzystania  przekazania  depozytu  do  rozpoczęcia  działalności
szpiegowskiej. Skazany także w  procesie generałów. W 1956 zwolniony i zrehabilitowany.
Nie powrócił do służby wojskowej. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w
Warszawie .        
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                     Generał Dezydery Adam Chłapowski
 herbu Dryja (ur. 23 maja 1788, zm. 27 marca 1879) – polski generał, działacz gospodarczy, 
prekursor pracy organicznej.

Biografia

Urodził się 23 maja 1788 we wsi Turew (dawniej Turwia). Jego ojcem był starosta kościański
Józef,  a  matką  Urszula  z  domu  Moszczeńska,  wojewodzianka  inowrocławska.  Jako
guwernera miał francuskiego emigranta księdza Steinhoffa. 

Naukę  rozpoczął  w  kolegium  pijarów w  Rydzynie,  a  następnie  na  francuskiej  pensji  w
Berlinie. W wieku 14 lat ojciec umieścił go w pułku dragonów pruskich generała Bruesewitza,
stacjonującego w Wielkopolsce. Jednocześnie młody żołnierz uczył się w instytucie oficerów
inspekcji berlińskiej, który ukończył w 1805 uzyskując promocję na porucznika. Wystarał się
o zwolnienie z udziału w wojnie z Francją w 1806.

Po  zajęciu  Berlina  przez  Francuzów wyjechał  do  Poznania.  Tu  wstąpił  do  stuosobowej
gwardii  honorowej  cesarza  Napoleona utworzonej  przez  okoliczną  szlachtę  po  powstaniu
wielkopolskim  1806  roku pod  dowództwem  Umińskiego.  W  tym  okresie  zyskał  sobie
względy u Napoleona, który mianował go porucznikiem. Podczas kampanii w 1807 walczył
w kompanii woltyżerów w 9 pułku piechoty dowodzonym przez generała ks. Antoniego Pawła
Sułkowskiego sformowanym w Gnieźnie. Odznaczony po bitwi pod Tczewem, jako dowódca
półkompanii, krzyżem Virtuti Militari i Legią Honorową. Podczas oblegania Gdańska trafił do
niewoli pruskiej.

Napoleon ranny pod Ratyzboną, mal. C. Gautherol. Chłapowski, w mundurze szwoleżera, 
widoczny po prawej

Po pokoju w Tylży i powrocie z Rygi, gdzie był internowany, awansowano go (1 sierpnia) na 
kapitana i przydzielono jako adiutanta generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W lutym 1808 
został wezwany do Paryża, gdzie został oficerem ordynansowym Napoleona. Podczas tego 
pobytu ukończył studia wojskowe na paryskiej szkole politechnicznej. Egzaminy końcowe 
zdawał przed generałem Bertrandem.
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 U boku Napoleona przeszedł kampanie: hiszpańską i austriacką. Za udział w bitwie pod
Ratyzboną nadano mu tytuł  barona cesarstwa. W styczniu 1811 został mianowany szefem
szwadronu polskiego 1 Pułku Szwoleżerów-Lansjerów Gwardii Cesarskiej. 

Z  nim  odbył  kampanię  moskiewską  (1812)  i  saską  (1813).  W trakcie  tej  ostatniej,  w
Dreźnie,  poprosił  o  dymisję,  którą  uzyskał  19  czerwca.  Decyzja  była  spowodowana
rozgoryczeniem  Chłapowskiego  wobec  postawy  Napoleona  względem  Polski  (planów
oddania  Księstwa  Warszawskiego carowi w zamian  za  pokój)  oraz  trudami  przebytych
kampanii. Wśród weteranów napoleońskich przysporzyła mu jednak złej sławy i oskarżeń o
dezercję. Jako pułkownik w stanie spoczynku wyjechał do Paryża. Po abdykacji Napoleona
udał  się  do  Wielkiej  Brytanii.  W czasie  "stu  dni  Napoleona"  przez  Paryż  powrócił  do
Wielkopolski (1815).

Osiadł  w  rodzinnej  Turwi,  gdzie  uporządkował  majątek  i  rozpoczął  wprowadzanie
nowoczesnej gospodarki. Aby pogłębić swoją wiedzę ponownie udał się w podróż do Anglii
(1818-1819), gdzie między innymi praktykował pracując fizycznie w gospodarstwie. Dzięki
temu majątek  w Turwi  stał  się  w krótkim czasie  jednym z  najlepszych gospodarstw w
Wielkim Księstwie Poznańskim.

 Chłapowski m.in. wprowadził  płodozmian zamiast  trójpolówki, używał żelaznego pługa i
siał wzbogacającą glebę koniczynę. Sprawiło to, że Chłapowski był jednym z zaproszonych
na  konferencję  w  Berlinie,  gdzie  opracowano  plan  uwłaszczenia  chłopów  w  Wielkim
Księstwie. Sam ze swojej strony przeznaczył część swoich gruntów do parcelacji między
chłopów. W 1821 ożenił się z Antoniną z Grudzińskich, siostrą księżny łowickiej  Joanny,
żony  wielkiego  księcia  Konstantego.  W działalności  politycznej  zaznaczył  swój  udział
będąc posłem na  sejm prowincji w latach  1827 i  1830, zaś w życiu gospodarczym jako
współzałożyciel i działacz Ziemstwa Kredytowego oraz Towarzystwa ubezpieczeń od ognia.

Dezydery Chłapowski jako oficer sztabowy Napoleona
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Popiersie generała

.Osiadł  w  rodzinnej  Turwii,  gdzie  uporządkował  majątek  i  rozpoczął  wprowadzanie
nowoczesnej gospodarki. Aby pogłębić swoją wiedzę ponownie udał się w podróż do Anglii
(1818  -  1819),  gdzie  między  innymi  praktykował  pracując  fizycznie  w  gospodarstwie.
Dzięki temu majątek w Turwii stał się w krótkim czasie jednym z najlepszych gospodarstw
w Wielkim Księstwie Poznańskim. 

Chłapowski m.in. wprowadził płodozmian zamiast trójpolówki, używał żelaznego pługa i
siał wzbogacającą glebę koniczynę. Sprawiło to, że Chłapowski był jednym z zaproszonych
na  konferencję  w  Berlinie,  gdzie  opracowano  plan  uwłaszczenia  chłopów  w  Wielkim
Księstwie. Sam ze swojej strony przeznaczył część swoich gruntów do parcelacji między
chłopów. 

W 1821  ożenił  się  z  Antoniną  z  Grudzińskich,  siostrą  księżny  łowickiej  Joanny,  żony
wielkiego  księcia  Konstantego.  W działalności  politycznej  zaznaczył  swój  udział  będąc
posłem  na  sejm  prowincji  w  latach  1827  i  1830,  zaś  w  życiu  gospodarczym  jako
współzałożyciel i działacz Ziemstwa Kredytowego oraz Towarzystwa ubezpieczeń od ognia.

W  momencie  wybuchu  powstania  listopadowego  przywdział  ponownie  mundur  i
przekroczył granicę, zgłaszając się do polskiego wojska powstańczego. Opracował śmiały i
interesujący plan ofensywny działań, obejmujący m.in. zdobycie Brześcia nad Bugiem, lecz
nie został on zaaprobowany przez dyktatora powstania Józefa Chłopickiego, preferującego
defensywną  taktykę.  Dopiero  po  odsunięciu  Chłopickiego,  Chłapowski  otrzymał
dowództwo brygady. 

Wziął  udział  w bitwie  pod Grochowem,  w której  sam stanął  na  czele  szarży  kawalerii
powstrzymującej rosyjską piechotę po wycofaniu polskiej piechoty. Następnie pod komendą
generała  Antoniego Giełguda  wziął  udział  w wyprawie  na  Litwę,  podczas  której  został
awansowany do stopnia generała brygady. 
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Mimo szeregu drobnych zwycięstw, niezdecydowanie Giełguda co do ofensywnych planów
Chłapowskiego  szybkiego  ataku  na  Wilno,  przed  nadejściem  większych  sił  rosyjskich,
doprowadziło do klęski wyprawy na Litwę. Decyzją Rady Narodowej Chłapowski został w
końcu awansowany do stopnia generała dywizji i powierzono mu naczelne dowództwo na
Litwie, lecz nie dotarła ona na czas (Chłapowski dowiedział się o niej dopiero w Prusach). 

Oddział  został  zmuszony do  przekroczenia  granicy  prusko-rosyjskiej,  gdzie  Chłapowski
jako  poddany  pruski  został  skazany  na  rok  więzienia.  Uniknął  konfiskaty  majątku,
zamienionej  na  wysoką  grzywnę.  Karę  odbył  w  twierdzy  w  Szczecinie,  gdzie  napisał
podręcznik O rolnictwie.

Związał się wówczas politycznie ze swoim byłym podkomendnym Karolem Marcinkowskim.
W latach  1838-1845 współpracował z  Przewodnikiem Rolniczo-Przemysłowym do którego
pisał  artykuły  o  tematyce  rolniczej.  Miał  zamiar  założyć  Akademię  Rolniczą,  do  czego
krokiem było kształcenie licznych praktykantów w turewskim majątku.  Byli  wśród nich
późniejsi  działacze  tacy  jak  Maksymilian  Jackowski.  Był  również  współzałożycielem  i
wydawcą Przeglądu Poznańskiego i Szkółki Niedzielnej. Całokształtem swojej działalności
kładł  podstawy  pracy  organicznej,  tym  samym  opierając  się  germanizacji.  Wspierał
przedsięwzięcia jak  Bazar Poznański i  Towarzystwo Pomocy Naukowej oraz towarzystwa
kredytowe. Był posłem do sejmu krajowego.

Podczas powstania wielkopolskiego 1848 roku w swoim powiecie organizował oddziały 
powstańcze. Po upadku Wiosny Ludów został członkiem izby wyższej pruskiego parlamentu,
Izby Panów.

Pomimo swojej surowości i ultrakatolickich poglądów, które zniechęcały do niego wielu
liberałów, jego dokonania sprawiły, że był osobą powszechnie poważaną, o dużym wpływie
na społeczność  Wielkopolski.  Zmarł 27 marca 1879, a pochowany został w  Rąbiniu obok
miejscowego kościoła. W roku 1899 jego syn, Kazimierz, wydał pamiętniki ojca.

Wybrane publikacie 

• Memoirs of a Polish Lancer, Chicago 1992, ISBN 0-9626655-3-3
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• Wojny napoleońskie 1806-1813. Cz.1, Poznań 1899.
• Wojna roku 1830-1831. Cz.2, Poznań 1899.

Bibliografia

• Krzysztof Morawski, Wspomnienia z Turwi, Kraków 1981
• Walerian Kalinka, Jenerał Dezydery Chłapowski, Poznań 1885, nakładem księgarni J. 

Leitgebera i spółki
• Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski (red.) Wielkopolski słownik biograficzny, 

Warszawa-Poznań 1983, PWN ISBN 83-01-02722-3
• Andrzej Syta, Generał Dezydery Chłapowski 1788-1879, Warszawa 1971.
• Henryk Florkowski, Dzieło generała z Turwi, Kościan 1979.
• Zdzisław Grot, Dezydery Chłapowski i Franciszek Morawski generałowie powstania 

listopadowego, Kościan 1980.

                                                                           81.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Grot
http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Florkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8301027223
http://pl.wikipedia.org/wiki/1983
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Topolski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_G%C4%85siorowski_(ur._1932)
http://pl.wikipedia.org/wiki/1885
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=1405&from=&from=generalsearch&dirids=15&lang=pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walerian_Kalinka
http://pl.wikipedia.org/wiki/1981
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=39820&from=publication&
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=39818&from=publication&
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walenty_Stefa%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1843
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=1970&from=&from=generalsearch&dirids=15&lang=pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/0962665533
http://openlibrary.org/b/OL8520195M/MEMOIRS_OF_A_POLISH_LANCER
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Ch%C5%82apowski_(1832-1916)
http://pl.wikipedia.org/wiki/1899
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_R%C4%85biniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%85bi%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liberalizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna_Lud%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie_1848_roku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Germanizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Jackowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uczelnie_rolnicze_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/1845
http://pl.wikipedia.org/wiki/1838
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Marcinkowski


Literatura dodatkowa

• Adam Skałkowski: Chłapowski Dezydery. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 3: 
Brożek Jan – Chwalczewski Franciszek. Kraków: Polska Akademia Umiejętności – 
Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1937, s. 299–302. Reprint: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989, 

                        Generał Edmund Różycki

Urodzony  16 sierpnia 1827 w Agatówce   na Wołyniu, zm. 23 maja 1893 w Krakowie) –
najważniejsza  postać  powstania  styczniowego na  Ukrainie:  nie  tylko  pełnił  funkcję
naczelnika  Wydziału  Prowincjonalnego  Rusi,  podporządkowanego  Komitetowi
Centralnemu Narodowemu,  ale  był  również dowódcą najliczniejszego i  opromienionego
najliczniejszymi  zwycięstwami  oddziału  wojskowego,  jaki  utworzył  się  na  ziemiach
ukrainnych – tzw. jazdy wołyńskiej.

 W panteonie  sław dziewiętnastowiecznej  polskiej  irredenty  zajmuje  on miejsce  równie
poczesne,  co generałowie  Józef Dwernicki – zwycięzca spod  Stoczka z 1831 roku,  czy
Michał Heydenreich, ps. „Kruk”, który rozbił  Rosjan pod  Chruśliną i  Żyrzynem. Różycki
kontynuował  rodzinną  tradycję  powstańczą,  zapoczątkowaną  przez  ojca  Karola,  oficera
napoleońskiego i uczestnika powstania listopadowego.

Młodość

Edmund Różycki urodził się 16 sierpnia 1827 roku w Agatówce, 18 kilometrów na północ
od Berdyczowa, w rodzinnym majątku Różyckich, jako najmłodsze dziecko Karola i Marii
z Czajkowskich. Według anegdoty, w czasie powstania listopadowego do domu w Hucie
Cudnowskiej,  gdzie  aktualnie  przebywał,  wkroczyła  carska  policja  i  zapytała  chłopca:
„Gdzie  Tato?”  Mały  Mundek  miał  odpowiedzieć:  „poszedł  bić  Moskali”.  –  A ty,  jak
wyrośniesz, co będziesz robił? – indagował oficer. – I ja będę bił! Rząd rosyjski zamierzał
uprowadzić Edmunda, a także jego starszego brata Stanisława, by móc szantażować ojca,
ale  rodzina  zdołała  ukryć  obu  chłopców na  terenie  austriackiej  Galicji.  Karol  wraz  ze
starszym  synem  udali  się  na  emigrację,  natomiast  Edmund  został  przemycony  przez
zaufanego człowieka z powrotem na Wołyń.
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 Ukrywał się tam pod zmienionym nazwiskiem, prawdopodobnie jednak policja wpadła na
jego trop i musiał szukać schronienia u Zuzanny Pilchowskiej w Kijowie, a po jej śmierci –
u pp. Szymanowskich. W 1840 władze odkryły jego tożsamość i odesłały do  Petersburga
„pod opiekę” bratu cara Mikołaja, wielkiemu księciu Michałowi, który pełnił funkcję szefa
rosyjskich szkół wojskowych.

 Jeśli  wierzyć  Marianowi Dubieckiemu, autorowi szkicu biograficznego o Różyckim,  w
czasach petersburskich sprawował nad nim opiekę pewien weteran 1831 roku, posiadający
polski  modlitewnik.  Można  domniemywać,  że  Edmund  wszedł  również  w  kontakt  z
młodzieżą polską uniwersytetu petersburskiego, aczkolwiek nie potwierdzają tego poważne
źródła. W każdym razie udało się go uchronić przed rusyfikacją.

W wojsku carskim

W  1847  roku  Różycki  wstąpił  do  służby  wojskowej  w  artylerii.  Rok  później,  jako
politycznie  podejrzany  w  związku  z  wydarzeniami  Wiosny  Ludów,  został  zesłany  pod
strażą na Kaukaz. Pełnił tam obowiązki sztabowe – służył m.in. w akcjach pacyfikacyjnych
wymierzonych przeciw góralom w  Dagestanie.  Po stłumieniu ruchów wolnościowych w
Europie udał się w 1851 roku z powrotem do  Petersburga. Niebawem został przyjęty do
Akademii Wojskowej i uzyskał stopień  porucznika. W roku 1854, już w randze kapitana
sztabu generalnego, wrócił na Kaukaz, gdzie przebywał cztery lata, walcząc przeciw Turcji,
po czym wystarał się o 11-miesięczny urlop. Wykorzystał go, odwiedzając ojca i brata, a
także rodzinę na Wołyniu. 

Zwiedził  ponadto  Francję,  Szwajcarię i  Włochy.  W  Paryżu nawiązał  kontakty  z  poetą
Sewerynem  Goszczyńskim,  dawnym  kolegą  ojca  z  oddziału  Dwernickiego i  znanym
towiańczykiem. Po powrocie z zachodu musiał raz jeszcze udać się na Kaukaz. Przebywał
tam  w  latach  1858-1860,  po  czym  udało  mu  się  uzyskać  zgodę  na  przeniesienie  do
Żytomierza,  do  sztabu  III  korpusu  armii  rosyjskiej.  W  listopadzie  1861,  myśląc  już
niewątpliwie o przystąpieniu do ruchu narodowowyzwoleńczego, wziął dymisję w stopniu
podpułkownika.  Według  jednej  z  relacji,  na  odchodnym  dostał  gros  orderów,  a  cała
ceremonia pożegnalna miała bardzo uroczystą oprawę.

Konspiracja

Po wystąpieniu z wojska carskiego Różycki prowadził podwójne życie: oficjalnie pracował
zarobkowo przy pracach mierniczych, nieformalnie zaś związał się z komitetem organizacji
czerwonych w Kijowie. We wrześniu roku 1862 odwiedził go Stefan Bobrowski, pragnący
scalić  „Organizację”  w  Kongresówce  z  ruchem  ukraińskim.  W  tych  okolicznościach
Różycki  podporządkował  Komitet  Prowincjonalny  Rusi  warszawskiemu  Komitetowi
Centralnemu  Narodowemu (KCN)  i  stanął  na  jego  czele.  Pierwszy  skład  Komitetu
Prowincjonalnego  nie  jest  jasny,  aczkolwiek  na  pewno  znajdowali  się  w  nim  obok
Różyckiego dr  Izydor Kopernicki i  Aleksander Jabłonowski. Warto przy okazji dodać, że
kierownictwo ruchu nie było przywiązane do jednego miejsca – przebywało rotacyjnie w
Żytomierzu,  Kijowie i  Kamieńcu Podolskim, a więc w kluczowych miastach składowych
części Rusi: Wołynia, Ukrainy i Podola. 
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W  listopadzie  i  grudniu  Różycki  wraz  ze  współpracownikiem  Antonim  Chamcem
przebywali w charakterze przedstawicieli Rusi na naradach z KCN w Warszawie. Określono
granice  autonomii  Komitetu  Prowincjonalnego:  miał  on  wprawdzie  przedstawiać
comiesięczny raport z prowadzonej działalności, jednakże zachował prawo decydowania nie
tylko  o  terminie  wszczęcia  walki,  ale  o  jej  podjęciu w ogóle,  gdyby okoliczności  były
niesprzyjające, tzn. gdyby niepewna była reakcja mas. 

