informacje

Stanis³aw Roswadowski - genera³ z Gêbic
Na œcianie pa³acu w Gêbicach 6 kwietnia zostanie ods³oniêta tablica poœwiêcona
niepospolitemu cz³owiekowi - genera³owi Stanis³awowi Rostworowskiemu. Ta zas³u¿ona
dla Rzeczpospolitej postaæ nie jest niestety dostatecznie znana mieszkañcom powiatu,
z którym by³ zwi¹zany poprzez ma³¿eñstwo z Zofi¹ Mycielsk¹.
Stanis³aw Rostworowski urodzi³
siê 19 grudnia 1888 roku w Krakowie. Tradycje rodziny siêga³y g³êboko w przesz³oœæ Rzeczpospolitej.
Rostworowscy pieczêtowali siê herbem Na³êcz. Stanis³aw Rostworowski w 1898 roku rozpocz¹³ naukê
w III Gimnazjum im. Sobieskiego
w Krakowie. W czasie pobytu
w szkole wykazywa³ siê du¿¹ pilnoœci¹ i pracowitoœci¹ zdobywaj¹c najwy¿sze osi¹gniêcia. Czynnie anga¿owa³ w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹, wstêpuj¹c do tajnego Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. W pi¹tej klasie Stanis³aw by³ opiekunem samokszta³cenia klas trzecich, a dwa lata
póŸniej zosta³ delegatem szko³y na
miêdzyuczelniane konferencje Gimnazjalnej Komisji Zetowej (ZMP
dzieli³ siê na organizacje „Petowe
”dla szkó³ œrednich i „Zetowe” dla
szkó³ wy¿szych). Stanis³aw Rostworowski odbywa³ tak¿e obowi¹zuj¹ce „zetowców” æwiczenia fizyczne
w sekcji krakowskiej „Soko³a” (legalnie dzia³aj¹cej polskiej organizacji paramilitarnej).

Ch³opski ko¿uch i szlacheckie gêganie
M³odzie¿ krakowska spe³nia³a
wa¿ne zadania przerzucania przez
granicê z Rosj¹ zakazanych w zaborze rosyjskim materia³ów patriotycznych. Stanis³aw Rostworowski
ferie œwi¹teczne i wakacje szkolne
spêdza³ w ziemiañskim dworze
Morstinów w le¿¹cych w zaborze
rosyjskim P³awowicach. Zdarza³o
siê wiêc czêsto, ¿e przewozi³ on broszurki patriotyczne. W P³awowicach, Rostworowski zetkn¹³ siê
z problemem uœwiadomienia narodowego wsi. Razem ze swym przyjacielem Ludwikiem Morstinem
szybko nawi¹zali kontakt z miejscowym ch³opstwem. To bratanie siê
m³odych przedstawicieli warstwy
ziemiañskiej z ch³opstwem nie by³o
pozytywnie odbierane w okolicznych dworach. Pewna córka w³aœciciela ziemskiego, witaj¹c siê z Rostworowskim, stwierdzi³a z³oœliwie:
„Zalatuje tu ko¿uchem ch³opskim”,
na co ten nie zastanawiaj¹c siê d³ugo odparowa³: „I s³ychaæ gêganie
gêsi. Prawdziwa wieœ”. Stosunki towarzyskie zosta³y zerwane na prawie rok.

Studia zagraniczne i krajowe
Stanis³aw Rostworowski rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie Katolickim w szwajcarskim Fryburgu na
Wydziale Rolniczym. Ukoñczy³ go
z tytu³em naukowym doktora chemii w 1910 roku. Rok póŸniej rozpocz¹³ pracê asystenta przy kierowniku Katedry Chemii Organicznej na
uniwersytecie w Getyndze. Przebywaj¹c w Szwajcarii Rostworowski
zetkn¹³ siê z przysz³ymi prezydentami RP: Gabrielem Narutowiczem
i Ignacym Moœcickim. Odwiedza³
równie¿ po³o¿ony w Morges dom
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Ignacego Paderewskiego. Po powrocie do Krakowa, w 1912 roku Stanis³aw obj¹³ asystenturê na Wydziale
Rolniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Rostworowski nie skupi³
swych zainteresowañ naukowych
tylko na chemii. Ju¿ w 1913 uzyska³
drugi doktorat, tym razem z filozofii.

