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Tragiczne losy Ojców Niepodleg³o�ci

Gen. Rozwadowski urodzi³ siê w 1866 r. Po
ukoñczeniu  gimnazjum  uczy³  siê w  Szkole
Kadetów Kawalerii oraz w Wojskowej Aka
demii Technicznej w Wiedniu. Szybko da³ siê
poznaæ  jako niezwykle  zdolny  strateg  i  do
wódca w armii austriackiej, w której s³u¿y³.
Nie by³o wszak Polski na mapie Europy.

Prelegent wiele miejsca po�wiêci³ koñco
wemu okresowi I wojny �wiatowej i odradza
niu siê pañstwa polskiego, szukaj¹c tu rozbie¿
no�ci w koncepcjach pañstwowych Pi³suds
kiego  i Rozwadowskiego, które skutkowa³y
niechêci¹ tego pierwszego, mimo ¿e obaj wal
czyli po stronie pañstw centralnych (Niemcy
i AustroWêgry).

Gdy wybuch³a I wojna �wiatowa, g³ówne
uderzenie pañstw centralnych idzie po prawej
stronie Wis³y, od Annopola, w kierunku Lub
lina, Kra�nika. Tu walczy gen. Rozwadowski
i  jest  jednym  z  wa¿niejszych  dowódców.
Warto podkre�liæ jego stosunek do miejscowej
ludno�ci. Otó¿ zachowuje siê wobec niej wy
j¹tkowo porz¹dnie: dba o miejscow¹ ludno�æ.

Z drugiej strony w sierpniu do walki wyru
sza Pi³sudski  ze swoj¹ I Brygad¹. Jak podkre
�la prelegent, Pi³sudski, agent austriacki i nie
miecki, mia³ wznieciæ powstanie. Ale I Bryga
da zachowuje siê wobec ludno�ci cywilnej zu
pe³nie inaczej ni¿ Rozwadowski: kradnie, gwa³
ci kobiety, wszczyna burdy. Ludno�æ wiêc ich
nie popiera. Dlaczego tak czyni Pi³sudski? �
pyta H. Nicpoñ. Bo tak naprawdê robi wszyst
ko, ¿eby powstania nie wznieciæ. Nie by³o ono
w interesie Niemiec. Gdyby bowiem wybuch
³o,  Rosjanie  skierowaliby  na Kielecczyznê,
gdzie operowa³ Pi³sudski wszystkie si³y i po
st³umieniu powstania mieliby krok do s³abo
bronionego Berlina. Niemcom i Austrii naj
bardziej zale¿a³o, ¿eby silne wojska rosyjskie
wci¹gn¹æ w pu³apkê. Jak najdalej od Berlina
i Wiednia. Takim miejscem jest pu³apka gali
cyjska.

Tymczasem 7 pa�dziernika Rada Regen
cyjna, powo³ana przez Niemców w 1916 r.,
og³asza niepodleg³o�æ Polski i oznajmia, ¿e
w  sk³ad  pañstwa  polskiego  powinny wej�æ
ziemie zaboru austriackiego i rosyjskiego �
w Berlinie do przyjêcia, ale i zaboru niemiec
kiego � to dla Niemców nie do przyjêcia. Rada
oznajmia te¿, ¿e w przypadku wybuchu pow
stania na ziemiach polskich, nale¿y udzieliæ
mu wszelkiej pomocy. De facto wypowiada
wiêc Niemcom pos³uszeñstwo. 28 pa�dzierni
ka mianuje nowym wodzem naczelnym i sze
fem sztabu gen. Rozwadowskiego, a jego za
stêpc¹  gen.  Zagórskiego,  jednego  z  szefów
wywiadu austriackiego.