W czasie spotkania Różycki i Chamiec sugerowali nieznaczne przesunięcie powstania – ze
stycznia na maj. Cel ten został osiągnięty i początek akcji zbrojnej istotnie wyznaczono na
maj  roku 1863.  Właściwy plan został  doprecyzowany w Sidorowie,  w czasie  spotkania
Różyckiego z gen.  Józefem Wysockim i  Zygmuntem Miłkowskim, którzy dowodzić będą
oddziałami galicyjskim i mołdawskim. 

W  wymiarze  taktycznym  założono,  iż  Edmund  Różycki,  stojący  na  czele  oddziałów
wołyńskich, będzie przedzierać się w stronę Galicji, by dołączyć do nadciągającego z tamtej
strony Wysockiego.

 Datę  wystąpienia  zbrojnego  wyznaczono  na  8  maja.  Z  punktu  widzenia  hierarchii
wojskowej, dowódcą całej operacji miał być Wysocki, od 3 kwietnia „naczelny dowódca sił
zbrojnych  województwa  lubelskiego  i  ziem ruskich.”  Do  czasu  wystąpienia  zbrojnego,
Komitet  Prowincjonalny  Rusi  przygotowywał  się  materialnie,  organizacyjnie  i
propagandowo,  kolportując  proklamacje,  powielając  Złotą  Hramotę,  a  także  inspirując
śpiewanie  „hymnów”,  tzn.  pieśni  patriotycznych.  Trzeba  jednak  podkreślić,  że  owa
podziemna działalność była utrudniona, szczególnie od wiosny 1863, kiedy policja najpierw
odkryła konspiracyjną drukarnię w Kijowie, a potem rozbiła jedną z tamtejszych komórek
organizacji miejskiej.
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Powstanie

Zgodnie z umową sidorowską Różycki rozpoczął działania zbrojne 8 maja 1863, chociaż już
dzień wcześniej wyprowadził ok. 850-osobowy oddział konny z  Żytomierza na uroczysko
„Pustocha”, niedaleko wioski Karpowiec. Pomimo istnienia licznego elementu polskiego na
Wołyniu, a także ogłoszenia dokumentów o natychmiastowym uwłaszczeniu chłopów (tzw.
złotych hramot), Różyckiemu nie udało się doprowadzić do powstania powszechnego. Ze
smutkiem należy skonstatować, że chłopi raz jeszcze poszli drogą wskazaną im przez carską
propagandę.  Struktura  oddziału  Różyckiego  w  ogólnym  zarysie  przedstawiała  się,  jak
następuje:

• Sztab:  Stanisław  Dunin,  komisarz  Rządu  Narodowego;  kapelan  Eustachy
Szczeniowski; adiutanci: Aleksander Frankowski, Sierzputowski, Józef Miaskowski

• Dowódcy szwadronów: August Mazewski, Prozor, Józef Machczyński, Konopacki,
Włodzimierz Szaszkiewicz (przyłączył się w czasie wyprawy na Podole)

9  maja  Wołyńczycy zajął  bez  walki  miasto  Lubar,  którego załogę  wzięto do niewoli,  a
następnie wypuszczono. W myśl założeń militarnych, jazda Różyckiego miała być kośćcem
przyszłej armii rusińskiej, wokół niej powinny grawitować mniejsze grupy powstańców. 

Przez  pewien  czas  strategię  tę  realizowano:  oddział  pozostawał  w  kontakcie  ze
zgrupowaniami  Jana  Chranickiego,  które  osłaniało  prawą  flankę  i  Władysława
Ciechońskiego – idącego w awangardzie. Z Lubaru skierował się Różycki do  Połonnego,
które również zajął bez walki i gdzie być może strawił zbyt dużo czasu (5 dni), a następnie
cofnął się w kierunku na wschód, aż spotkał Rosjan pod Miropolem, gdzie wywiązały się
dwudniowe walki (16-17 maja). 

W sensie taktycznym bitwa została przegrana, albowiem Wołyńczycy ustąpili. Mimo iż były
na to szanse, nie doszło do upragnionego połączenia z  Chranickim. Różycki wymknął się
jednak z obławy, manewrując najpierw na zachód, a potem na południe. 19 maja wziął do
niewoli  39  Rosjan  pod  Worobijówką  w powiecie  zwiahelskim,  a  następnie  przekroczył
granicę Podola, próbując zorientować się, na jakie wsparcie może liczyć, aliści przyłączyło
się doń jedynie 60 osób pod dowództwem Szaszkiewicza. Jako anegdotę warto przytoczyć
fakt,  iż  na  Podolu Różycki  biwakował  w  jarze  Hańczarycha,  gdzie,  według  proroctwa
Wernyhory,  miał  się  rozegrać  ostateczny  bój  między  Polakami  a  Rosjanami.  Rosjan
wprawdzie nie znaleziono, ale żołnierze byli bardzo pokrzepieni na duchu. 

Oddział kierował się na Chmielnik, jednakże wobec braku perspektyw wzniecenia walk na
Podolu, wycofał się ostro na północ do Lubaru, by tam ostatecznie podjąć marsz ku granicy
austriackiej. Różycki przechodził przez miejscowości: Chrabużna, Hryców, Kośków, Malki
i Butowce, aż 25 maja natknął się pod Laszkami  na Rosjan i wydał im bitwę. Niestety, nie
był jej stanie wygrać wobec przytłaczającej liczebności przeciwnika (15 tysięcy żołnierzy).
Warto  jednak  wspomnieć,  że  otrzymał  tego  dnia  wsparcie  w  postaci  45-osobowego
oddzialiku Eustachego Klukowskiego, który ocalał z bitwy pod Minkowcami.
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Salicha

Oddział  Różyckiego,  liczący w tym momencie  260  osób (5  szwadronów,  z  czego  trzy
niekompletne)  spędził  noc  w  Medwedówce  Starej.  Następnego  dnia  ruszył  traktem
prowadzącym ze Starego Konstantynowa w stronę  Jampola.  Po kilku godzinach marszu
tylna straż zaalarmowała o zbliżaniu się Rosjan. 

Siły nieprzyjaciela były 3 razy większe i wyniosły 3 roty piechoty oraz 120-osobowy odział
kozaków – w sumie ok. 720 osób. Tak doszło do pamiętnej bitwy pod Salichą (ukr. bytwa a.
bij pid Sałychoju), jednego z najbardziej błyskotliwych zwycięstw kampanii Różyckiego i
całego powstania styczniowego. Był 26 maja 1863 roku. 

Różycki, zorientowawszy się w sytuacji, przyspieszył kroku, by dotrzeć do znajdującego się
we wsi mostu, zanim uczynią to  Kozacy; przeszedłszy wieś, skierował się na północ, w
stronę Jampola, a następnie zwrócił oddział na południe w taki sposób, że lewą flankę oparł
o  błotnisty  wąwóz.  Tymczasem  rosyjscy  tyralierzy  zbliżyli  się  na  odległość  strzału  i
otworzyli ogień. Różycki uformował oddział w dwa szeregi, po dwa szwadrony w każdym i
rozpoczął szarżę.

 Tak, jak pod Somosierrą, kawaleria pędziła pod gradem kul, mając jednak na wyposażeniu
przede wszystkim piekielne lance. Broń ta, mimo iż wydawała się przestarzałą, świetnie
przysłużyła się w bitwie – Polacy wyrąbali sobie drogę przez kolumny rosyjskie na drugą
ich stronę. 

Wielu  Rosjan poległo tego dnia, łącznie z dowódcą kapitanem Łomonosowem. Ci, którzy
przeżyli, uciekali w popłochu. Do anegdotycznych należy opowieść o kapitanie Michnowie,
dowódcy II  kompanii piechoty,  który  całą  bitwę  przesiedział  pod wzmiankowanym już
mostem, za co czekał go później sąd wojenny. 

Po tym decydującym natarciu w pobliżu pola walki pojawiły się jeszcze 3 roty rosyjskie, ale
widząc  ogrom zniszczeń,  nie  ośmieliły  się  podejść.  Droga  do  granicy  galicyjskiej  była
otwarta. Oddział Różyckiego przekroczył ją dwa dni później w miejscowości Szczęsnówka,
tam uległ rozwiązaniu i rozpłynął się w powietrzu. Tak zakończył się najbardziej chlubny, a
jednocześnie niezwykle blaskomiotny epizod powstania styczniowego na Rusi.

Dalsze losy w powstaniu

Wobec asekuranckiej  postawy Wysockiego planowane  połączenie  jego oddziału  z  jazdą
wołyńską nie doszło do skutku: dowódca wyprawy galicyjskiej wkroczył na Wołyń, kiedy
Różyckiego  nie  było  już  tam  od  miesiąca.  Co  więcej,  2  lipca  został  rozbity  pod
Radziwiłłowem i wkrótce aresztowany przez władze austriackie. Powstanie na Rusi straciło
zatem swojego formalnego przywódcę. W takich okolicznościach 10 lipca Rząd Narodowy
mianował Różyckiego wodzem naczelnym ziem ruskich i awansował go na stanowisko gen.
brygady, wyasygnował dlań także kwotę 200 tys. złotych. Różycki dysponował w  Galicji
stosunkowo  liczną  siłą  zbrojną  (sięgającą  5  tys.  ludzi),  jednak  brak  szerszego  akcesu
włościan do powstania, kunktatorska postawa Zarządu Podola, a pośrednio również ogólnie
niekorzystne  wrażenie  zrywu  majowego  skazały  kolejną  interwencję  na  Wołyniu na
niepowodzenie. 
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Wypady  lotnych  oddziałów  konnych  do  województwa  włodzimierskiego  organizowano
nieregularnie,  a  ich  celem  raczej  było  stworzenie  wrażenia,  że  powstanie  nie  zamarło
zupełnie, niż realizacja założeń strategicznych. W tym czasie do Galicji przybył sędziwy
ojciec Edmunda, pragnący wziąć udział w walce, jednak zorientowawszy się w sytuacji,
szybko  wrócił  do  Paryża.  Różycki  asystował  w  listopadzie  przy  utworzeniu  Wydziału
Rządu  Narodowego  w  Galicji,  lecz  już  niebawem  miał  wypełnić  zadanie  zgoła  inne.
Ówczesny dyktator powstania,  Romuald Traugutt, wysłał go do  Konstantynopola z misją
zasięgnięcia  informacji  co  do  szans  utworzenia  tam siły  zbrojnej,  która  miałaby  zostać
przerzucona na Ruś. Niewątpliwie, otrzymaniu tak delikatnego poruczenia pomogło bliskie
pokrewieństwo z  Michałem Czajkowskim vel  Sadykiem Paszą  (matka  Różyckiego była
siostrą poety). 

Przed  wyjazdem Różycki  scedował  dowództwo nad pułkiem gen.  Janowi  Chaleckiemu,
resztę  zaś  spraw  –  przede  wszystkim  organizacyjnych  –  powierzył  płk.  Janowi  Stelli-
Sawickiemu ps. „Struś”. Raport z trwającej kilka tygodni wyprawy tureckiej wysłał Różycki
już  z  Paryża.  Wnioski,  które  w  nim zawarł,  można  streścić  następująco:  agent  Hotelu
Lambert nad Bosforem – Władysław Jordan – działał ze wszech miar nieudolnie, a wyprawa
zbrojna  z  Turcji na  Ruś  pochłonęłaby  4  miliony.  Drogo,  więc  należałoby  zerwać  ze
środowiskiem reakcyjno-szlacheckim w Polsce i oprzeć się na masach ludowych. Na takie
dictum acerbum Traugutt odpowiedział, że milionami nie dysponuje, a z reakcją nigdy nie
trzymał.  Memorandum  odłożono  ad  acta…  Tak  skończyła  się  służba  Różyckiego  w
powstaniu styczniowym.

Emigracja i powrót do kraju

Różycki spędził na emigracji w  Paryżu w sumie 8 lat (1864–1872). Nie był nieaktywny:
trzymał się blisko generała  Hauke-Bosaka, zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Bratniej
Pomocy, został wybrany do władz Zjednoczenia Emigracji Polskiej (uzyskał 371 głosów),
mimo iż wycofał się zeń po tygodniu wskutek sporu ideologicznego, w którym opowiedział
się po stronie towiańczyków. Na tym jednak nie kończy się jego emigracyjna aktywność:
wystąpił  w  obronie  swego  rodaka  i  kompana  z  oddziału  wołyńskiego,  Berezowskiego,
którego oskarżano o zamach na cara Aleksandra II w Paryżu.
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 W sierpniu  1870  wziął  udział  w  naradzie  z  udziałem paryskich  kół  wojskowych  nad
możliwością stworzenia legionu polskiego. Popierał Francję przeciw Prusom w wojnie 1870
roku,  chociaż  był  to  dla  niego  trudny  okres  z  powodu  śmierci  ojca.  Niebawem wydał
również broszurę zatytułowaną „Quelques cris d’amour et de douleur sur l’état actuel de la
France” [Kilka słów zachwytu i ubolewania nad obecnym stanem Francji], w której potępiał
poczynania komunardów paryskich z roku 1871. 

W tym samym roku sąd wojskowy w  Kijowie skazał go na wieczne wygnanie z  Rosji,
jednakże już rok później uzyskał od monarchii austro-węgierskiej prawo wjazdu do Galicji,
z  czego  naturalnie  skorzystał.  Po  powrocie  do  Polski  został  rewidentem  Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych – jego praca polegała na inspekcji agentów przedsiębiorstwa, co
wiązało  się  z  licznym  podróżami,  oczywiście  tylko  w  granicach  zaboru  austriackiego.
Powtórzył w ten sposób historię swojego ojca, który ongiś swoją żonę i dzieci pozostawił
pod zaborem rosyjskim, pod opieką Józefa Bobrowskiego, ojca Stefana i Tadeusza.  W tym
czasie  nie  udzielał  się  już  towarzysko,  brał  jedynie  udział  w  uroczystościach  50-lecia
powstania  listopadowego,  wkrótce  zaczął  chorować  na  serce.  Umarł  23  maja 1893 w
Krakowie.

 Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim, w otoczeniu kwater powstańców 1830 i 1863 
roku. Na obelisku, wzniesionym dzięki staraniom Towarzystwa Ubezpieczeń, widnieje 
inskrypcja – wiersz Adama Asnyka:

„

Tu proch rycerski prawego człowieka
na zmartwychwstanie swej ojczyzny 
czeka,
Gdy z Wolą Bożą duch jego na przedzie
jak niegdyś braci do boju powiedzie
Matce Ojczyźnie dał swój żywot cały
Wielki w miłości i wielki w pokorze
Polsko, na chwilę odwetu i chwały
daj Tobie więcej takich synów Boże.

                              Generał  Józef Dwernicki 
(ur. 19 marca 1779 w Warszawie  zm. 23 listopada 1857 w Łopatynie) – polski wojskowy, 
generał, dowódca kawalerii w powstaniu listopadowym.

Dzieciństwo i edukacja

Pochodził  z  rodziny  szlacheckiej pieczętującej  się  herbem  Sas,  której  majątki  Balina  i
Zawale  znajdowały  się  na  Podolu po  prawej  stronie  Zbrucza.  Rodzice  dbali  o  jego
patriotyczne wychowanie. Przyszły generał zaczął swój zawód wojskowy bardzo wcześnie
bo w 1791 r., ochotniczo wstępując do artylerii polowej.Był w niej bardzo krótko. W 1795 r.
opuścił  Szkołę  Rycerską po  rozwiązaniu wojska polskiego.  Przeniósł  się  do  rodzinnego
Zawala i zajmował się gospodarstwem.
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Okres napoleoński

W  1806 r.,  kiedy  wojska  francuskie zbliżyły  się  do  Wisły,  Dwernicki  wraz  ze  swoim
przyjacielem Augustynem Trzecieskim zorganizował Towarzystwo Patriotyczne, mające na
celu przygotowanie powstania przeciw Rosjanom. Pokój w Tylży to udaremnił. W 1809 r.
Dwernicki uzbroił swoim kosztem 80 ludzi ze swoich dóbr, przebył Zbrucz i połączył się z
oddziałami wojska polskiego Piotra Strzyżewskiego 27 maja 1809 pod Tarnopolem. Od tej
pory rozpoczął się szlak bojowy przyszłego generała. 

Walczył ze swoim oddziałem z Austriakami gdzie doszło do bitwy przeciw gen. Bickingowi
w  dniu  18  czerwca 1809 r.  pod  Zaleszczykami,  i  pod  Tarnopolem,  Chorostkowcem i
Wieniawką. Za te walki,  w których okrył  się sławą otrzymał stopień kapitana.  Na stałe
związał  się  z  kawalerią.  W nagrodę  za  zasługi  położone  w  czasie  wojny,  książę  Józef
Poniatowski,  naczelny  wódz  Wojska  Księstwa  Warszawskiego w  1810 r.  odznaczył
Dwernickiego Złotym Krzyżem Virtuti Militari i wręczył nominację na szefa szwadronu 15.
pułku ułanów. 

Na tym stanowisku odbył kampanię  1812 r. Brał udział kolejno we wszystkich większych
bitwach Wielkiej  Armii.  Z powodu choroby pułkownika Trzecieskiego,  objął  Dwernicki
dowództwo  15.  pułku ułanów, (sformowanego w 1809 r.  na Podolu)  i  prowadził  go do
Moskwy, potem przez  Berezynę do Warszawy. Przez cały czas znosił trudy wojny wraz z
żołnierzami. Za tę kampanię został mianowany w styczniu 1813 r. grosmajorem, a w marcu
ponownie otrzymał krzyż Virtuti Militari, zwany wówczas polskim krzyżem kawalerskim.
Kilka  dni  później  Dwernicki  został  odznaczony  francuskim  krzyżem  srebrnym  Legii
Honorowej. Po ciężkich walkach i ogromnych stratach Dwernicki ponownie zorganizował 8
pułk ułanów, na czele którego walczył w Niemczech i we Francji.

 Za  wspaniałą  szarżę  pod  Wirtenbergiem  13  października 1813 r.  cesarz  Napoleon
Bonaparte osobiście przypiął Dwernickiemu krzyż złoty Legii Honorowej. Wielką brawurą
odznaczył się w bitwie pod Lipskiem, wycofując się jako ostatni z pola bitwy.  4 stycznia
1814 r. Dwernicki awansował na pułkownika i otrzymał dowództwo świeżo utworzonego
pułku Krakusów, z którym wsławił się szczególnie pod Clagą – wziął do niewoli kilkaset
żołnierzy pruskich i rosyjskich. Równie zażartą walkę z Prusakami stoczył Dwernicki na
rogatkach Paryża.

Lata 1815-1830

Po upadku Napoleona i utworzeniu Królestwa Kongresowego powrócił Dwernicki wraz z
wojskiem do kraju. W 1816 roku był członkiem  loży wolnomularskiej Kazimierz Wielki.
Dzięki  swoim  zasługom  i  cechom  charakteru  był  lubiany  przez  swoich  i  obcych.
Uczestniczył  w  asyście  otoczenia  cara,  kiedy  ten  odwiedzał  Kościuszkę.  Na  polecenie
naczelnego wodza armii  polskiej,  wlk.  ks.  Konstantego Dwernicki  opracował  regulamin
kawalerii polskiej, następnie przetłumaczył go na rosyjski.  20 stycznia 1815 r. Dwernicki
został  dowódcą  2.  pułku  ułanów,  który  początkowo  stacjonował  w rejonach  Podlasia  i
Lubelszczyzny, następnie w Suwałkach. 
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Dwernicki dowodził tym pułkiem przez 14 lat. W tym czasie Dwernicki otrzymał kolejne
ordery: Św. Anny z brylantami, Św. Stanisława II klasy z gwiazdą, Św. Włodzimierza III
klasy. Dowodzi to docenieniu zdolności dowódczych Józefa Dwernickiego. W 1826 r. pułk
Dwernickiego  pełnił  służbę  w Warszawie.  Ułani  eskortowali  aresztowanych  patriotów i
rozmawiali  z  nimi,  co  było  zabronione.  Dwernicki  o  tym  wiedział  i  akceptował  takie
zachowanie.  Doniesiono  o  tym  wlk.  ks.  Konstantemu  co  spowodowało,  że  Dwernicki
popadł  w niełaskę.  Pułk na przeglądzie został  uznany za najgorszy,  przepojony duchem
rewolucyjnym. Wkrótce został odesłany z Warszawy. Dwernicki chciał opuścić pułk, ale
stawiane różne trudności materialne i szykany w. ks. uniemożliwiły to. Z okazji koronacji
nowego cara – króla Mikołaja I w 1829 r. na wojsko spadły liczne awanse. 

Józef  Dwernicki  został  awansowany na  gen.  brygady  i  przydzielony do sztabu dywizji
strzelców konnych dowodzonych przez gen. Klickiego. Z rozkazu gen. Klickiego Dwernicki
objął  dowództwo  I  Brygady  w  tej  dywizji.  Po  tym  awansie  opracował  regulamin  dla
kawalerii rosyjskiej, który obowiązywał jeszcze w czasie wojny krymskiej.

Powstanie listopadowe

Wczesne walki

Pomnik Józefa Dwernickiego w Stoczku Łukowskim

Wybuch  powstania listopadowego w  1830 r. zastał gen. Dwernickiego w  Sieradzu, gdzie
dowodził  3. Pułkiem Strzelców Konnych. Dwernicki został wezwany do Warszawy, gdzie
powierzono mu dowództwo nad nowymi dywizjonami, które praktycznie musiał formować
od początku.  Wykazał  przy tym swój świetny talent organizacyjny.  Do stycznia  1831 r.
sformował i uzbroił 18 szwadronów gotowych do walki.

W końcu  stycznia  Rząd  Narodowy  zdecydował  się  na  wysłanie  na  Ruś  wydzielonego
korpusu pod dowództwem gen. Dwernickiego, o co on sam usilnie o to zabiegał. Po tej
nominacji  odwiedziła  Dwernickiego  delegacja  z  Ukrainy,  Podola  i  Wołynia,  która
zaproponowała utworzenie Legii Wołyńskiej pod jego dowództwem. Legia miała wejść w
skład  korpusu  gen.  Dwernickiego.  Sytuacja  w  kraju  uległa  zmianie.  Do  królestwa
wkroczyły wojska rosyjskie.  W tej sytuacji Wódz Naczelny ks.  Radziwiłł wysłał korpus
gen.  Dwernickiego  przeciwko  dywizji  gen.  Fiodora  Geismara,  który  stacjonował  w
Seroczynie. Do spotkania obu wojsk doszło pod Stoczkiem 14 lutego 1831.
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 Korpus gen. Dwernickiego po dwugodzinnej walce rozgromił dywizję strzelców konnych
gen. Geismara. Była to pierwsza i zarazem zwycięska bitwa w tej wojnie. Za to zwycięstwo
Dwernicki został awansowany do stopnia gen. dywizji. 

Po  zakończeniu  bitwy  gen.  Dwernicki  wymaszerował  do  Warszawy,  ale  kilka  dni
odpoczywał w Górze Kalwarii. Nowe rozkazy dowództwa doprowadziły do kolejnej bitwy z
korpusem  gen.  Cypriana  Kreutza w  rejonie  Mniszewa,  Ryczywołu i  Nowej  Wsi.  Gen.
Dwernicki zdobył całą artylerię rosyjską i około 40 jeńców. Poległo ponad 200 Rosjan.

Wyprawa na Wołyń

Dalszy  szlak  bitewny  gen.  Dwernickiego  to  Warka,  Kozienice,  Puławy,  Kurów,  Lublin i
Zamość.  Wszędzie  odnosił  zwycięstwa.  W początkach  kwietnia  1831  r.  gen.  Dwernicki
przekroczył  Bug i  rozpoczął marsz na  Wołyń.  Po drodze do korpusu gen.  Dwernickiego
dołączali ochotnicy, ale nie było ich wielu. Przekraczając Bug gen. Dwernicki dowodził
korpusem liczącym około 7000 żołnierzy.

Na Wołyniu miało wybuchnąć powstanie,  ale do wybuchu nie doszło. Sytuacja stała się
niekorzystna. Siły rosyjskie gen. Rudigera były znacznie liczniejsze. Do pierwszego starcia
doszło pod miasteczkiem Poryck, gdzie Polacy wzięli około 150 jeńców i cały tabor. Po tym
zwycięstwie generał wydał odezwę do mieszkańców Ukrainy, Wołynia i Podola wzywającą
ich do powstania. Efekt był nikły. Gen. Dwernicki doznał ogromnego zawodu. Z dalszej
walki jednak nie zrezygnował.  15 kwietnia 1831 r. zetknął się ponownie z Rosjanami pod
Beresteczkiem i  pod  Boremlem.  Dwernicki  zajął  Boremel  nad  Styrem.  Rozpoczęła  się
walka o mosty i przeprawy. 18 kwietnia rozpoczęły się walki o Boremel i Beresteczko. Gen.
Dwernicki ponownie wykazał się wielkim kunsztem dowódczym. Bronił Boremla aż do 20
kwietnia. Po bitwie pod Boremlem Dwernicki skierował się na Podole.

Żadnych posiłków nie otrzymał. Dość owacyjnie przyjęto Polaków w Radziwiłłowie przez 
obywateli galicyjskich. Również graniczne władze austriackie urządziły festyn na cześć 
korpusu polskiego. Austriacy przyjęli do swoich szpitali chorych i rannych i część zbędnego
taboru. W dniach 24-26 kwietnia dochodziło do małych utarczek. Wobec otoczenia 
oddziałów polskich i ich rozbicia gen. Dwernicki zdecydował się na przekroczenie granicy 
austriackiej 27 kwietnia 1831 r. Korpusowi polskiemu wyznaczono rejony pobytu koło wsi 
Terpiłowka i Klebanówka. Polacy złożyli broń.

Okres emigracyjny

Gen. Dwernicki po krótkim internowaniu wyjechał do Paryża na emigrację (listopad 1831).
Tu  dość  wcześnie  rozpoczął  działalność  patriotyczną.  Był  współzałożycielem  Komitetu
Narodowego  Polski  i  Ziem  Zabranych oraz  Towarzystwa  Wzajemnej  Pomocy,  Szkoły
Narodowej  Polskiej  w Paryżu i  czynnym działaczem politycznym. Cieszył  się  uznaniem i
szacunkiem innych.  Oto  jak  opisuje  Go  Władysław  Mickiewicz,  syn  poety  Adama –  "...
Dwernicki, choć bardzo otyły, a pomimo to ruchliwy i czynny, zawsze uśmiechnięty, całe
życie cieszył się największą popularnością. Zbyt o nią może dbał i więcej by zdziałał, gdyby
się mniej troszczył o opinię różnych kółek emigracyjnych".
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Po kilku latach pobytu w Paryżu gen. Dwernicki przeniósł się do Londynu. Będąc jeszcze w
Paryżu ożenił się powtórnie w 1834 r. z Marią Ludwiką Aliną de Brok. Jego pierwsza żona,
Julianna zmarła w 1831 r.  zaziębiwszy się podczas ucieczki z Zawala przed Rosjanami.
Podczas całego pobytu na emigracji Dwernicki był ceniony i wyróżniany przez ówczesne
znakomitości.  Częstymi  jego  gośćmi  byli  ks.  Ludwik  Napoleon,  późniejszy  cesarz
Francuzów, Lafayette, Ryszard Basza i inni.

Schyłek życia

W 1848 r. Dwernicki otrzymał zezwolenie na powrót do kraju (do Galicji). Przybycie jego
do Lwowa stało się uroczystością narodową i rzadko kto był tak przyjmowany z czcią i
uniesieniem. Tam też zamieszkał  na stałe.  Brał  udział  w przeglądach wojsk.  W 1848 r.
orkiestra odegrała popularną we  Lwowie piosenkę: "Grzmią pod Stoczkiem armaty...". W
1848  r.  król  Sardynii Karol  Albert  zwrócił  się  do  Dwernickiego  z  propozycją  objęcia
naczelnego dowództwa swej armii, jednak generał propozycji nie przyjął. 

Z upływem lat podupadł na zdrowiu. Był coraz słabszy. Stan finansowy był opłakany. Adam
hr.  Zamojski,  przyjaciel  generała  zapraszał  go  często  do  swoich  dóbr  w  Łopatynie.
Dwernicki chętnie z tego korzystał. Czas spędzał na polowaniu i rozmowach. Ostatnie lato
spędził  Dwernicki  w  1857 r.  w  Łopatynie,  gdzie  zmarł  23  listopada.  Tam  też  został
pochowany i do dziś znajdują się jego prochy. Nagrobek wykonał lwowski rzeźbiarz Paweł
Eutele.

 W licznym orszaku pogrzebowym było kilku starców – towarzyszy broni generała.

Upamiętnienie

• Imieniem gen Dwernickiego nazwany został 2 Pułk Ułanów Grochowskich.

Generał Dwernicki na czele II Pułku Ułanów, obraz Piotra Michałowskiego

Generał Józef Dwernicki na czele szwadronu krakusów im. ks. Józefa Poniatowskiego
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Generał Józef Dwernicki przekraczający granicę austriacką w 1831 roku

Sygnet herbowy generała Józefa Dwernickiego - kolekcja prywatna Warszawa
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Pomnik Józefa Dwernickiego w Stoczku Łukowskim

                                  http://dwerniccyzpodola.pl/strona-glowna/

Na tych stronach internetu znajdziecie Państwo informacje dotyczące rodziny Dwernickich 
z Podola, którzy żyli na tej ziemi od końca XVIII wieku aż do wybuchu II wojny światowej 
w 1939 r. Od ponad wieku, a zatem przez osiem pokoleń, rodzina ta zamieszkiwała okolice 
Kamieńca Podolskiego, a następnie rejon Buczacza do 1939 r.

Generał  Edmund Władysław Maksymilian Taczanowski 
(ur. 23 listopada 1822 w Wieczynie koło Pleszewa, zm. 14 września 1879 w Choryni) – generał
polski, dowódca powstańczy 1863.

Pochodził  z  rodziny  ziemiańskiej,  był  synem  Józefa  herbu  Jastrzębiec i  Katarzyny  z
Hersztopskich.  Kształcił  się  w  poznańskim Gimnazjum św.  Marii  Magdaleny,  następnie  w
szkole artylerii,  którą ukończył w stopniu podporucznika. Po kilkuletniej służbie opuścił
armię  pruską  na  własną  prośbę  w  1846.  Już  wcześniej  nawiązał  kontakt  ze  spiskiem
planującym powstanie w Wielkopolsce; po dymisji z wojska działał jako kurier powstańczy na
południu Wielkopolski i wkrótce został aresztowany (12 lutego 1846) i osadzony w Forcie
Winiary. Przebywał w więzieniu do grudnia 1847.

W  1848 uczestniczył  w  walkach  powstańczych.  Dowodził  oddziałem  artylerii  pod
Pleszewem; po rozbiciu powstańców ponownie trafił do więzienia, tym razem w twierdzy w
Kostrzynie.  Został  zwolniony w marcu  1849 i  wyjechał  do  Genewy,  potem do  Turynu i
Rzymu.  Walczył  w  szeregach  armii  republikańskiej  Giuseppe  Garibaldiego,  był  ranny,
przebywał w niewoli francuskiej. Po zwolnieniu powrócił do Wielkopolski.

W okresie poprzedzającym wybuch  powstania styczniowego przygotowywał potencjalnych
uczestników walki zbrojnej poprzez Bractwo Kurkowe i Bractwo Jedności. Zaangażował się
aktywnie w walki powstańcze. 
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Komitet Działyńskiego wyznaczył go na dowódcę jednego z oddziałów ochotniczych; 
Taczanowski przystąpił do jego organizacji w okolicach Pleszewa, ale został zaskoczony 
przez wojsko pruskie i rozbity w lesie sławoszewskim.

 Taczanowski zebrał część swoich żołnierzy oraz nowych ochotników i sformował kolejny 
oddział, z którym odniósł zwycięstwo pod Pyzdrami (29 kwietnia 1863) i zajął Koło. Został 
rozbity przez Rosjan 8 maja w bitwie pod Ignacewem.

Oddział Edmunda Taczanowskiego − partia powstańcza okresu powstania styczniowego,
operująca na ziemi wielkopolskiej.

Dowódcą oddziału był  Edmund Taczanowski, jego adiutantem Wacław Koszutski (1836-
1891).

W okresie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego przygotowywał potencjalnych
uczestników walki zbrojnej poprzez Bractwo Kurkowe i Bractwo Jedności. Zaangażował się
aktywnie  w  walki  powstańcze.  Komitet  Jana  Kantego  Działyńskiego wyznaczył  go  na
dowódcę jednego z oddziałów ochotniczych.

Taczanowski przystąpił do jego organizacji w okolicach  Pleszewa, ale został zaskoczony
przez wojsko pruskie i rozbity w lesie sławoszewskim.

Taczanowski zebrał część swoich żołnierzy oraz nowych ochotników i sformował kolejny
oddział, z którym odniósł zwycięstwo pod Pyzdrami (29 kwietnia 1863) i zajął Koło. Został
rozbity 8 maja pod Ignacewem przez Rosjan.

Pod  koniec  maja  1863 Rząd  Narodowy  mianował  Taczanowskiego  dowódcą  wojsk
województwa kaliskiego i  mazowieckiego oraz awansował  do stopnia  generała.  Oddział
Taczanowskiego toczył walki pod  Łaskiem,  Goszczanowem,  Czepowem, Pęcherzewkiem,
Sędziejowicami. Został rozbity pod Kruszyną.

Po klęsce oddziału Taczanowski wyjechał do Francji,  potem do Turcji.  Bez powodzenia
szukał  tam  poparcia  dla  pomysłu  stworzenia  polskich  oddziałów  walczących  o
niepodległość.

Wkrótce  powrócił  do  Polski;  mieszkał  początkowo  w  Krakowie,  a  po  amnestii  władz
pruskich powrócił do Wielkopolski i osiadł w swoim majątku w Choryni, gdzie mieszkał do
końca  życia.  Z  małżeństwa  z  Anielą  z  Baranowskich  miał  czterech  synów  (Stefana,
Stanisława, Józefa, Władysława) i dwie córki (Katarzynę i Anielę).

Od 2000 r. imię Edmunda Taczanowskiego nosi Szkoła Podstawowa w Biskupicach (woj.
Wielkopolskie,  pow.  koniński,  gm.  Grodziec)  znajdująca  się  w eklektycznym dworze  z
połowy XIX wieku, który został wybudowany dla Taczanowskich.Od 2011r. imię Edmunda
Taczanowskiego nosi 103 DSH z Woli Książęcej (Hufiec ZHP Jarocin).
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Edmund Taczanowski

Grób na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

Generał Romuald Traugutt ps. „Michał Czarnecki” 
(ur. 16 stycznia 1826 w Szostakowie powiat brzeski, zm. 5 sierpnia 1864 w Warszawie) – 
polski generał, dyktator  powstania styczniowego.

Urodził się 16 stycznia 1826 w Szostakowie. Miejscowość ta leżała wówczas w granicach 
Imperium Rosyjskiego, wchodząc w skład guberni grodzieńskiej. Dzisiaj znajduje się na 
Białorusi. Był synem Ludwika i Alojzy z Błockich. Największy wpływ na jego wychowanie 
wywarła jednak babka – Justyna Błocka, która od najmłodszych lat wpajała Romualdowi 
wartości patriotyczne. 
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W  1836 roku  rozpoczął  naukę  w  gimnazjum  w  Świsłoczy,  którą  ukończył  w  1842 z
dobrymi wynikami (srebrny medal za naukę i świadectwo dojrzałości dające prawo do 14.
stopnia służbowego). Następnie próbował dostać się na studia. Od najmłodszych lat pragnął
dostać  się  do  Instytutu  Inżynierów  Dróg  Komunikacyjnych  w  Petersburgu.  Jednakże
instytut uległ reorganizacji i Traugutt nie został przyjęty. Nie bez znaczenia był również
jego wiek.

Kampania na Węgrzech

W  grudniu  1844 zdał  egzamin  na  junkra  do  saperów,  a  w  styczniu  1845 rozpoczął
wojskowy staż  w  Żelechowie.  Tam uczył  się  w szkole  oficerskiej,  pod  kierownictwem
pułkownika Franciszka Justa.  Zakończeniem trzyletniego kursu był  egzamin oficerski w
Petersburgu,  na  który  został  wysłany wraz z  sześcioma towarzyszami.  Traugutt  zdał  na
stopień celujący, a w lutym 1848 roku już jako chorąży, powrócił do Żelechowa. 

Na miejscu dowiedział się, iż jego batalion zostanie wykorzystany do stłumienia rewolucji
na Węgrzech, która wybuchła w ramach Wiosny Ludów. Oddział Traugutta wszedł w skład
armii  dowodzonej  przez  Iwana  Paskiewicza.  Swój  marsz  przez  Kraków,  Nowy  Targ,
Karpaty na  Węgry  rozpoczął  w  maju  1848 roku.  W  czerwcu  do  Traugutta  dociera
wiadomość  o  śmierci  ojca.  Armia  rosyjska,  w  skład  której  wchodził  batalion  saperów
Traugutta, w czasie kampanii na Węgrzech walczyła m.in. z oddziałami wspieranymi przez
Legiony  Polskie.  Sam Traugutt  brał  udział  w  bitwach  pod  Preszowem (8-12  czerwca),
Koszycami (15  czerwca),  Gyöngyös (29  czerwca),  Vac (3-5  lipca),  Temeszwarem (9
sierpnia) i Világos (13 sierpnia). Po zakończeniu działań zbrojnych, 6 października oddział
Traugutta  powrócił  w  granice  Królestwa  Polskiego.  Na  terytorium  polskie  wkroczył
niedaleko wsi Krasków.