Wtedy na scenê wkracza Pi³sudski, a w³a�
ciwie wkraczaj¹ Niemcy, którzy trzymaj¹ Pi³
sudskiego w Magdeburgu. Niemcy chc¹ poz
byæ siê Rady Regencyjnej i wykorzystuj¹ Pi³
sudskiego. By daæ mu w³adzê, wymy�laj¹ rz¹d
lubelski. Premierem zosta³ wiêc socjalista Ig
nacy Daszyñski. Po przyje�dzie Pi³sudskiego
przekazuje  mu  w³adzê.  Na  scenê  wkracza
Jêdrzej Moraczewski, agent niemiecki, znany
z proniemieckich pogl¹dów i on zostaje pre
mierem nowego rz¹du.

Niemcy byli �wietnymi in¿ynierami spo
³ecznymi. Przyk³adem scenariusz z Leninem,

którego przywieziono do Rosji, ¿eby wysadziæ
imperium. Lenina witaj¹  t³umy, bo Niemcy
ka¿demu kto przychodzi p³ac¹ miesiêczne po
bory. Scenariusz z Pi³sudskim by³ trochê inny,
bo Niemcom zale¿a³o, ¿eby w Polsce nie wy
buch³o powstanie. Pi³sudski otrzyma³ w³adzê
w sposób kameralny. Musia³ tak¿e zapewniæ,
¿e nie bêdzie siêga³ po ziemie zaboru prus
kiego. Niemcy nie chc¹ traciæ swych rubie¿y
wschodnich, czyli terenów Polski. Anglicy go
dz¹ siê pomóc Niemcom z obawy, ¿e po woj
nie Francja stanie siê supermocarstwem i mo
¿e  zagroziæ Wielkiej  Brytanii. W  interesie
Londynu le¿y niedopuszczenie do os³abienia
Niemiec ponad miarê. St¹d w czasie konferen
cji w Pary¿u Anglicy popieraj¹ Niemców.

Niemcy przywie�li Pi³sudskiego 10 listo
pada, to by³ ostatni dzieñ, gdy mogli to uczy
niæ legalnie. 11 listopada podpisuj¹ akt kapitu
lacji i trac¹ mo¿liwo�æ swobodnego dzia³ania.

Gdy  gen.  Rozwadowski  i  Pi³sudski  siê
spotykaj¹, widaæ, jak ró¿n¹ wizjê pañstwa ma
j¹. Pi³sudski uwa¿a, ¿e wojsko powinno byæ
z  pospolitego  ruszenia,  ochotnicze  i milicja
obywatelska, czyli jako si³y zbrojne ¿adna ran
ga. Rozwadowski uwa¿a, ¿e wojsko ma byæ
z poboru, wyszkolone, profesjonalne, wojsko
którego przeciwnik bêdzie obawia³, a do tego
apolityczne. Rozwadowski uwa¿a, ¿e dla ¿o³
nierza najwa¿niejsza jest przysiêga. ̄ eby ¿o³
nierze austriackiej armii mogli s³u¿yæ w wojsku
polskim, uzyska³ zgodê cesarza na zwolnienie
z przysiêgi. 7 listopada sk³adaj¹ przysiêgê na
wierno�æ odrodzonemu pañstwu polskiemu.

Trudno  wyja�niæ  dzi�  sprawê  czeskiej
Skody, jednego z najwiêkszych wówczas pro
ducentów broni. Z³o¿y³a Polsce ofertê przenie
sienia ca³ej produkcji wojskowej do Polski na
�wietnych warunkach.  Pañstwo polskie mia
³oby z tego wysokie zyski. Propozycjê przeds
tawiciel Skody z³o¿y³ na rêce gen. Rozwadow
skiego, który j¹ przekaza³ rz¹dowi Moraczew
skiego. Ten siê jednak nie zgadza siê. Trudno
zrozumieæ powody tej decyzji. Na pewno by³a
w interesie Niemiec, którym zale¿a³o, by ar
mia polska by³a s³aba i �le uzbrojona. Historia
mog³aby siê potoczyæ inaczej�

Tymczasem wybucha wojna polskobol
szewicka. Jak podkre�la H. Nicpoñ, gdyby�
my nie wszczêli  tej wojny, otrzymaliby�my
du¿o wiêcej na Wschodzie. Znów w interesie
Niemiec i Wielkiej Brytanii by³o, ¿eby ¿¹dania
polskie os³abiæ. Wojna by³a �wietnym preteks
tem. Pañstwo polskie skupione w walkach na
Wschodzie nie pomog³o powstañcom �l¹skim
i wielkopolskim.