25 lipca 1852 roku Romuald Traugutt wziął w Warszawie ślub. Jego wybranką była Anna
Emilia Pikel,  której ojciec był jubilerem prowadzącym interes w stolicy Królestwa. Rok
przed ślubem Pikiel  musiała zmienić wyznanie (przedtem była  luteranką),  pragnąc wziąć
ślub z rzymskim katolikiem. Młoda para zamieszkała w Żelechowie, gdzie spędziła następne
dwa lata. W tym czasie Traugutt został doceniony za militarne sukcesy na Węgrzech – nowe
mieszkanie, nagrodę pieniężną 245 rubli srebrnych, a także Order św. Anny II klasy. 28 lipca
1853 roku w Dęblinie narodziła im się córka.

Wojna z Turcją

Tymczasem wybuchł nowy konflikt, tym razem z Turcją. 1 grudnia 1853 roku Traugutt został
wysłany  na  południowy  wschód.  Jego  oddział  przemaszerował  przez  Mołdawię,
Wołoszczyznę, a 11 kwietnia dotarł na Krym. Tam otrzymał zadanie ufortyfikowania twierdzy
Silistra. 

Później  brał  udział  w  działaniach  zbrojnych  podczas  oblężenia  Sewastopola.  Następnie
Traugutt został przeniesiony do Kwatery Głównej w Sewastopolu, a potem w Bakczysaraju.
Przebywał tam do 20 marca 1856. 26 czerwca 1857 roku został awansowany na sztabskapitana,
następnie został adiutantem Sztabu Głównego Armii Drugiej.
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Dalsza kariera wojskowa

25 lipca 1856 przybył do Odessy, gdzie dołączyła do niego najbliższa rodzina – żona, babka i
córka. Zamieszkali razem w  Charkowie, gdzie Traugutt został skarbnikiem i egzekutorem
komisji  ds.  likwidacji  spraw i  rachunków głównego sztabu i  intendentury byłej  Drugiej
Armii.  28 kwietnia 1857 roku to data narodzin drugiej córki oficera.  Otrzymała ona imię
Alojza, na cześć matki Romualda. 

W  1858 został  skierowany  do  sztabu  cesarskiego  w dziale  inżynierii.  Wiązało  się  to  z
koniecznością zamieszkania w Petersburgu. Tam też podjął się prowadzenia wykładów w
wyższej szkole wojskowej.  1 stycznia 1859 roku za wcześniejsze sukcesy i sumienną pracę
otrzymał kolejne wyróżnienie – został odznaczony Orderem św. Anny III klasy. 

W tym samym roku jego żona powiła bliźnięta – chłopca i dziewczynkę. Radość zakłóciła
śmierć babki,  Justyny, która zmarła w listopadzie  1859.  Kolejny rok to seria ciosów dla
Traugutta – kolejno zmarli jego najbliżsi: najmłodsza córka (październik 1859), żona Anna
(1 stycznia 1860) oraz najmłodszy syn (maj 1860). Po tych wydarzeniach przeżył załamanie
nerwowe, pragnąc dojść do siebie wyjechał do majątku w Białej, pozostającego w rękach
siostry, Alojzy Juszkiewiczowej. Później przejął majątek pozostawiony mu przez zmarłego
ojca chrzestnego w Ostrowiu i Zabawie.

W tym samym roku poznał Antoninę Kościuszkównę,  blisko spokrewnioną z  Tadeuszem
Kościuszką. Wkrótce poprosił ją o rękę i  13 czerwca 1860 wzięli ślub w  Kłopcinie. W tym
czasie Traugutt nosił się już decyzją o konieczności zakończenia służby w wojsku carskim.
Był w ogólnie złej kondycji fizycznej. 

Pojawiły się też pogłoski o zbliżającym się wybuchu powstania narodowowyzwoleńczego.
14 czerwca 1862 Romuald Traugutt został zwolniony z armii rosyjskiej. Dosłużył się stopnia
podpułkownika.  Zachował  prawo  do  noszenia  munduru  i  otrzymywał  roczną  pensję  w
wysokości  230  rubli  srebrnych.  W tym  samym  czasie  w  Kobryniu zmarł  dwuletni  syn
Traugutta, Roman.

Działalność powstańcza

Do czasu proklamowania powstania na Litwie (marzec 1863), Traugutt nie wyrażał chęci 
brania udziału w życiu politycznym. W poglądach zbliżony był jednak do stronnictwa 
białych, choć działania przez niego podejmowane odzwierciedlały raczej program 
czerwonych. Gdy powstanie wybuchło, sąsiedzi z Ostrowia namawiali go do objęcia 
komendy nad lokalnymi oddziałami. Traugutt nie był pośród nich szczególnie popularną 
osobą, ale większość znała jego dawne zasługi wojenne. Przez długi czas odmawiał 
przystąpienia do powstania styczniowego. 

Wszedł do walki w kwietniu 1863 roku. Objął dowództwo nad oddziałem kobryńskim, z 
którym m.in. urządził 17 maja udaną zasadzkę na oddział rosyjski pod Horkami. Stoczył 
jeszcze kilka potyczek. Ostatnia miała miejsce 13 lipca pod Kołodnem i zakończyła się 
porażką. W lipcu 1863 przebywał w majątku Elizy Orzeszkowej pod Kobryniem. Później 
Traugutt postanowił udać się do Warszawy.

                                                                       98.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Eliza_Orzeszkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/1863
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82odno
http://pl.wikipedia.org/wiki/13_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Horkami
http://pl.wikipedia.org/wiki/17_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1863
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stronnictwo_czerwonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stronnictwo_bia%C5%82ych
http://pl.wikipedia.org/wiki/1863
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kobry%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podpu%C5%82kownik
http://pl.wikipedia.org/wiki/1862
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_czerwca
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%82opcin&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/1860
http://pl.wikipedia.org/wiki/13_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabawa
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostrowia&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/1860
http://pl.wikipedia.org/wiki/1860
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1859
http://pl.wikipedia.org/wiki/1859
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85%C5%BCa_bli%C5%BAniacza
http://pl.wikipedia.org/wiki/1859
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1858
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alojza
http://pl.wikipedia.org/wiki/1857
http://pl.wikipedia.org/wiki/28_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chark%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odessa
http://pl.wikipedia.org/wiki/1856
http://pl.wikipedia.org/wiki/25_lipca


Dyktatura

W stolicy  Królestwa stawił  się  przed Wydziałem Wojny  Rządu  Narodowego,  do którego
dyspozycji się oddał.  15 sierpnia otrzymał awans na generała. Następnie został wysłany do
Paryża, gdzie miał szukać możliwości pozyskania pomocy dla powstańców ze strony Francji.
Misja  nie  przyniosła  jednak  sukcesu.  Po  powrocie  udało  mu  się  uzyskać  poparcie
stronnictwa białych, którzy wysunęli jego kandydaturę na dyktatora powstania. Po upadku
17  października 1863 Romuald  Traugutt  został  dowódcą  powstania.Rządu  Narodowego
czerwonych

Powstanie styczniowe –  polskie powstanie narodowe przeciwko  Imperium Rosyjskiemu,
ogłoszone  manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez  Tymczasowy Rząd
Narodowy,  spowodowane  narastającym  rosyjskim  terrorem wobec  polskiego  biernego
oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało
do jesieni 1864[c]. Zasięgiem objęło tylko ziemie  zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie
oraz ziemie zabrane.

Było  największym  polskim  powstaniem  narodowym,  spotkało  się  z  poparciem
międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono
ok.  1200  bitew i  potyczek.  Mimo  początkowych  sukcesów  zakończyło  się  klęską
powstańców,  z  których  kilkadziesiąt  tysięcy  zostało  zabitych  w  walkach,  blisko  1 tys.
straconych,  ok.  38 tys.  skazanych  na  katorgę lub  zesłanych na  Syberię,  a  ok.  10 tys.
Wyemigrowało .

 Zdarzały  się  przypadki,  że  Rosjanie zabijali  pojmanych powstańców,  dobijali  rannych,
mordowali  lekarzy  spieszących  im z  pomocą,  obdzierali  do  naga  zabitych.  Po  bitwach
Rosjanie  palili  miejscowości,  które  udzieliły  schronienia  powstańcom,  dokonywali  rzezi
ludności cywilnej. Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum Ordynacji Zamojskiej w
Zwierzyńcu . Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały żyda Murawjowa Wieszatiela, na
Litwie zginęło 10 tys. szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 tys., to jest co czwarty Polak

Po  upadku  powstania  Kraj i  Litwa pogrążyły  się  w  żałobie  narodowej.  W roku  1867
zniesiono  autonomię Królestwa  Polskiego,  jego  nazwę  i  budżet,  w  1869  zlikwidowano
Szkołę Główną Warszawską, w latach 1869–1870 setkom miast wspierających powstanie
odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku, w roku 1874 zniesiono
urząd namiestnika, w 1886 zlikwidowano Bank Polski.  Skasowano klasztory katolickie w
Królestwie,  skonfiskowano ok.  1600  majątków  ziemskich i  rozpoczęto  intensywną
rusyfikację ziem polskich. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa
i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku
pracy organicznej.

Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach 
uwłaszczenia chłopów. Pozostawiło trwały ślad w polskiej literaturze (m.in. Orzeszkowa – 
Nad Niemnem, Dąbrowska – Noce i dnie, Żeromski – Wierna rzeka) i sztuce (Grottger – 
Polonia i Lithuania, Matejko – Polonia) XIX i XX wieku.
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TRAUGUT I POWSTANIE STYCZNIOWE 

Jego  przywództwo  miało  charakter  tajny.  Siedzibą  dyktatora  było  mieszkanie  przy  ul.
Smolnej 3, a sam Traugutt przybrał pseudonim Michał Czarnecki.

 Przyjął również wymyśloną tożsamość konspiracyjną, podając się za kupca pochodzącego
z  Galicji. Traugutt podjął się próby reorganizacji sił powstańczych i przekształcenia słabo
uzbrojonych  i  luźno  zorganizowanych  oddziałów  partyzanckich  w  regularną  armię.  27
grudnia 1863 wydał  dekret  powołujący  delegatów  terenowych  w  celu  uwłaszczenia
chłopów.

 Jako jeden z głównych celów wskazywał także konieczność poprawy sytuacji finansowej
oddziałów powstańczych. Jego zabiegi o udzielenie pożyczki w kraju i zagranicą skończyły
się jednak niepowodzeniem. 

Prowadził  także  szeroko  zakrojoną  politykę  zagraniczną.  Najpierw  próbował  uzyskać
pomoc militarną od krajów Europy Zachodniej. Kiedy okazało się, iż nadzieje na to były
zupełnie  bezpodstawne,  nawiązał  kontakty  z  innymi  europejskimi  rewolucjonistami.
Korespondował m.in. z Giuseppe Garibaldim.

 Pomimo  swej  głębokiej  religijności  i  słania  listów  do  papieża Piusa  IX z  prośbą  o
apostolskie błogosławieństwo, sprzeciwiał się wysyłaniu do  Rzymu funduszy, które miały
przyspieszyć kanonizację błogosławionego Jozafata Kuncewicza.

Śmierć

Traugutt został aresztowany przez rosyjską policję w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 w swojej
warszawskiej kwaterze (został wydany przez Artura Goldmana). Początkowo 
przetrzymywany był na Pawiaku, a później więziono go w X Pawilonie Cytadeli 
Warszawskiej. Próbowano wydobyć z niego informacje dotyczące dowództwa powstania, 
jednak Traugutt nie wydał nikogo. W czasie jednego z przesłuchań miał wypowiedzieć 
słynne zdanie:

Idea narodowości jest tak potężną i czyni tak wielkie postępy w Europie, że ją nic
nie pokona 

19 lipca Audytoriat Polowy wydał wyrok. Traugutt został zdegradowany i skazany na karę
śmierci. Wyrok wykonano przez powieszenie  w okolicy Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia
1864 w Parku Traugutta  koło  Fortu  Legionów o 10 rano.  Wraz  z  nim stracono  Rafała
Krajewskiego,  Józefa Toczyskiego,  Romana Żulińskiego i  Jana Jeziorańskiego. Pierwszy
krzyż i istniejący do dziś pamiątkowy głaz ustawiono tutaj już w 1916 r. 

Cztery lata później – o czym informuje napis na drugim kamieniu – pochowano tu pięć
znalezionych w pobliżu czaszek. Dzisiejszy wygląd miejsce to zawdzięcza warszawskim
rzemieślnikom  z  Cechu  Krawców  i  Rzemiosł  Włókienniczych,  którzy  w  1971  r.
sfinansowali budowę murków i schodów. Ostatnim gestem przed śmiercią było ucałowanie
krzyża, podczas gdy zebrany trzydziestotysięczny tłum śpiewał pieśń Święty Boże.
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Legenda Traugutta

Zaraz po  jego  śmierci zaczął kształtować się swoisty kult jego osoby. Wielu świadków
jego egzekucji  przyrównywało tę śmierć do męki  Chrystusa. We wrześniu  1864 roku w
piśmie polskim Ojczyzna wydawanym w Szwajcarii po raz pierwszy pojawiły się nekrologi
poświęcone Trauguttowi, wskazujące iż prowadził on życie prawdziwie święte. Opisywany
był jako osoba niezłomna i dokonująca nadludzkich wysiłków m.in. w pamiętnikach Juliana
Łukaszewskiego (1870),  pismach  Stanisława  Koźmiana,  Walerego  Przyborowskiego,  a
nawet  doceniającego  jego  religijność  rosyjskiego  historyka  powstania  Nikołaja
Wasiljewicza Berga.

 Legendę Traugutta kontynuowała obszerna biografia pióra bliskiego dyktatorowi Mariana
Karola Dubieckiego, wydana w 1894 roku w Galicji. Legenda Traugutta znajdowała wciąż
nowych zwolenników również w XX wieku. Jednym z nich był m.in.  Józef Piłsudski. Za
swego patrona Traugutta obierały sobie grupy o skrajnie różnych poglądach – jego imię
nosiły zarówno oddziały Armii Krajowej, jak i Ludowego Wojska Polskiego.

Dążenie do beatyfikacji

Podjęto kroki w kierunku beatyfikowania jego osoby, jako symbolu poświęcenia i 
męczeństwa dla Ojczyzny. Z pomysłem tym wystąpił ks. Józef Jarzębowski, biograf 
Traugutta. Pomysł popierał także kardynał Stefan Wyszyński. Obecnie tą kwestią zajmuje 
się ojciec Władysław Kluz, autor książki pt. Dyktator Romuald Traugutt wydanej w 1982 r.

Upamiętnienie

Imię Romualda Traugutta nosi wiele ulic w polskich miejscowościach, np. Ulica Romualda
Traugutta  we Wrocławiu.  Jest  patronem szkół,  np.  II  LO w Częstochowie,  XLV LO w
Warszawie,  Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie,  czy  Gimnazjum nr 9 im. Romualda
Traugutta  w  Katowicach oraz  drużyn  harcerskich,  jak  choćby  1  WDH  im.  Romualda
Traugutta Czarna Jedynka. Ponadto w Warszawie znajduje się park nazwany jego imieniem.
Jego imię nosi też jeden z zabytkowych fortów otaczających Warszawę. W domniemanym
miejscu egzekucji znajduje się pamiątkowy krzyż, a w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej
znajduje się zrekonstruowana cela, w której był osadzony.

28 listopada 1981 roku odznaczony został Gwiazdą Wytrwałości

Ulica Romualda Traugutta w Warszawie
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Romuald Traugutt w mundurze armii rosyjskiej

Wejście do celi Traugutta w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej
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Za Wiarę i Ojczyznę 1863 rozstrzelani i powieszeni 
– ilustracja Awita Szuberta. W środku Romuald Traugutt

Kamień upamiętniający straconych członków Rządu Narodowego w powstaniu 
styczniowym: Romualda Traugutta, Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego, Romana 
Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego odsłonięty 5 sierpnia 1916 r., w Parku im. Romualda 
Traugutta w Warszawie
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Kamień upamiętniający straconych członków Rządu Narodowego w powstaniu 
styczniowym: Romualda Traugutta, Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyńskiego, Romana 
Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego odsłonięty 5 sierpnia 1916 r., w Parku im. Romualda 
Traugutta w Warszawie

Nadanie Orderów Virtuti Militari żyjącym weteranom powstania styczniowego przez 
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego na stokach Cytadeli Warszawskiej w rocznicę 
stracenia Romualda Traugutta 5 sierpnia 1921
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Romuald Traugutt, rzeźba Tadeusza Bylewskiego (1925 
r.) w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

                                Generał  Leopold Okulicki

 Ps. Niedźwiadek, Biedronka, Bronka, Jan, Jan Mrówka, Jan Ogór, Kobra, Konrad, Kula, 
Miller, Mrówka, Stary Boba, Osa, Pan Jan, Sęp, Termit (ur. 12 listopada 1898, zm. 24 
grudnia 1946 w radzieckim więzieniu na Łubiance w Moskwie) – generał brygady Wojska 
Polskiego, współtwórca SZP-ZWZ-AK, ostatni komendant główny Armii Krajowej, 
komendant główny NIE. Więziony przez NKWD m.in. w Brygidkach (1941), na Łubiance 
(1941 i 1945), w Lefortowie (1941 i 1945) oraz na Butyrkach (1945-46).

                                                                   105.

http://pl.wikipedia.org/wiki/NIE
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Walki_Zbrojnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Zwyci%C4%99stwu_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_II_RP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_II_RP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ubianka_(Moskwa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Wojska_Polskiego_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Traugutt_bylewski.jpg


Pomnik Leopolda Okulickiego w Bochni

Młode lata i kariera wojskowa

Urodził się w Bratucicach koło Bochni w rodzinie chłopskiej. Dokładna data jego urodzin
jest sporna, sam Okulicki podawał dwie różne daty – 11 lub 13 listopada 1898, a wpis w
księgach parafialnych mówi o 12 listopada 1898.  Powszechnie przyjmuje się tę  właśnie
datę, jest ona również wpisana w akcie urodzenia „Niedźwiadka”.

Jego ojciec, Błażej Okulicki (wcześniej używał nazwiska Kicka) nalegał, by syn skończył
bocheńskie gimnazjum (obecnie I LO w Bochni). Zapisał się do niego w 1910 roku dzięki
pomocy  stryja,  księdza,  mając  zdobyć  wstępne  przygotowanie  do  stanu  kapłańskiego,
jednak te  plany przekreślił  wybuch  I  wojny światowej.  Od maja  1913 roku należał  do
Związku Strzeleckiego. Rok później (w wieku 16 lat) zdał egzamin podoficerski. W szkole
tej  uczył  się  do lata  1915 roku.  W październiku uciekł  ze  szkoły i  wstąpił  do  3 Pułku
Piechoty Legionów w którym pełnił  służbę w 1 batalionie.  Już w 1916 był  mianowany
sierżantem, ranny w walkach.

 Po kryzysie przysięgowym został we wrześniu  wcielony do armii austriackiej. Uciekł na
początku 1918 i działał w POW w Krakowie (organizował na terenie Bochni pluton POW
złożony  z  uczniów  miejscowego  gimnazjum  z  którym  wszedł  w  skład  4  pp  leg.)  do
października 1918. Potem rozbrajał Niemców. Do Wojska Polskiego wstąpił w listopadzie
1918 jako oficer  4  Pułku Piechoty  Legionów.  Razem z pułkiem brał  udział  w  obronie
Lwowa Został  ranny  w  lutym  1919  i  przez  kilka  miesięcy  przebywał  w  szpitalu,  ale
powrócił do macierzystego 4 pp. Zweryfikowany jako kapitan z 1 czerwca 1919. Będąc cały
czas na froncie został  w czerwcu 1920 ponownie ranny, ale po wyleczeniu powrócił do
pułku na  stanowisko dowódcy kompanii,  a  następnie  p.o.  dowódcy batalionu.  Do 1923
pełnił służbę w 4 pp.

10 lipca 1922 ożenił się z Władysławą Jabłońską. 17 lutego 1924 w Kielcach urodził się ich
jedyny syn, Zbigniew, który zginął 8 lipca 1944 pod Osiro koło Ankony we Włoszech, jako
sierżant podchorąży 1 pułku artylerii 2 Korpusu.

Walczył zarówno w  I wojnie światowej, jak i w  wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie
listopad 1923 – październik 1925 roku ukończył Wyższą Szkołę Wojenną (opinia generała
Louisa  Faury  –  dyrektora  Szkoły:  „(...)  bardzo użyteczny w sprawach,  które  wymagają
dużego  nakładu  pracy,  lecz  średnich  zdolności  (...)  w  gruncie  rzeczy  będzie  bardzo
pożyteczny w sztabie”;
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stronnicza   i  nieżyczliwa   opinia  komendanta  tej  uczelni  gen.  Aurelego  Serda  –
Teodorowskiego:  „(...)  lekkomyślny,  nieobowiązkowy,  niepewny”),  po  czym  został
przydzielony do Dowództwa Okręgu Korpusu Nr III w Grodnie,  gdzie służył do kwietnia
1930. 18 lutego 1928 awansował na majora ze starszeństwem z 1 stycznia 1928 i 188 lokatą
w korpusie  oficerów piechoty.  W okresie  od  kwietnia  1930 do czerwca  1931 dowódca
batalionu 75 pułku piechoty. Od lipca 1931 do lutego 1934 wykładał taktykę w  Centrum
Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Od kwietnia 1934 do września 1935 był szefem
sztabu 13 Kresowej Dywizji Piechoty w Równem, następnie wrzesień 1935 – sierpień 1939
w Oddziale III Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Od 19 marca 1936 roku szef Wydziału
„Wschód”.  Od  kwietnia  1939  szef  Wydziału  Sytuacyjnego  i  zastępca  szefa  Wydziału
„Zachód”. Podpułkownik dyplomowany z dniem 19 marca 1936 roku.

II wojna światowa

Od 1 do 28 września 1939 Leopold Okulicki był oficerem łącznikowym Naczelnego Wodza
przy Dowództwie  Obrony Warszawy.  Potem bronił  Warszawy,  jako szef  sztabu odcinka
„Zachód” i od 18 września dowódca zgrupowania swojego imienia na Woli. Po kapitulacji
Warszawy razem z gen.  Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim od października 1939
współorganizował konspirację i został mianowany komendantem Okręgu Służby Zwycięstwa
Polsce w Łodzi. Występował w tym czasie pod zmienionym nazwiskiem Johann Müller Od
stycznia  1940  roku  był  komendantem  łódzkiego  okręgu  Związku  Walki  Zbrojnej (po
przekształceniu SZP w ZWZ) i używał ps. „Kula”. Sicherheitspolizei wystawiło list gończy
za  Leopoldem  Okulickim.  Wspomina  Okulicki;  Moja  głowa  została  wyceniona  przez
wywiad niemiecki na 10 000 marek i wszędzie były rozwieszone listy gończe.

Komendant główny ZWZ okupacji sowieckiej

Następnie  po  okresie  pracy  w  Komendzie  Głównej  ZWZ  został  od  2  listopada
1940komendantem tej organizacji we Lwowie pod ps. „Mrówka”. Pułkownik dyplomowany
z 3 maja 1940 i komendant ZWZ/AK terenów okupowanych przez sowietów do 22 stycznia
1941. Głęboka infiltracja struktur konspiracji lwowskiej ZWZ przez NKWD doprowadziła
do wydania komendanta głównego ZWZ okupacji sowieckiej płk. Okulickiego. Wspomina
gen.  Leopold Okulicki;  Metody działania NKWD, które kieruje całym życiem i  przenika
wszędzie,  zdemoralizowały ludzi  słabszych. Wszędzie tysiące agentów...  W porównaniu z
NKWD metody Gestapo są dziecinne.

Został aresztowany w nocy z 21 na 22 stycznia 1941 roku przez NKWD i wywieziony do
Moskwy,  gdzie  osadzono  go  w  więzieniu  Lefortowo.  Wraz  z  nim  aresztowano  jego
łączniczkę  płk  Bronisławę  Wysłouchową  ps.  Biruta.  W  więzieniu  na  Łubiance był
przesłuchiwany osobiście przez Iwana Sierowa. W czasie przesłuchania prowadzonego przez
gen.  Sierowa  otrzymał  propozycję  współpracy,  pozostania  na  swoim  stanowisku  i
utrzymania  ZWZ  we  Lwowie  pod  kontrolą  sowiecką.  Zdecydowanie  odmówił.  Inne
informacje podaje prof. Jan M. Ciechanowski[8] stwierdzając, że płk Okulicki „przedstawił
NKWD, ponoć we własnym i własnoręcznie spisanym zeznaniu z 4 maja 1941 roku, genezę
powstania Służby Zwycięstwu Polsce (SZP) i Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) oraz jego
statut, organizację, zadania, plany i obsadę jego Komendy Głównej w Warszawie, łącznie z
prawdziwymi nazwiskami i pseudonimami jej czołowych osobistości wraz z jego o nich
opiniami.(…)
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 Podawał  też  NKWD  adresy  kwater  kontaktowych  Komendy  Głównej  ZWZ  w
Warszawie(...). Poza tym (...) przedstawił władzom sowieckim (...) jego ocenę ówczesnej
sytuacji  międzynarodowej  oraz  wnioski  z  niej  wypływające,  które  przemawiały,  w jego
opinii, za podjęciem przez ZWZ współpracy z ZSRR.”

Po  wybuchu  wojny  niemiecko-radzieckiej i  podpisaniu  układów  między  rządem  gen.
Władysława Sikorskiego i rządem ZSRR, został zwolniony z więzienia na interwencję gen.
Władysława Andersa 2 lub 14 sierpnia 1941. Objął funkcję szefa sztabu (do maja 1942) w
tworzonej  na  terenie  ZSRR  armii  polskiej.  Przeciwnik  wycofania  Armii  Andersa  z
ZSRR.Później kwiecień 1942 – czerwiec 1943 dowodził  7 Dywizją Piechoty na Bliskim
Wschodzie,  po  czym  czerwiec  –  październik  1943  był  w  dyspozycji  szefa  sztabu
Naczelnego Wodza na Bliskim Wschodzie, a pomiędzy październikiem 1943 i majem 1944
pełnił służbę w Oddziale Personalnym Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie.

Komendant główny AK

Gen. Okulicki w 1944 roku

Płk dypl. Okulicki 5 października 1943 z rozkazu Naczelnego Wodza zostaje komendantem
Bazy Przerzutowej i Ośrodka Wyszkolenia Cichociemnych w Bazie nr 10 „Impudent” w
Ostuni koło  Brindisi  we  Włoszech.  W  nocy  z  21  na  22  maja  1944,  po  uprzednim
przeszkoleniu  spadochronowym  na  kursie  cichociemnych,  został  zrzucony  do  kraju,  w
ramach operacji  lotniczej  „Weller  29”.  Z dniem 22 maja  1944  awansowany do stopnia
generała brygady i przyjął ps. „Kobra”. 3 czerwca 1944 objął stanowisko szefa Operacji i I
zastępcy szefa Sztabu KG AK, gen. Tadeusza Pełczyńskiego ps. „Grzegorz”.

Okulicki  był  w  dowództwie  AK  jednym  z  głównych  zwolenników  walki  zbrojnej  w
Warszawie.  To  on wymusił  na  gen.  Borze-Komorowskim i  gen.  Pełczyńskim zgodę  na
wywołanie powstania.

W  ostatnich  dniach  lipca  Tadeusz  Bór-Komorowski mianował  go  swoim  następcą  na
stanowisku  komendanta  AK  na  wypadek  gdyby  dotychczasowe  dowództwo  nie  mogło
pełnić  swoich  funkcji,  mianując  go  jednocześnie  dowódcą  tzw.  II  rzutu  KG  AK  i
komendantem  zakonspirowanej  organizacji  „NIE”.  Przed  wybuchem  powstania
warszawskiego przestał  brać  udział  w pracach Komendy Główniej  i  zszedł  do  głębokiej
konspiracji.  11  września,  w  związku  z  niepomyślnym  przebiegiem  powstania  i
spowodowaną  tym praktyczną  niemożliwością  tworzenia  alternatywnej  zakonspirowanej
struktury  wojskowej  (większość  oficerów  skierowanych  do  „Nie”  wzięła  udział  w
powstaniu i  akcji „Burza” ulegając tym samym dekonspiracji), objął szefostwo sztabu KG
AK. Po upadku powstania udało mu się opuścić miasto w grupie ludności cywilnej.
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3  października  1944  roku  objął  stanowisko  komendanta  głównego  AK.  Po  wyjściu  z
Warszawy  3  października  1944r.  generał  Leopold  Okulicki  z  dworca  Zachodniego
przewieziony zostaje do Pruszkowa skąd trafił do Durchgangslager 121 – Dulag. Na początku
otrzymał przydział do baraku nr W5, nocą przedostał się do baraku nr W1. W Kielcach
około południa zbiegł z transportu kolejowego trafiając do Komendy Okręgu. 

Od  5  października  1944  roku,  siedziba  kwatery  Komendy  Głównej  Armii  Krajowej
przeniesiona została do Częstochowy. 15-18 grudnia 1944 r. w Klasztorze Bernardynów w
Piotrkowie  Trybunalskim  odbyła  się  wspólna  narada  nowego  komendanta  AK  gen.
Leopolda Okulickiego oraz KRM i RJN.

 Narada  ta  poświęcona  była  analizie  sytuacji  międzynarodowej,  okupacji  sowieckiej
obejmującej stopniowo cały kraj oraz rządowi w Londynie, w którym zaostrzał się konflikt
premiera Mikołajczyka, z przeciwnikami jego polityki wobec ZSRR m.in. przeciwnikiem
tej  polityki  Mikołajczyka  był  również  Okulicki.  Podczas  tej  narady  ujawnił  istnienie
organizacji „Nie”. 

24 grudnia 1944 r. Leopold Okulicki przyjeżdża z Częstochowy na dworzec kolejowy w
Koniecpolu odebrany przez I Batalion 74 Pułku Piechoty AK. Trafia do  Oleszna gdzie w
okolicznych lasach dokonał przeglądu 74 Pułku Piechoty AK. 

Wigilię i Nowy Rok spędził w dworku w Olesznie. 3 stycznia 1945 spotkał się w Zaciszu z
Misją  wojskową  FRESTON SOE. 6 stycznia 1945 r.  wraz ze  swym sztabem wizytował
batalion  „Las”  74  pp  AK  w  Pękowcu.  Działał  w  okolicach  Częstochowy,  Łodzi  i
Milanówka. 26 października 1944 wydał rozkaz zakończenia akcji „Burza”.

19  stycznia  1945  roku  na  dworcu  kolejowym w  Częstochowie,  chcąc  pozbawić  NKWD
pretekstu  do  represji  i  na  mocy  instrukcji  rządu  z  16  listopada  1944,  wydał  rozkaz  o
rozwiązaniu AK i zwalniający żołnierzy z przysięgi, nakazując pozostanie w konspiracji (nie
spowodowało  to  jednak  osłabienia  represji  stalinowskich i  tylko  w  pewnym  stopniu
ograniczyło wywołany przez nie powrót żołnierzy AK do konspiracji).

Komendant główny NIE

Tuż  po  przerzuceniu  do  Polski  z  21/22  maja  1944  Okulicki  został  27  lipca  1944
komendantem organizacji NIE. Organizując specjalną konferencję 12 stycznia 1945 roku w
Krakowie  przy  ul.  Dietla  12  dla  politycznych  przedstawicieli  Polskiego  Państwa
Podziemnego przedstawił Radzie Jedności Narodowej program funkcjonowania organizacji
NIE – Niepodległość, która zastąpi Armię Krajową po jej rozwiązaniu 19 stycznia 1945
roku. Generał przyjął pseudonim Nowak.
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Tablica pamiątkowa na Saskiej Kępie w Warszawie

Wielki samotny – Generał Leopold Okulicki “Niedźwiadek” 

Nigdy pewnie nie poznamy prawdy o ostatnich tygodniach generała Leopolda Okulickiego
“Niedźwiadka”,  ostatniego  komendanta  Armii  Krajowej.  Po  moskiewskim  procesie
przywódców Polski  Podziemnej  w czerwcu  1945  r.  żył  w  więzieniu  z  dziesięcioletnim
wyrokiem jeszcze przez półtora roku. Pozostały fragmenty listu, który zamierzał wysłać do
Stalina – litery kreślone z widocznym wysiłkiem:

 “Postawa narodu polskiego w ciągu przeszło pięcioletniej nieprzerwanej walki z Niemcami
była wspaniała…”. Stalówka drze papier, atrament zalewa słowa. “Największym dorobkiem
walki  konspiracyjnej  są  ludzie  ideowo zaprawieni  do  walki  o  wolność…”.  List  pisany
słabnącą ręką jest świadectwem woli walki do końca – jak to leżało w jego naturze.Pozostał
po nim protokół  sekcji,  o  którym jeszcze długo – a  może nigdy – nie  będziemy mogli
powiedzieć, czy jest prawdziwy; świstek z odręczną notatką z grudnia 1946 roku: “Zwłoki
więźnia  Okulickiego  można  spalić  w  krematorium  na  zasadach  ogólnych”.

Walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny

Generał Leopold Okulicki został 18 czerwca 1945 r. wprowadzony pod eskortą NKWD na 
salę sądową w Moskwie. Kiedy usiadł na ławie oskarżonych, znalazł się w gronie piętnastu 
mężczyzn, ubranych jak i on, w cywilne garnitury, przygotowane przez Sowietów specjalnie
na tę okazję. Dostrzegł znajome, choć wymęczone i zmienione twarze. Siedzieli rozdzieleni 
przez enkawudzistów – jakby z tej sali mogli jeszcze zagrozić potędze ZSRS. Wszyscy oni 
tworzyli władze Polski Podziemnej i z tej właśnie racji Sowieci chcieli, a nawet musieli się 
ich pozbyć. Mieli wobec Polski plany, w których nie było miejsca dla ludzi pozbawionych 
złudzeń co do celu moskiewskiej polityki.
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Oskarżonych  zwieziono  na  ten  proces  z  Łubianki  –  głównego  więzienia  NKWD/KGB,
gdzie przez prawie trzy miesiące od porwania z Polski przez NKWD przeżywali udrękę
osamotnienia  oraz  niekończące  się  przesłuchania.  W  marcu  1945  r.  ściągnięto  ich
podstępem  na  spotkanie  dowództwem  Armii  Czerwonej.  Zamiast  obiecanych  rozmów
czekało  ich  aresztowanie  i  błyskawiczna  wywózka  do  Moskwy.  “Tym  razem  po  raz
pierwszy  w  dziejach  sowieckiej  “sprawiedliwości”  na  ławie  oskarżonych  zasiedli  nie
sowieccy  obywatele,  lecz  obywatele  państwa  i  żołnierze  narodu,  który  pierwszy
wypowiedział wojnę hitleryzmowi” – pisał 19 czerwca 1945 r. londyński “Dziennik Polski i
Dziennik Żołnierza Polskiego”, organ Rządu RP na Uchodźstwie.

W akcie oskarżenia zarzucono Polakom, że “uprawiali sabotaż i terror przeciwko Czerwonej
Armii,  posiadali  nielegalne  radiostacje  oraz  szerzyli  propagandę  antysowiecką”.
Generała Okulickiego oskarżono dodatkowo o szpiegostwo. On jeden spośród porwanych
miał  za  sobą  długie  i  dramatyczne  doświadczenia  z  Sowietami.

Wezwany do boju bez chwały…

Był  w grupie  czterech  oficerów przeprowadzonych  potajemnie  przez  kuriera  z  końcem
października  1940  r.  na  obszar  sowieckiej  okupacji,  gdzie  Związek  Walki  Zbrojnej  –
poprzednik  Armii  Krajowej  –  poszedł  w  rozsypkę  po  serii  poważnych  wpadek.
Pułkownik  Okulicki  miał  odbudować  struktury  dowodzenia  i  zorganizować  system
łączności radiowej oraz kurierskiej z Warszawą w Białostockiem i Lwowskiem. Trzeba było
stworzyć sieć wywiadu, opierając się na ludziach sprawdzonych. Wyruszyli na wschód we
czworo: Okulicki “Mrówka” z Bronisławą Wysłouchową “Birutą” oraz dwóch oficerów z
radiostacją.  Przez  linię  Ribbentrop-Mołotow  prowadził  niejaki  Zymon  “Waldy”.  Przed
granicą  obu  okupacji  rozdzielili  się:  Okulicki  i  “Biruta”  poszli  przez  Rawę  Ruską,
oficerowie z “Waldym” inną trasą. Ci ostatni nigdy do Lwowa nie dotarli, bowiem Zymon
był prowokatorem NKWD. 

Tymczasem Okulicki  założył  dzięki  pomocy “Biruty” swoją  placówkę we Lwowie.  Był
ostrożny,  bo świadom, że  porusza się  po grząskim gruncie.  Na miejscu zorientował  się
natychmiast, jak głęboko inwigilacja sowiecka sięgała w lwowskie struktury podziemne. Za
sprawą “Waldego” NKWD znało od początku jego prawdziwe nazwisko, funkcję i zamiary.
W styczniu 1941 r. Okulicki zdecydował się wysłać do Warszawy pierwszych łączników, w
tym  “Birutę”.  Na  lwowskim  dworcu  zjawił  się  “Waldy”,  by  “osobiście  nadzorować
przerzut”.  Kurierzy  nie  zdążyli  nawet  wyjechać  z  miasta  –  zostali  aresztowani  już  na
dworcu. Potem przyszła kolej na Okulickiego.