Mamy wojnê polskobolszewick¹. Prele
gent podkre�la, ¿e przez d³ugi czas uwa¿a³, ¿e
Pi³sudski stchórzy³. Historycy mówi¹ te¿ o za
³amaniu nerwowym Pi³sudskiego. Ale to nie
wszystko t³umaczy³o. Nowe �wiat³o na sprawê
rzuca opublikowane w �Najwy¿szym Czasie�
zeznania Tomasza D¹bala z 1937 r. D¹bal to
trochê komunista,  trochê socjalista, przyja�
ni¹cy siê z Pi³sudskim. Je�li wierzyæ jego zez
naniom, to dymisja Pi³sudskiego zwi¹zana by
³a z ofert¹ objêcia przez Pi³sudskiego funkcji
komisarza ludowego na Polskê. To t³umaczy
dymisjê na rêce Witosa.
  Dramat Rozwadowskiego rozegra³ siê
w 1926 r. Gen. Rozwadowski by³ do bólu ucz
ciwy,  przestrzegaj¹cy  przysiêgi wojskowej,
wymagaj¹cy od ¿o³nierzy, czego nie mo¿na

powiedzieæ o  Pi³sudskim, dla którego standar
dy  zachowania  tworzy³y okoliczno�ci. Zda
niem Henryka Nicponia genezy zamachu ma
jowego nale¿y szukaæ w sytuacji miêdzynaro
dowej. W 1925  r. mamy uk³ad w Locarno,
który daje  trwa³o�æ granic  tylko zachodnich
Niemiec. Zagro¿ona jest Czechos³owacja i Pol
ska. 12 maja mia³y rozpocz¹æ siê rozmowy
o federacji polskoczeskiej. To zmieni³oby uk
³ad si³ w ca³ej Europie. Rz¹d londyñski wys³a³
do attache wojskowych okólnik, ¿e w Polsce
bêdzie zamach stanu i jest on w interesie Wiel
kiej Brytanii. To, zdaniem H. Nicponia, �wiad
czy o zaanga¿owaniu Londynu i Berlina.

Gen.  Rozwadowski  twardo  broni  legal
nych w³adz,  jest  pryncypialny,  bo  sk³ada³
przysiêgê. Po stronie rz¹du opowiada siê te¿
gen. Zagórski. Obaj zap³ac¹ za to ¿yciem, przy
czym cia³a Zagórskiego nigdy nie odnaleziono.
Tu bardzo ciekaw¹ postaci¹ w tym czasie by³
ks. Józef Pana�, mocno dzi� zapomniany. By³
g³ównym kapelanem Legionów i ich wspó³
twórc¹. On by³ na miejscu, podczas kryzysu
przysiêgowego,  ale  nie  opowiedzia³  siê  po
stronie Pi³sudskiego, uwa¿a³, ¿e nale¿y dotrzy
maæ przysiêgi. Broni³ Lwowa, zosta³ odzna
czony przez Pi³sudskiego krzy¿em Virtuti Mi

litari i innymi odznaczeniami. To jeden z oj
ców niepodleg³o�ci.

Podczas mszy �wiêtej w intencji ofiar za
machu majowego, gdy w ko�ciele s¹ wszyscy
pi³sudczycy, ks. Pana� wychodzi jako celeb
rans z tymi wszystkimi orderami, rzuca je na
ziemiê i mówi, ¿e tych orderów nie bêdzie no
si³, bo wrêczy³ mi je Pi³sudski. Mówi³: Ja, by³y
kapelan wojsk legionowych Pi³sudskiego, o�
wiadczam wobec Boga, trumien pomordowa
nych mych  braci  i wszystkich  obecnych,  co
nastêpuje: Zgrzeszy³em  ciê¿ko,  gdy¿  niemal
ba³wochwalczo  czci³em  i  wierzy³em w  pra
wo�æ i uczciwo�æ ¿o³niersk¹ Pi³sudskiego, lecz
Pan Bóg sprawiedliwy mnie za to ukara³, gdy¿
dzisiaj muszê patrzeæ na najwiêksz¹ ze zbrodni
na �wiecie, któr¹ pope³ni³ Pi³sudski.