Znalazł się w okrytym ponurą sławą więzieniu Brygidki, w dawnym klasztorze. Podczas
pięciu  miesięcy  śledztwa  zorientował  się,  że  infiltracja  sięga  samej  Komendy  Głównej
ZWZ. Przesłuchiwał go Iwan Sierow – ten sam, który nadzorował deportacje setek tysięcy
Polaków do łagrów w latach 1940-1941, ponosił odpowiedzialność za zbrodnię katyńską
wiosną 1940 r., a pięć lat później miał uprowadzić władze Polski Podziemnej z Okulickim
do Moskwy.…i do męczeństwa.
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Ostatecznie  pogrążył  Okulickiego  raport,  który  miała  przy  sobie  “Biruta”.  Po
odszyfrowaniu go NKWD zyskało dowód, że działalność Okulickiego wymierzona była w
Sowiety, a nie – jak twierdził, broniąc się – przeciw Niemcom. Wówczas przeniesiono go
do więzienia Lefortowo w Moskwie. Dręczony ponad miesiąc przesłuchaniami, pozbawiony
snu,  zamykany  w  celi  z  ostrym  światłem  niszczącym  wzrok,  nie  wydał  nikogo.  Z
wyczerpania zaczął chorować na serce. Sformułowano wobec niego akt oskarżenia, który
zawiódłby go zapewne pod mur. Do procesu nie doszło, bowiem III Rzesza uderzyła w
czerwcu 1941 r. na Sowiety, zajmując w błyskawicznym tempie obszary opuszczane przez
uciekających w panice krasnoarmiejców.

Okulickiego  uratowała  lipcowa  umowa  Sikorski  –  Majski,  przewidująca  utworzenie  w
ZSRS polskiej armii. Dziesiątki tysięcy więźniów – żołnierzy okazały się Stalinowi w tej
dramatycznej  chwili  potrzebne.  Łubiankę  opuścił  wówczas  gen.  Władysław  Anders,
któremu rząd  w Londynie  wyznaczył  zadanie  twórcy  Polskich  Sił  Zbrojnych  w ZSRS.
Leopold Okulicki z oskarżonego stał się szefem sztabu Andersa.

 Armia zaczęła się formować we wrześniu 1941 r. w wyznaczonych przez władze ZSRS
miejscowościach na południu Rosji pod Orenburgiem i w okolicach Saratowa. Trudno było
Okulickiemu  wypełniać  swoje  zadanie  –  Sowieci  nie  chcieli  opuszczać  budynków
przeznaczonych dla polskiego sztabu, utrudniali wypełnianie ustaleń dokonywanych między
Andersem a Stalinem.

 Polaków duma i szlachetność

Był prawą ręką dowódcy. W grudniu 1941 r. znalazł się w składzie delegacji pod wodzą
gen. Władysława Sikorskiego, która rozmawiała na Kremlu z dowództwem sowieckim na
temat  dramatycznej  sytuacji  formowanej  armii  polskiej.  Lekceważenie  przyjętych wtedy
ustaleń przez władze sowieckie, głównie drastyczne zmniejszenie racji żywnościowych dla
głodujących  ludzi,  były  tematem rozmów marcowych  1942  r.  Andersa  i  Okulickiego  z
Mołotowem oraz Stalinem na Kremlu. Sowiecki przywódca nie był skłonny do ustępstw.
Zdążył  już  zorientować  się,  że  Armia  Andersa  nie  będzie  wobec  niego tak  lojalna,  jak
spodziewał się w gorących letnich miesiącach 1941 roku. Jego zamiarem było fizyczne i
psychiczne wyniszczenie polskich żołnierzy.

Sytuacja Okulickiego była trudna. Człowiek uparty i nieznoszący obłudy, nienadający się
żadną miarą do uprawiania “dyplomacji” z Sowietami, popadał w konflikty z “łącznikami”
– de facto nadzorcami enkawudowskimi. Nie mógł znieść zwłaszcza obecności pułkownika
NKWD  Kondratiuka,  który  niedawno  torturował  Wysłouchową  i  prowadził  śledztwo
przeciwko niemu samemu. Sowieci z kolei okazywali mu otwartą niechęć, a nawet wrogość
ze  względu  na  lwowski  okres  jego  działalności.  W  takich  warunkach  gen.  Anders
zdecydował się – ze względów czysto taktycznych i za zgodą Okulickiego – przesunąć go w
marcu 1942 r. na stanowisko dowódcy 7. Dywizji Piechoty formującej się w Kermine w
Uzbekistanie. 
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O swoim podwładnym pisał w samych superlatywach: “Płk dypl. Okulicki współpracował
ze  mą  jako  Szef  Sztabu  od  pierwszych  dni  organizacji  naszej  armii  w  ZSRR.  W tych
najcięższych  chwilach,  kiedy  siedem  miesięcy  współpracy  można  śmiało  policzyć  za
siedem  lat,  płk  dypl.  wykazał  tyle  niespożytej  energii  i  hartu  ducha.  (…)  Cieszę  się
niezmiernie,  że dziękując mu za wielką pomoc wykazaną naszej sprawie, mogę wyrazić
całkowitą pewność i wiarę, że taki żołnierz nie zawiedzie nigdy na żadnym stanowisku w
pracy dla Polski”. 

Kiedy w kwietniu 1943 r. Niemcy ogłosili wiadomość o odkryciu grobów polskich oficerów
w  Katyniu,  pułkownik  był  wstrząśnięty  –  przecież  sam  dopytywał  się  Stalina  o  losy
zaginionych, a w odpowiedzi usłyszał, że generalissimus nic o całej sprawie nie wie. Może
dlatego Okulicki zaczął starać się o szybki powrót do kraju i konspiracji, choć wiedział, że
przyjdzie  mu  ją  kontynuować  pod  nieuchronnie  nadciągającą  sowiecką  okupacją.
Zrezygnował wówczas z propozycji objęcia dowództwa doborowej 3. Dywizji Strzelców
Karpackich. Wybrał drogę stromą i ciężką – wiodącą jednak wprost do kraju.

Kiedy Anders walczył o każdą porcję żywności dla żołnierzy, kobiet i dzieci, w Londynie
po śmierci  premiera Sikorskiego w katastrofie  na Gibraltarze,  nad głowami wygnańców
odprawiała  się  wielka  polityka:  kandydatem  na  stanowisko  po  Sikorskim  był  gen.
Kazimierz Sosnkowski, zwalczany m.in. przez ludowca Stanisława Mikołajczyka. Okulicki
wyjechał w lipcu 1943 r. wraz z grupą wysłanników Andersa do Londynu, by poprzeć gen.
Sosnkowskiego,  który  zajął  po  śmierci  Sikorskiego  stanowisko  Naczelnego  Wodza.
Przybyli  za  późno:  Mikołajczyk  właśnie  został  zaprzysiężony  jako  premier.

Krwią polewać ziemię

Okulicki  doczekał  powrotu  do  kraju  dopiero  w  maju  1944  r.,  kilka  miesięcy  przed
Powstaniem Warszawskim.  Został  zrzucony ze  spadochronem już w stopniu generała,  a
następnie  przewieziony  do  Warszawy.Naczelny  Wódz  miał  wobec  niego  specjalne
oczekiwania:  chciał  mianowicie,  by  Okulicki  powstrzymał  wybuch  Powstania
Warszawskiego. 

Sosnkowski zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że “sojusznik naszych sojuszników” nie
jest  naszym  sojusznikiem,  zaś  Okulicki  miał  w  jego  planach  odegrać  główną  rolę  w
budowie podziemia na terenach przyszłej okupacji sowieckiej. Było to zadanie trudne, ale
Okulickiego zawsze  wyznaczano  do  takich  zadań –  najcięższych,  obarczonych wielkim
ryzykiem i mających nikłe szanse powodzenia. 

Sosnkowski  rekomendował  komendantowi  głównemu  Armii  Krajowej  Tadeuszowi
Komorowskiemu “Borowi” swego wysłannika: “Miał on otrzymać dowództwo dywizji (…)
obecnie walczącej we Włoszech. Z przykładną i zasługującą na szacunek godnością zrzekł
się tej  perspektywy, aby przyjąć moją propozycję udania się do kraju,  którą uczyniłem,
wiedząc,  jak  dalece  Kraj  odczuwa  brak  starszych  wiekiem,  doświadczonych  i
wykształconych  oficerów”.  “Bór”  mianował  go  zastępcą  szefa  sztabu  KG  AK.

Okulicki przybył wprawdzie z instrukcjami od Sosnkowskiego, ale obraz sytuacji w kraju
sprawił,  że  zajął  stanowisko  inne,  niż  tego  w Londynie  oczekiwano.  Pułkownik  Adam
Sanojca, szef Oddziału Organizacyjnego KG AK, wspominał po wojnie: “Rozmawialiśmy
właściwie przez całą noc.
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 Okulicki  zaczął  wykładać  tezę  gen.  Sosnkowskiego.  Wyjaśnił  mi,  że  powinniśmy
zaprzestać walki z Niemcami w celu zaoszczędzenia naszych sił do walki z Rosją. W tym
punkcie  zwrotnym  wojny  –  mówi,  przekazując  mi  instrukcję  Sosnowskiego  –  naszym
jedynym obowiązkiem jest chronić masę biologiczną narodu polskiego. Po długim lojalnym
przedstawieniu mi tej tezy wyłożył mi swój punkt widzenia, który był diametralnie różny.
Według  niego,  powinniśmy  się  bić  z  Niemcami  tak,  by  pozostać  w  walce  do  końca”.

Okulicki chciał walczyć z Niemcami, ale za głównego wroga uważał ZSRS. Walka przeciw
Niemcom  dawać  miała  nam  prawo  moralne  do  upominania  się  po  wojnie  o  swoje.
Gdybyśmy się wycofali, nie mielibyśmy nic do powiedzenia – tak rozumował. Trafnie, jak
mało kto, odczytywał sowieckie intencje. Jego kalkulacja była prosta: tylko fakt dokonany,
zdobycie Warszawy, może zmusić Sowiety do ustępstw i traktowania Polski jak partnera. 

Wiedział  już  wówczas,  jak Sowieci  potraktowali  wileńską  AK – sądził,  że  ten sam los
spotka większość żołnierzy Polski Podziemnej. Trzeba było więc działać, a nie czekać na
zajęcie kraju przez NKWD i krwawe represje.

Przed  samym  powstaniem  przyjął  nowy  pseudonim  “Niedźwiadek”  –  ten,  pod  którym
przeszedł do historii.  Został  wyznaczony na komendanta AK w przypadku aresztowania
“Bora” przez NKWD w zdobytej,  jak przewidywano,  przez Polaków Warszawie.  Kiedy
powstanie  się  załamało  i  zapadła  decyzja  o kapitulacji  stolicy,  Okulicki  –  wówczas  już
następca “Bora” – wyszedł 3 października z ludnością cywilną, a potem wydostał się  z
piekła obozu w Pruszkowie.

A placem boju będzie dół kryjomy

Znalazł dla siebie kryjówkę w Częstochowie, skąd prowadził – zdawałoby się – skazaną na
niepowodzenie rekonstrukcję Komendy Głównej AK. Działał w powszechnej atmosferze
klęski,  chaosu,  beznadziei.  Wiązał  w  całość  rozproszoną  i  rozbitą  Armię  Krajową,
nakazywał nie atakować Niemców bez potrzeby – chyba że w obronie ludności cywilnej.
Wykładał swoje racje prezydentowi Władysławowi Raczkiewiczowi, pisząc z początkiem
grudnia: “Jedyną i najsilniejszą zaporę wobec zagrożeń sowieckich w stosunku do Polski
stanowi jej pozycja w obozie sprzymierzonych zdobyta dzięki roli,  jaką ona odegrała w
walce z Niemcami i wierności, z jaką wywiązuje się ze swych zobowiązań sojuszniczych. 

W tę właśnie pozycję moralną, jaką zdobyliśmy w świecie, uderzyła propaganda sowiecka,
starając  się  zaszczepić  w  opinii  anglosaskiej  wątpliwość  co  do  szczerości  naszego
stanowiska wobec Niemców, oskarżając Polski Ruch Podziemny o bierność, sabotowanie
walki  lub  wprost  otwartą  współpracę  z  nieprzyjacielem”.
Sam  żył  na  granicy  nędzy.  Rozpaczliwe  położenie  go  nie  złamało  –  był  człowiekiem
stworzonym do działania w takich sytuacjach. Te cechy charakteru, które utrudniały mu
stosunki z innymi, okazały się w krytycznej sytuacji zbawienne. Był jednym z nielicznych,
którzy mogli sprostać ogólnemu zamętowi. Czynił wszystko, by zapanować nad sytuacją –
skomplikowaną, nieczytelną nawet dla niego. Bo czy ktokolwiek – poza NKWD – mógł być
wówczas dobrze poinformowany? Okulicki wyznaczył sobie zadania i parł do przodu ze
swoją koncepcją działania na przetrwanie i ratowanie niedobitków.
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 Rozpoczął szeroką akcję zabezpieczania rodzin żołnierzy poległych, wziętych do niewoli
lub uwięzionych. Jego polecenia miały na celu uchronienie jak największej liczby ludzi z
AK,  dlatego  zabraniał  im ujawniania  się  przed  Sowietami.  Uważał,  że  Londyn  nie  ma
pojęcia  ani  o  rzeczywistych  rozmiarach  represji  sowieckich,  ani  o  sytuacji  w  kraju.

Syn poległ w walkach pod Ankoną

Jego pozycja w polskim Londynie była słaba. Premier Mikołajczyk miał mu za złe, że o
Polskim  Komitecie  Wyzwolenia  Narodowego  założonym  przez  Sowietów  z  polskich
komunistów  mówił  “zdrajcy”.  Skąd  miał  Mikołajczyk  wiedzieć,  do  czego  zdolni  są
bolszewicy?  Był  chłopskim  politykiem  z  Poznańskiego,  zasłużonym  w  Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919. Jego wrogiem byli zawsze Niemcy, a sowieckie zagrożenie miał
poznać  dopiero  po  latach,  kiedy  w  1947  r.  musiał  uciekać  z  komunistycznej  Polski  w
bagażach brytyjskiego konsula.

W  listopadzie  1944  r.  premierem  został  –  na  szczęście  dla  Okulickiego  –  Tomasz
Arciszewski.  Wreszcie  21  grudnia  prezydent  Raczkiewicz  mianował  go  komendantem
głównym  AK  na  obszar  obu  okupacji.  Kiedy  położenie  Okulickiego  stało  się  na  tyle
stabilne, na ile było to wówczas możliwe, spadł nań cios – najcięższy chyba w życiu. 22
grudnia  dostał  wiadomość  o  śmierci  jedynego  syna,  Zbyszka.  Chłopak  walczył  w  2.

Korpusie pod dowództwem Andersa pod Ankoną. 

“Mimo silnego ognia artyleryjskiego podchorąży Okulicki 8 sierpnia 1944 r. wysłany jako
obserwator  wysunięty,  wykrył  gniazdo  broni  maszynowej  i  chciał  je  ogniem  artylerii
obezwładnić. Został ciężko ranny” – zanotowano w jego karcie ewidencyjnej. Zmarł tego
samego dnia w szpitalu polowym. Ojciec widział go ostatni raz we wrześniu 1939 roku.
“Miał  dwadzieścia  lat.  Nikogo  w  życiu  tak  nie  kochałem,  jak  jego”  –  powiedział
emisariuszowi, którego właśnie odprawiał do Londynu. Nie miał czasu na własny ból, kiedy
tysiące chłopców takich jak Zbyszek ginęło po lasach od niemieckich i  sowieckich kul.

Wyzwanie przyśle mu szpieg nieznajomy

W styczniu 1945 r., kiedy ruszyła sowiecka ofensywa, generał wydał rozkaz, który miał 
ochronić żołnierzy AK przed represjami. “W przekonaniu, że (…) zostaniecie na zawsze 
wierni tylko Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pracę, zwalniam Was z przysięgi i 
rozwiązuję szeregi Armii Krajowej”.
Równocześnie kazał pozostawić w terenie sieć sztabów i struktur, zachować łączność i 
magazynować broń. Na przyszłość…
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Nadeszły  wreszcie  dramatyczne  wydarzenia  marca  1945  r.:  “zaproszenie”  od  dowódcy
Armii Czerwonej na rozmowy; warunek, by uczestniczył w nich Okulicki i wreszcie podjęta
–  wbrew  zdrowemu  rozsądkowi  –  decyzja  Delegata  Rządu  na  Kraj  Jana  Stanisława
Jankowskiego  o  spotkaniu  z  Sowietami  w  Pruszkowie.  Krótko  przedtem  Okulicki
depeszował do gen. Andersa w Londynie: 

“Represje  i  aresztowania  żołnierzy  AK trwają  bez  przerwy.  Konieczna  jest  interwencja
Anglosasów.  Do tego czasu  aresztowano ponad  40  tysięcy.  Ich  los  niewiadomy.  Armia
Czerwona i władze sowieckie grabią, co się da. Zachowują się jak w zdobytym wrogim
kraju.  Jedynym  władcą  jest  NKWD”.Po  drodze  do  Pruszkowa  generał  spóźnił  się  na
kolejkę, potem zepsuł mu się samochód. 

Uparł  się,  jak  zwykle,  i  dojechał  rowerem,  wypełniając  polecenie  Jankowskiego.

***
Czy Leopold Okulicki zmarł na serce w więzieniu na Łubiance kwadrans po pierwszej w
południe  w  wigilię  1946  r.  –  jak  utrzymywali  Sowieci?  Czy  został  rozstrzelany  przez
NKWD – jak twierdzili współwięźniowie? Odpowiedź na to pytanie może kiedyś nadejdzie,
nie  zmieni  ona  jednak  tej  prawdy,  że  życie  swoje  oddał  Niepodległej.
Swoją  postawą  podczas  procesu  szesnastu  obnażył  prawdziwe,  nadal  urzeczywistniane
zamiary Rosji wobec Polski. Prasa emigracyjna w Londynie pisała wówczas to, co i dzisiaj
trzeba powtórzyć: “Moskwa czyni wszelkie wysiłki, ażeby wykazać narodowi polskiemu,
że nie może liczyć na pomoc nikogo i nie może się odwołać do żadnego trybunału”.

Anna Zechenter

Autorka jest pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie.
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GENERAŁ  KSIĄDZ   BERNARD  WITUCKI 
www.histor.republika.pl/

Niezwykły Miastecki Generał 

Bernard Witucki urodził się 16 lipca 1918r., w Jaroszewie  niedaleko Żnina, w katolickiej
rodzinie  Agnieszki  (z  domu  Frankowska)  i  Walentego  Wituckich.  Był  dwunastym  z 
piętnaściorga ich dzieci. Dzieciństwo Bernarda Wituckiego związane było z miejscowością 
Mamlicz w powiecie szubińskim, gdzie rodzina Wituckich przeprowadziła się z Jaroszewa,
kiedy  był  jeszcze  mały.  Z  domu  rodzinnego  wyniósł  staranne  wychowanie  w  duchu
głębokiej wiary chrześcijańskiej i patriotyzmu co nie pozostało bez wpływu na jego dalsze
życie.
W Mamliczu ukończył szkołę podstawową i rozpoczął dalszą naukę w Bydgoszczy. W 1936
r. ukończył tamtejsze Gimnazjum przy ul. Kujawskiej 117.
Już jako nastolatek był bardzo zainteresowany kapłaństwem, jako rodzajem życiowej misji.
Fascynowała go praca misjonarza, jaką wykonywał jego kuzyn ks. Teodor Wieczorek. 
Postanowił więc obrać podobną drogę życiową.  Mając ku temu możliwości wyjechał w
1937r. do Francji, gdzie rozpoczął studia teologiczne w Instytucie Misyjnym przy Boulvard
Grpano 48 w Saint-Denis pod Paryżem. W czasie studiów przyjął sutannę i został włączony
do grupy studentów Księży Asumpcjonistów.
Zanim  zdołał  zakończyć  studia,  w  europie  wybuchła  wojna.  Niemcy  zajęli  Polskę,  co
spowodowało, iż Francja i Wielka Brytania znalazły się w stanie wojny z nimi. 
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Patriotyzm  wyniesiony  z  domu  rodzinnego  nie  pozwolił  Bernardowi  Wituckiemu  na
bezczynną obserwację sytuacji, chciał działać. Wybrał jedyną przydatną jego zdaniem w tej
sytuacji opcję, postanowił wstąpić do Armii Polskiej formowanej we Francji, na co uzyskał
pozwolenie Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny. 

W październiku 1939 r. zgłosił się do Szkoły Podchorążych w Coëtquidan (Morchihan). Po
ukończeniu  szkolenia  uzyskał  przydział  do  4.  plutonu,  3.  kompanii,  3.  batalionu,
Samodzielnej  Brygady Strzelców Podhalańskich.  W składzie  tej  jednostki  wziął  czynny
udział  w walkach pod Narwikiem, jako oficer  łącznikowy dowództwa 3.  batalionu przy
sztabie głównym gen. Bethuard’a i płk. A. Molle’a. W piśmie do bpa Gawliny, płk. A. Molle
wystawił  bardzo  dobrą  opinie  por.  B.  Wituckiemu  podkreślając,  iż  przez  cały  okres
kampanii norweskiej utrzymywał on jak najlepsze relacje z kolegami. W uznaniu wzorowej
służby w dniu 14 maja  1940r.  Witucki  otrzymał  nominację  na  stopień kapitana Wojska
Polskiego.

Bernard Witucki 18 czerwca 1940 r., wraz z brygadą powraca do Francji, gdzie jednostka ta
zostaje  rozbita,  a  jej  żołnierze  ulegają  rozproszeniu.  Witucki  początkowo ukrywa się  w
klasztorze  ojców  Trapistów  w  Thymadeuc  (Morbihan).  Następnie  piechotą  unikając
schwytania przemieszcza się do miejscowości  Limoges,  gdzie  udzielają  mu pomocy ks.
Leon  Merklen  i  assumpcjonista  ks.  Bonne  Presse.  Pomogli  mu oni  skontaktować  się  z
prowincjałem asumpcjonistów  w Lyonie,  który  widząc,  iż  ostatnie  przeżycia  poważnie
nadszarpnęły zdrowie Wituckiego, zdecydował, aby udał się tymczasowo na wypoczynek
zdrowotny do miejscowości Miribelles-les-Echelles (Isere) niedaleko Grande Chartreuse w
Alpach. 

Niestety  podczas  podróży  został  aresztowany  przez  Niemców,  którzy  odstawili  go  do
cytadeli  De  Laduchere  w  Lyonie.  Następnie  przeniesiono  go  do  obozu  w  Surer,  gdzie
przebywał  do  1942  r.  pracując  przy  wycinaniu  lasów  i  preparowaniu  paliwa  z  węgla
drzewnego. Praca ta  odbiła się bardzo negatywnie na jego stanie zdrowia, pogłębiło się
wycieńczenie,  bardzo schudł.  Wiele  lat  później,  sam wielokrotnie  wspominał,  iż  w tym
czasie jedyną motywacją do dalszej egzystencji stała się jego żarliwa wiara w Boga. Dała
ona  Wituckiemu  motywacje  do  dalszej  walki  o  przetrwanie.  W  okresie  tym
najprawdopodobniej związał się też z ruchem oporu, nie ma jednak konkretnych informacji
dotyczących jego działalności konspiracyjnej.

Postanowił poprosić o pomoc w wydostaniu się z obozu swojego znajomego z czasów walk
w  Norwegii,  pułkownika  Aimé  Molle’a.  Skontaktował  się  z  nim  za  pomocą  delegata
Czerwonego Krzyża, przedstawiając swoje trudne położenie. Molle posiadał w owym czasie
pewne  wpływy,  awansowany  w  tym  czasie  do  stopnia  generała,  dowodził  dywizją
terytorialną w Casablance (Maroc). Dzięki interwencji generała Molle’a, kapitan Witucki
dostał się do szpitala Desgenette w Lyonie. W szpitalu jednak nie zabawił długo, postanowił
wykorzystać okazję i uciec. Pomogli mu w tym ks. Wojciecha Rogaczewskiego i jeden z
lekarzy. 
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Za  zgodą  Prymasa  Polski  Kardynała  Hlonda,  podjął  ponownie,  przerwane  po  wybuchu
wojny  studia  teologiczne  w  miejscowości  Montpellier.  Nie  dane  mu  jednak  było  ich
dokończyć,  bowiem  w  1943r.  w  czasie  podróży  został  zatrzymany  przez  Niemców  w
Bagnols Les Bains. Tym razem z opresji  wybawił go Biskup Auvity z Mende (Lozère),
który polecił Wituckiemu udać się do Saint-Flour w górach Cantal. 
Również i ten okres jego działalności konspiracyjnej, a być może i wywiadowczej pozostaje
owiany tajemnicą. Nie ma żadnych konkretnych informacji na ten temat. Faktem jest tylko,
iż  w  tym  okresie  otrzymał  kolejne  awanse  i  udając  się  do  Saint-Flour  miał  już
najprawdopodobniej stopień pułkownika.

 Fakt  otrzymywania  tak szybkich awansów i  znacznego zainteresowania  Niemców jego
osobą,  może  przemawiać  za  tym,  że  brał  on  bardzo  aktywny  udział  w  działaniach
konspiracyjnych.

W grudniu  1943r.  w Saint-Flour  w tamtejszym seminarium,  za  zgodą  Prymasa  Hlonda
Witucki  miał  pod  przybranym  nazwiskiem  dalej  studiować.  Zgodnie  z  fałszywym
dokumentem  potwierdzającym,  iż  jest  alumnem  seminarium,  nazywał  się  Bernard
Coulourrat i urodził się 16 lipca 1914 r. w Algar (Algèria). Nowe dokumenty pozwoliły mu
na względnie bezpieczne przemieszczanie się po terenie Francji, co wykorzystywał do pracy
konspiracyjnej  na  rzecz  ruchu  oporu.  Bernard  Witucki  był  członkiem Polskiego  Ruchu
Oporu we Francji i podlegał Gen. Zdrojewskiemu. Współpracował taż z Francuskimi Siłami
Zbrojnymi  ruchu  oporu  M.U.R.,  a  także  z  Tajną  Armią  ALBIAN  wchodzącą  w  skład
Wewnętrznego Ruchu Oporu Francji (R.I.F.J.O). W spisie członków tej organizacji Witucki
figurował pod numerem F./2/312 od początku stycznia 1943r. do grudnia 1945r. 

W kwietniu 1944r. Witucki został jednak zdekonspirowany przez Niemców i musiał uciekać
z seminarium w Saint-Flour. Ukrył się w górach w miejscowości Talizat. Dzięki pomocy
tamtejszego proboszcza ks. Terrisse, znalazł schronienie na folwarku Giraltat należącym do
Claude Vedrines’a. Ukrywał się tam przez cztery miesiące pracując przy bydle. Na folwarku
tym z pomocą innych członków ruchu oporu, w tym również Polaków mieszkających w
Champagnac-les-Mines, zorganizował magazyn broni i materiałów wybuchowych. 

Kiedy w czerwcu 1944r. alianci dokonali inwazji na wybrzeże francuskie, dla całego ruchu
oporu nastąpił czas zaktywizowania walki zbrojnej i dywersji na tyłach wojsk niemieckich.
Witucki dowodząc oddziałem ruchu oporu organizował sabotaże linii kolejowych Masywu
Centralnego (Massif Central). Brał między innymi udział w walce pod Mont-Mouché i wraz
polskimi członkami ruchu oporu zorganizował wysadzenie tuneli linii kolejowych w Talizat,
Neussargues  i  Le  Lioran,  utrudniając  niemieckim  oddziałom  komunikację  i  przewóz
zaopatrzenia na linię frontu. 

Warto też nadmienić, iż Witucki utrzymywał kontakty z ludźmi z wywiadu wojskowego.
Jego  znajomym  był  oficer  brytyjskiej  Secret  Service  płk.  Konrad  Strzelczyk  naczelny
komendant frontu wewnętrznego „C” Międzynarodowej Organizacji „Sphinx” działającej
na terenie Niemiec i na tyłach armii niemieckiej. Czy wiązało się to z jakąś współpracą i jak
ewentualnie ona wyglądała tego nie wiadomo.
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Po zakończeniu wojny o załogach i  bojowej  przeszłości  Bernarda Wituckiego,  w ruchu
oporu  kilkukrotnie  pisemnie  zapewniali  jego  ówcześni  przełożeni.  Jednym  z  nich  był
Generał Jacques Chaban-Delmas, wojskowy delegat generała de Gaulle’a i mer Bordeaux, a
późniejszy premier Francji. W pisemnym zaświadczeniu z 20.12.1977r. stwierdził między
innymi,  że  Bernard  Witucki  brał  czynny udział  w  ruchu oporu  we Francji  na  terenach
okupowanych przez niemiecką armię, wyróżniając się dużą skutecznością i był jednym z
najwaleczniejszych żołnierzy ruchu oporu. 

W piśmie swym potwierdził, że Witucki walczył pod jego rozkazami od chwili, gdy generał
Zdrojewski  wraz  z  całym  Polskim  Ruchem  Oporu  we  Francji,  podporządkował  się
bezpośrednio pod jego dowództwu. 
Również  były  szef  okręgu  Ruchu  Oporu  Cantal,  regionu  Saint-Flour,  René  Amager,
zaświadczył,  o  bojowej  przeszłości  Bernarda  Wituckiego,  pisząc  o  jego  udziale  we
wspomnianych  wcześniej  akcjach  dywersyjnych.  Wystawił  mu  bardzo  dobrą  opinię,
podkreślając  skuteczność  jego  działań.  Zaświadczył  też,  że  Witucki  był  związany  z
Francuskim Ruchu Oporu w Górnym Auvergne, współpracując ze Zjednoczonym Ruchem
Oporu M.U.R. i Francuskimi Siłami Zbrojnymi Ruchu Oporu (F.F.I). 

Po wyzwoleniu okręgu Saint-Flour, do ukrywającego się na folwarku Giraltat pułkownika
Wituckiego przyjechał Biskup Henryk Pinson. Po rozmowie z biskupem Witucki postanowił
oddać  się  ponownie  swojemu pierwotnemu powołaniu,  dokończyć  studia  teologiczne  w
seminarium w Saint-Flour i  przyjąć  święcenia  kapłańskie.  Niebawem jednak postanowił
udać do Edynburga w Szkocji, aby po przyjęciu tam święceń pracować ze znajomym ks.
Brzeziną w tamtejszym szpitalu.  Za zgodą przełożonego polskich księży we Francji  ks.
rektora Wędziocha, opuścił Saint-Flour. Nie dane mu było jednak dojechać do planowanego
celu.  Kiedy  Witucki  przebywał  jeszcze  w  Paryżu,  powrócił  z  Niemiec  prymas  August
Hlond, który wyraził życzenie, aby młody duchowny wrócił jednak do Saint-Flour i tam
przyjął święcenia kapłańskie.

Tymczasem wojenne zasługi Wituckiego zostały uhonorowane. 27 Grudnia 1944 r. Delegat
Ministra  Obrony  Narodowej  i  Szef  Wojskowy  we  Francji  gen.  Antoni  Zdrojewski  na
podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej L.dz. 10979/Tjn Mob. „F” 44 ustalił dla
pułkownika Wituckiego Bernarda stopień generała brygady ze starszeństwem z dniem 1
stycznia  1945 r.  Dekretem z tego samego dnia  płk.  Bernard Witucki  został  odznaczony
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti  Militari  (V kl.),  jak napisano w dekrecie
delegata  ministra  o  nadaniu  orderu  Virtuti  Militari:  „za  wybitny  udział  w  walkach  w
Norwegii i Francji, wysadzenie tunelu Neussargues-Lioran i uszkodzenie linii kolejowych w
Departamencie  Cantal  i  Gard,  co  utrudniło  wojskom  niemieckim  ich  przemieszczenie
bojowe”. 
Kilka  miesięcy  później  młodego  oficera  spotkał  kolejny  zaszczyt.  Na  mocy  rozkazu
głównego  dowódcy  naczelnego  Alianckich  Sił  Ruchu  Oporu  IMOS,  14  lipca  1945  r.,
otrzymał nominację na generała brygady alianckich sił ruchu oporu IMOS. Począwszy od
tej daty, generał Bernard Witucki, według dekretu, miał sprawować komendę z pełną władzą
i autorytetem swojego stopnia, jako oficer łącznikowy.
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 Dekret tejże nominacji, o nr 3/8.III.1945, podpisał m.in. gen G.S. Patton z Armii Stanów
Zjednoczonych.  Przygotowujący się  do przyjęcia  święceń Witucki  otrzymał,  następnego
dnia po nominacji pismo z gratulacjami od gen. Konrada Strzelczyka, dowódcy polskiej
sekcji IMOS. 

W służbie Boga 

Po mimo tak wysokich nominacji i związanych z tym możliwości kontynuowania kariery
Gen. Witucki postanowił wytrwać w swoim pierwotnym postanowieniu i przyjąć święcenia
kapłańskie. Jeszcze w czasie wojny, kiedy jego życie wiele razy było zagrożone postanowił,
że jeśli  przeżyje wojnę odda się całkowicie swojemu pierwotnemu powołaniu i  zostanie
księdzem. Uważał, że służąc w ten sposób ludziom, zdoła spłacić swój dług wobec Boga,
który wiele razy pozwolił  mu uratować się z wojennych opresji.  Jako oficer i  człowiek
głęboko wierzący, postanowienie to spełnił i 29 lipca 1945 r. w kaplicy sióstr wizytek w
Saint-Flour  z  rąk  arcybiskupa  Paryża  Henryka  Marii  Pinsona  otrzymał  święcenia
kapłańskie. 
Prymicyjną  Mszę  Świętą  Ks.  Bernard  Witucki  odprawił  4  sierpnia  1945  r.  w  Polskim
Kościele w Paryżu. Na mszy tej poza polskimi i francuskimi duchownymi, obecnych było
wielu polskich żołnierzy z ruchu oporu, w tym gen. Antoni Zdrojewski. Z dniem święceń
Ks. Bernard Witucki został zobowiązany do pięcioletniej posługi w diecezji Saint-Flour. Od
sierpnia 1945 r. pracował w parafii Champagnac les Mines. W tym czasie był kapelanem
Polaków w Masywie Centralnym w trzech departamentach: Cantal, Corrèze i Gard. 

Po pięciu miesiącach bp Pinson przeniósł młodego polskiego kapłana do Veyrières, gdzie
przez trzy miesiące pełnił funkcję administratora parafii, następnie przez dwa miesiące był
kapelanem Szpitala Wojewódzkiego w Aurillac.  W czerwcu 1946 r. zdał ostatnie egzaminy
na studiach i  obronił  pracę magisterską na temat:  „Problemy grzechu pierworodnego w
teologii  św.  Tomasza  z  Akwinu”.  Następnie  zdał  egzamin  uprawniający  do  awansu  na
proboszcza i  dekretem z 25 lipca 1946 r.  został  mianowany proboszczem w Madic  par
Saignes.  Wciąż jednak przypominała  o sobie  choroba płuc,  której  nabawił  się  w czasie
wojny, dlatego od 10 października 1946r. do 7 czerwca 1947r. często był pacjentem doktora
Henryka Garrigoux z kliniki św. Rafała w Aurrillac.

Pracy kapłańskiej oddał się z zapałem równym temu, jaki wykazywał w walce, angażując
się  w dodatkowe zajęcia  duszpasterskie.  Z  upoważnienia  biskupa  polowego WP Józefa
Gawliny, od 1 sierpnia 1945 r. 1 marca 1948 r., pełnił funkcję kapelana Polskiej. W uznaniu
swych  wcześniejszych  zasług  otrzymał  w  czasie  swojego  pobytu  we  Francji  wiele
odznaczeń  i  wyróżnień.  Między  innymi:  najwyższe  odznaczenie  bojowe  Republiki
Francuskiej  –  Medaille  Militaire  (nr  II.667-D),  przyznawany  członkom  ruchu  oporu
Interaliancki  Krzyż  Zasługi  Wojskowej,  Pamiątkowy  Medal  Generała  Dwight’a  D.
Eisenhower’a, jak również nadany 14 sierpnia 1946 r. Medal Wojenny Generała George’a S.
Patton’a.
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Po przemyśleniach i  konsultacjach  ze  znajomymi Ks.  B.  Witucki  postanowił  wrócić  do
Polski. Na przeszkodzie tego zamiaru stanęły jednak przepisy kościelne, zobowiązujące go
do pięcioletniej posługi duszpasterskiej w diecezji Saint-Flour, od dnia otrzymania święceń.
Termin ten mijał dopiero w lipcu 1950r. i na wcześniejsze opuszczenie diecezji wymagana
była zgoda bpa Pinsona, a ten nie chciał jej wydać. Dopiero po wielu kolejnych prośbach i
osobistej interwencji wielu wysokich urzędników kościelnych, ks. Bernard Witucki uzyskał
pozwolenie na wcześniejszy powrót do Polski i inkardynację do administracji apostolskiej
ze stolicą w Gorzowie Wielkopolskim.