Ordery te, które dot¹d zdobi³y mi pier� (�)
otrzymane z r¹k Pi³sudskiego, nosi³em z dum¹
i chlub¹. Dzi� po tej zbrodni, któr¹ on pope³ni³,
pal¹ mi piersi, zwracam je, gdy¿ te same orde
ry  znajduj¹  siê  na  piersiach  genera³a Dre
szera, zwyciêzcy w bratobójczej walce, rzucam
mu pod nogi, poniewa¿ zosta³y zhañbione.

Zosta³ natychmiast zwolniony ze stanowi
ska i przeniesiony w stan spoczynku. W latach
30tych dzia³a³ w ruchu ludowych i spó³dziel
czym oraz w Zwi¹zku Hallerczyków.

Losy ks. Panasia s¹ bardzo ciekawe, dziw
ne, ¿e hierarchowie o nim zapomnieli. Po wej
�ciu do Lwowa Sowietów zosta³ aresztowany
i zamordowany podczas �ledztwa, prawdopo
dobnie w kwietniu 1940 r. Zgina³ jak mêczen
nik za polsko�æ i za wiarê. Pochodzi³ z Od
rzykonia, z Podkarpacia.

Jak wspomniano, gen. Rozwadowski i Za
górski zginêli. Wszystkie poszlaki wskazuj¹,
¿e  gen. Rozwadowski  zosta³  otruty,  ale  nie
mo¿na tego potwierdziæ, bo nie ma jego cia³a.
Pochowany we  Lwowie  ze  swoimi  ¿o³nie
rzami, zosta³ przeniesiony przed zniszczeniem
Cmentarza Orl¹t przez Sowietów. Byæ mo¿e
pochowano go na Cmentarzu £yczakowskim.
Cia³a Zagórskiego nigdy nie znaleziono. Dwa
najwa¿niejsi  ludzie  zostali  zamordowani.
W 1939 r. równie¿ w tajemniczych okolicz
no�ciach  umiera  Wojciech  Korfanty.  Stan
zdrowia pogorszy³ siê nagle po aresztowa
niu przez sanacjê w 1939 r., mimo zwolnie
nia i leczenia nie uda³o siê go uratowaæ. Le
karze,  podobnie w  przypadki  Rozwadows
kiego podejrzewali zatrucie arszenikiem.

Warto dodaæ, ¿e po zajêciu Krakowa Hit
ler wystawi³ przy grobie Pi³sudskiego wartê
honorow¹. Uwa¿a³, ¿e gdyby Pi³sudski ¿y³ to
Polska uderzy³aby wraz z nim na Rosjê.

Spotkanie odbywa³o siê w ramach projek
tu dofinansowanego przez Narodowy Instytut
Wolno�ci z Funduszu Inicjatyw Obywatels
kich na lata 20142020).

NOTOWA£A: IKA

Genera³ Tadeusz Rozwadowski � wybitny dowódca wojskowy i strateg, a tak¿e dyplomata,
zwyciêzca w bitwie warszawskiej, jeden z ojców polskiej niepodleg³o�ci, ofiara sanacji by³
bohaterem listopadowego spotkania �Aspektu Polskiego� . Wyk³ad na jego temat wyg³osi³
Henryk Nicpoñ, autor ksi¹¿ki pt. �Polowanie na genera³a. Pi³sudski kontra Rozwadowski�.

Gen. W³odzimierz Zagórski, W³adys³aw Sikorski i gen. Tadeusz Rozwadowski