Zanim wyjechał  do Polski,  otrzymał  zapewnienie  od  ambasadora  polskiego we Francji,
Skrzeszewskiego i attache wojskowego, że jego stopień generała brygady będzie w kraju
respektowany przez władze państwowe. 

W marcu 1948r.  jako kapłan powrócił  do ojczystej  Polski,  gdzie wbrew wcześniejszym
zapewnieniom nie przyjęto go zbyt przychylnie. Po przekroczeniu granicy czechosłowacko-
polskiej  urzędnicy  państwowi  zabrali  jego  legitymację  generała  brygady  i  cały  bagaż
osobisty, który zawieziono do Warszawy, w celu poddania drobiazgowej kontroli. Jak sam
później wspominał, „na granicy został zbesztany przez ludzi, którzy zabrali mu książeczkę
wojskową, a jego honor został poddany wielkiej próbie pokory”. 

Kiedy ks. Witucki przyjechał do Warszawy po odbiór swojego bagażu w komorze celnej na
Pradze, oznajmiono mu, że władze polskie uznały tylko i wyłącznie stopień kapitana,
 na który był mianowany 14 maja 1940 r. w Norwegii. Przestrzeżono go również aby nigdy
nie używał stopnia generalskiego i nie wspominał o tej nominacji w kraju.
Po  tych  pierwszych  nieprzyjemnych  doświadczeniach,  zgodnie  z  wcześniejszym
ustaleniem, udał się na teren Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury
Pilskiej.  Ta  struktura  kościelna  powołana  była  przez  Prymasa  Polski  kard.  Hlonda,  15
sierpnia 1945 r.,  na mocy przywilejów uzyskanych od Papieża Piusa XII.  i  obejmowała
Ziemie  zachodnie  przyłączone  do  Polski  po  zakończeniu  wojny.  Tam  oddał  się  do
dyspozycji  swojego  nowego  przełożonego  z  ramienia  kościoła,  Administratora
apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego.

Jeszcze w marcu 1948 skierowany został  przez niego do Słupska.  W latach 1948-1951
pracował  tam  jako  nauczyciel  religii,  spowiednik  alumnów  Małego  Seminarium
Duchownego,  rektor  kościoła  św.  Ottona,  oraz  kapelan  sióstr  ze  zgromadzenia
Franciszkanek Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dekretem z 1 grudnia 1948,
ks. Witucki został powołany w skład Concilium a vigilantia jako jeden z sześciu kapłanów
administracji  apostolskiej.  W czasie  pracy  w Słupsku ks.  Witucki  coraz  częściej  zaczął
odczuwać konsekwencje chorób, które trapiły go od czasu wojny. 

Ze  względu  na  położenie  Słupska  w  pobliżu  morza,  klimat  okazał  się  szczególnie
nieprzychylny jego zdrowiu, lekarze zalecali mu szybką zmianę miejsca pobytu. W związku
z tym ks. Wituckiego, od 15 marca 1951r., otrzymał roczny urlop zdrowotny. Słupsk opuścił
jednak  z  wielkim  żalem  dopiero  12  kwietnia  1951r.  Na  urlop  zdrowotny  wyjechał  do
rodzinnej archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie pomagał w pracy duszpasterskiej w Kruszwicy,
ks. prałatowi Pawłowi Pękackiemu, którego  poznał jeszcze we Francji.
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W tym czasie postanowił przenieść się w te okolice na stałe, rozpoczął więc  starania o
reinkardynację do archidiecezji gnieźnieńskiej. Prymas Polski zgodził się jednak tylko na
kilkumiesięczne przedłużenie urlopu zdrowotnego i na ten okres tymczasowo powierzył ks.
Wituckiemu parafię w Wójcinie. Nie wyraził jednak zgody na reinkardynację do Gniezna.
Prymas Polski  Stefan kard.  Wyszyński,  dekretem z dnia 7 czerwca 1952 r.,  zwolnił  ks.
Wituckiego  z  obowiązków  administratora  parafii  w  Wójcinie  od  dnia  1  lipca  br.  i
podziękował mu za pracę duszpasterską w archidiecezji. Ks. Witucki musiał więc wrócić do
diecezji macierzystej.

Ówczesny  administrator  ordynariatu  gorzowskiego  ks.  Zygmunta  Szelążka  powierzył  z
dniem  10  lipca  1952  r.  ks.  Bernardowi  Wituckiemu  stanowisko  proboszcza  parafii  w
Dąbrówce Wielkopolskiej, liczącej nieco ponad tysiąc wiernych. Stanowisko to piastował
przez kolejne siedemnaście lat. 

W tym czasie dwukrotnie wyjeżdżał na Zachód Europy. Za pierwszym razem na przełomie
lipca i sierpnia 1957 r. wyjechał do Francji, gdzie w dniu 4 sierpnia, odprawił Mszę Świętą
w polskim kościele w Paryżu z okazji swojej dwunastej rocznicy święceń kapłańskich i
Mszy Prymicyjnej. W czasie pobytu we Francji wygłosił też przemówienie, transmitowane
przez francuską rozgłośnię radiową w Lille, dotyczące sytuacji w ówczesnej Polsce. Fakt
ten  nie  umknął  uwadze  przedstawicieli  władz  polskich,  które  odniosły  się  doń
nieprzychylnie. Drugi ks. Bernard Witucki otrzymał zgodę na wyjazd za granicę  dopiero w
1965r.  W czasie  od  29  czerwca  do 20  lipca  1965 r.  przebywał  we  Francji,  głównie  w
diecezji Saint-Flour, z którą był w latach 40-tych związany.

W dniu 12 grudnia 1969 r., po siedemnastu latach pracy w Dąbrówce Wielkopolskiej  ks. 
Bernard Witucki został mianowany administratorem parafii w Krajence w dekanacie 
złotowskim, liczącej ponad trzy tysiące wiernych.
Od 30 stycznia  1958 r.  ks.  Bernard  Witucki  należał  do jedynej  działającej  oficjalnie  w
ówczesnej  Polsce  organizacji  kombatanckiej  ZBOWiD  i  był  tam  zarejestrowany  jako
kapitan.  Aktywna działalność  w ZBOWiD dała  mu możliwość  zwrócenia  się  do  władz
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w sprawie wyjaśnienia kwestii  uznania w Polsce jego
stopnia generalskiego i zabranej mu po przyjeździe w 1948 roku książeczki wojskowej z
wpisanym stopniem generała brygady. 

W  odpowiedzi  na  te  zapytania  jak  i  jego  aktywną  działalność  w  środowiskach
kombatanckich 16 maja 1968 r., na wniosek Ministra Obrony Narodowej PRL, nadano ks.
Bernardowi  Wituckiemu  stopień  podpułkownika  z  datą  wsteczną  od  marca  1948  roku.
Stopnia  generalskiego  jednak  nie  uznano.  W  takiej  sytuacji  ks.  Witucki  poprosił
kombatancką organizację ZUPRO, działającą w Europie Zachodniej, której był członkiem,
o poparcie.  ZUPRO ponowiła jego nominację na generała brygady WP i  Alianckich Sił
Zbrojnych  Europejskiego  Frontu  Wewnętrznego  wystawiając  odpowiedni  dyplom  20
kwietnia 1970 roku z datą wsteczną od 24 grudnia 1948 roku. Choć dokument ten został
przedłożony władzom PRL, nie został zaakceptowany. Mimo to ks. Witucki, od czasu jego
uzyskania podczas ważnych uroczystości  i  świąt  państwowych, zaczął się pokazywać w
mundurze generała brygady WP, nie napotykając na żadne szykany ze strony władz.
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Pod koniec lipca 1970 roku ks. Witucki obchodził uroczystość 25-lecia swego kapłaństwa.
Z tej okazji gościł w lipcu i sierpniu w Krajence dwie grupy swoich kolegów – kapłanów z
Francji. We wrześniu 1970 za zgodą biskupa wyjechał do belgijskiej miejscowości Kemmel,
gdzie brał udział w kongresie IMOS. W 1971 roku, ks. Witucki wyjechał w trzymiesięczną
podróż po krajach Europy Zachodniej. W okresie od 10 czerwca do 10 września, spotkał się
w Paryżu z tamtejszym arcybiskupem kardynałem Marty, odwiedził siedzibę ZUPRO. 

Wraz  z  delegacją  kombatantów  uczestników  walk  we  Francji,  Luksemburgu,  Belgii  i
Włoszech,  odwiedził  te  kraje  i  wziął  tam  udział  w  szeregu  oficjalnych  spotkań  i
uroczystości. 
W związku ze zmianami administracyjno - terytorialnymi w dniu  28 czerwca 1972 roku,
parafia  w Krajence,  znalazła  się  w granicach  Diecezji  Koszalińsko-Kołobrzeskiej,  a  jej
proboszcz ks. Bernard Witucki został automatycznie inkardynowany do tej diecezji.

W 1971 roku ks. Witucki złożył na amerykańskim Uniwersytecie Harvard’a Pracę na temat:
„Problem ładu społecznego – Pokoju i Łaski w S. Teologii św. Tomasza z Akwinu”. Na jej
podstawie Amerykańska Akademia Międzynarodowa Uniwersytetu Harvard’a, 27 czerwca
1973 r., nadała ks. Bernardowi Wituckiemu, stopień naukowy doktora teologii (nr 267). 

W związku z tym, iż nie planował pracy naukowej w kraju, nie poczynił starań w celu
nostryfikacji  swojej  pracy  w  Polsce.  Choć  w  późniejszym czasie,  zdarzały  się  czasem
przypadki, iż był tytułowany przez inne osoby stopniem doktora sam nigdy w żadnym ze
swych pism nigdy go nie używał. 

 Dekretem biskupa  z  28  czerwca 1974 r.,  ks.  Witucki  został  mianowany na  stanowisko
proboszcza parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Wałczu, a nieco ponad miesiąc później
15 sierpnia, został nominowany na wałeckiego dziekana. W nowej liczącej ponad dziewięć
tysięcy  wiernych  parafii  ks.  Witucki  nawiązał  szczególnie  zażyłe  kontakty  z  grupą
mieszkających tam weteranów II wojny światowej. 
Wraz  z  nimi  zaangażował  się  w działalność  kombatancką.  Jednym z  jego  najbliższych
współpracowników  był  major  Stanisław  Reginiewicza,  którego  mianował  swoim
adiutantem. 
Po ponad rocznej pracy w Wałczu ponownie pogorszył się stan zdrowia ks. Wituckiego,
coraz częściej dawało o sobie znać osłabione serce, dodatkowo doskwierał mu reumatyzm. 

W związku z tym od 14 lipca 1975 r. otrzymał urlop zdrowotny na okres jednego roku, na
który  udał  się  do  rodzinnej  Archidiecezji  Gnieźnieńskiej.  Przez  cały  okres  urlopu
zdrowotnego  ks.  Generał  mieszkał  na  terenie  Archidiecezji  Gnieźnieńskiej,  a  od
października zamieszkał bezpośrednio w Gnieźnie, przy ul. Roosevelta 104/5. W tym czasie
pomagał  tamtejszym  kapłanom  w  pracy  duszpasterskiej  w  parafiach,  oraz  prowadził
rekolekcje. Po mimo złego stanu zdrowia, uczestniczył w pielgrzymce kombatanckiej na
Jasną Górę i  3 maja 1976 roku wraz z innymi generałami Rzeczypospolitej  złożył swój
order Virtuti Militari przy tamtejszym ołtarzu. Otrzymał wówczas jasnogórski medal „Pro
Fide et Patria”. 
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W maju 1976, ze względu na szybkie pogorszenie się stanu zdrowia, poprosił biskupa o
przedłużenie urlopu zdrowotnego. Następnie za zgodą Biskupa Ordynariusza wyjechał za
granicę w celu podjęcia leczenia u znajomych lekarzy, głównie we Francji. W czasie pobytu
za granicą odwiedził również wielu swoich kolegów, w tym gen. Zdrojewskiego. W czasie
pobytu w Belgii, został odznaczony Orderem Compagnons d’Honneur. Do kraju powrócił
31 lipca 1976 roku, czekał tu już na niego dekret Biskupa Ignacego Jeża wydłużający jego
urlop zdrowotny do 31 lipca 1978 roku. W związku z tym w październiku, tego samego
roku otrzymał też dekret zwalniający go z pełnienia funkcji proboszcza w Wałczu.
           
 Ks. Witucki ponownie wyjechał do Francji w celu kontynuacji leczenia. Przy okazji pobytu
za granicą odwiedził  znajome kręgi kombatanckie.  W 1977 r.  ks.  Generał  przebywał  w
krajach Europy Zachodniej od 4 maja do 4 sierpnia. Uczestniczył tam w defiladzie 21 lipca
z okazji święta narodowego Francji, jako specjalny gość honorowy
Po  powrocie  do  Polski  ks.  Witucki  mieszkał  w  Gnieźnie,  zajmował  się  prowadzeniem
rekolekcji  i  pracą  misyjną,  służył  też  pomocą  również  w  Diecezji  Koszalińsko-
Kołobrzeskiej.  W  listopadzie  1978r.  na  prośbę  Biskupa  Ordynariusza  I.  Jeża,  został
tymczasowym zarządcą parafii w Koczale, należącej do dekanatu Miastko. 

W związku ze stałym pogorszeniem się stanu zdrowia ks. Witucki w piśmie z 30 czerwca
1979  r.,  popartym  odpowiednimi  zaświadczeniami  lekarskimi,  poprosił  Biskupa  Jeża  o
dekret emerytalny. Biskup przychylił się do tej prośby i z dniem 22 sierpnia 1979 r. ks.
Witucki przeszedł na emeryturę.
Jak  się  jednak niebawem okazało,  nie  dane  mu było  zakończyć  pracy.  Stało  się  tak  w
wyniku zbiegu okoliczności.  We wrześniu  1979 r.  proboszcz  z  Ustki  uległ  poważnemu
wypadkowi, pojawiła się więc nagła potrzeba, jego zastąpienia. Z prośbą o to zwrócił się do
ks. Wituckiego Biskup Ignacy Jeż. Po kilkunastodniowym zastępstwie w Ustce, ks. Witucki
otrzymał 29 listopada 1979 r. od Biskupa dekret powołujący go na stanowisko proboszcza
parafii pod wezwaniem NMP Wspomożycielki Wiernych w Miastku. Parafię zamieszkiwało
ponad dziewięć tysięcy wiernych. Nowemu miasteckiemu proboszczowi w pracy pomagało
dwóch księży wikariuszy. W parafii istniały dwa kościoły główny w Miastku i filialnym w
oddalonych o siedem kilometrów Miłocicach. Po mimo ciągłych problemach zdrowotnych,
z pomocą wikariuszy, ks. Witucki, pełnił obowiązki proboszcza w Miastku aż do 31 lipca
1985 roku, kiedy ostatecznie przeszedł na emeryturę. 

Ks.  Bernard  pożegnał  się  ze  swoimi  parafianami,  28  lipca,  w  przeddzień  czterdziestej
rocznicy swoich święceń kapłańskich.

Z  Miastkiem  ostatecznie  związał  swe  losy  na  stałe.  Tu  zbudował  swój  dom,  na  ul.
Słonecznej 18A (obecnie jest to ulica Ks. Gen. . Wituckiego), w którym po przekazaniu w
1985  roku  parafii  swojemu  następcy,  spędził  ostatnie  lata  życia,  do  końca  pozostając
człowiekiem aktywnym w wielu dziedzinach. Przede wszystkim zajmował się głoszeniem
rekolekcji  o  Bożym  Miłosierdziu,  zajmował  się  wieloma  sprawami  związanymi  z
kombatantami,  gdy zachodziła  taka potrzeba pomagał  okolicznym księżom w ich pracy
duszpasterskiej.  W ostatnich latach swego życia bardzo często wyjeżdżał też za granicę.
Jednym z głównych powodów była przede wszystkim ciągła rehabilitacja i leczenie. 
W 1985 roku we Francji wstawiono mu również rozrusznik serca. W dniu 13 maja 1989 w 
Paryżu zmarł gen. Antoni Zdrojewski, dawny przełożony i przyjaciel ks. gen. Wituckiego, 
na którego pogrzebie ks. Witucki wygłosił homilię.                                                       125.



Generał Rajmund T. Andrzejczak 

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego
w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 
oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie.

Awanse
• podporucznik – 1991 
• porucznik – 1994 
• kapitan – 1995 
• major – 2000 
• podpułkownik – 2004 
• pułkownik – 2008 
• generał brygady – 9 sierpnia 2011
• generał dywizji – 11 sierpnia 2016
• generał broni – 3 lipca 2018
• generał – 12 listopada 2019

Służbę  wojskową  rozpoczął  w  2  pułku  piechoty  w  Giżycku,  gdzie  objął  pierwsze
stanowisko służbowe dowódcy plutonu. W latach 1993-1996 dowodził kompanią czołgów
w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 1996-1998 pełnił służbę w sekcjach
rozpoznania  i  operacyjnej  w  4  Suwalskiej  Brygadzie  Kawalerii  Pancernej.

W latach 1998-1999 służył na stanowisku szefa sztabu,  a  2001-2003 zastępcy dowódcy
Polsko-Litewskiego  Batalionu  Sił  Pokojowych  (LITPOLBAT).  W  latach  2003-2005
dowodził  1  batalionem  pancernym  Ułanów  Krechowieckich  w  15  Giżyckiej  Brygadzie
Zmechanizowanej. W latach 2003-2006 służył jako zastępca szefa Oddziału Operacyjnego
G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Przez kolejne 4 lata był: szefem Oddziału Operacyjnego
w  Iraku  i  dowódcą  Polskich  Sił  Zadaniowych/PKW  IV  i  V  zmiany  w  Afganistanie.
Między misjami w latach 2008-2010 służył jako zastępca dowódcy 34 Brygady Kawalerii
Pancernej  w  Żaganiu.  Lata  2010-2012  to  służba  w  2  Korpusie  Zmechanizowanym  w
Krakowie na stanowisku asystenta szefa sztabu korpusu. 
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W 2011 r. odebrał nominację na stopień generała brygady, a w 2012 r. objął dowodzenie 17 
Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 r. pełnił 
obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a 
od 2 maja 2016 roku został wyznaczony na dowódcę 12 Dywizji. 15 sierpnia 2016 r. 
otrzymał nominację na generała dywizji.2 lipca 2018 roku prezydent Andrzej Duda wręczył 
gen. dyw. Rajmundowi Andrzejczakowi akt mianowania na stanowisko szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego oraz nominację na kolejny stopień wojskowy – generała 
broni.12 listopada 2019 roku prezydent Andrzej Duda wręczył gen. broni Rajmundowi 
Andrzejczakowi nominację na najwyższy stopień generalski. 

Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został Orderem Krzyża 
Wojskowego II klasyKrzyż Komandorski, „Gwiazdą Iraku” i „Gwiazdą Afganistanu”, a za 
długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych 
odznaczony został także srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju”.
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GENERAŁ WŁADYSŁAW  SIKORSKI  
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