... szabli Rostworowskich nie mo¿e brakn¹æ tam, gdzie bij¹ siê o Polskê
Wybuch pierwszej wojny œwiatowej w 1914 roku, Polacy przywitali z entuzjazmem: wreszcie nadesz³a oczekiwana okazja na odzyskanie niepodleg³oœci. Maj¹cy wówczas
26 lat Stanis³aw Rostworowski postanowi³ w³¹czyæ siê w prace wojskowe. Popiera³a go w tym postanowieniu matka, ze wzruszeniem
b³ogos³awi¹c syna: Polskiej szabli
Rostworowskich nie mo¿e brakn¹æ
tam, gdzie bij¹ siê o Polskê! Pocz¹tkowo, wykorzystuj¹c presti¿ w krêgach inteligencji Krakowa, zajmowa³ siê on sprawami administracyjnymi zaplecza polskich jednostek
wojskowych, bêd¹c blisko podpu³kownika W³adys³awa Sikorskiego.
Gdy ten jednak zosta³ Dyrektorem
Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego i zaproponowa³ Rostworowskiemu stanowisko, spotka³ siê z odmow¹. PóŸniejszy w³aœciciel Gêbic, nie chcia³
ukrywaæ siê za lini¹ frontu, lecz
walczyæ z broni¹ w rêku. Ju¿ 2 wrzeœnia 1914 roku zg³osi³ siê w jako
ochotnik do formowanego w³aœnie
oddzia³u kawalerii. Mimo dwóch
doktoratów i wysokiej pozycji spo³ecznej postanowi³ jako szeregowiec
walczyæ o niepodleg³¹ Polskê.

U³an
2 paŸdziernika 1914 roku œwie¿o utworzone polskie szwadrony
kawalerii skierowano jednak, nie jak
liczyli sami u³ani do pomocy oddzia³om Pi³sudskiego, lecz na Wêgry.
Stamt¹d, po przejœciu Karpat II Brygada Legionów toczy³a ciê¿kie boje
z wojskami rosyjskimi. Dla cz³onka
warstwy inteligencko-ziemiañskiej
trudy ¿ycia na linii frontu: brak œrodków czystoœci, wytrzepywanie wszy
nad ogniskiem czy spanie na garstce s³omy musia³y byæ sporym doœwiadczeniem. Stanis³aw Rostworowski szybko jednak przyj¹³ twarde ¿o³nierskie obyczaje. Wœród u³anów nazywano go „Zagoñczykiem”,
gdy¿ wzorem Wo³odyjowskiego
i Kmicica, wykazywa³ siê podczas
patroli i zwiadów. By³ za to doceniany przez prze³o¿onych - pod koniec 1914 roku mia³ ju¿ rangê wachmistrza.

Szar¿a pod Rokitn¹
W czerwcu 1915 roku II Brygada Legionów, bra³a udzia³ w ofensywie austriackiej w Bukowinie.
Wycofuj¹ce siê wojska rosyjskie

umocni³y siê na pozycjach obronnych (sk³adaj¹cych siê z czterech linii okopów) pod Rokitn¹. Dowództwo II Brygady chc¹c za wszelk¹
cenê prze³amaæ obronê wroga, 13
czerwca wyda³o dywizjonowi kawalerii legionowej rozkaz szar¿y na
pozycje wroga. Mimo i¿ by³a to decyzja nieprzemyœlana, rotmistrz Dunin-W¹sowicz wykona³ go z determinacj¹, kieruj¹c do szar¿y jedynie
drugi szwadron. - Pojecha³a ich
garstka - siedemdziesiêciu; wiedzieli, ¿e jad¹ na stracenie, ale rwali naprzód, bo w uszach brzmia³ im rozkaz zdobycia okopów, bo w ¿y³ach

Genera³ Stanis³aw Rostworowski.
gra³a im krew tamtych, wielkich
przodków szwole¿erskiego znaku.
Pad³o ich na miejscu piêtnastu, dwunastu rannych zas³a³o pole, dwudziestu jeden zwali³o siê z zabitymi
i poranionymi koñmi, dziewiêciu
przejecha³o pod same karabiny maszynowe i armaty, poprzez cztery
rowy strzeleckie i okopy. Dziewiêciu
to by³o za ma³o; musieli pod szrapnelami skrêciæ do wsi, a z tych bez
ran wróci³o do flankowych patroli
siedmiu - pisa³ we wspomnieniach
Rostworowski. Podczas szar¿y zgin¹³ te¿ rotmistrz Zbigniew DuninW¹sowicz. Za bitwê pod Rokitn¹
chor¹¿y Stanis³aw Rostworowski
otrzyma³ austriacki z³oty medal
I klasy za walecznoœæ. Wkrótce skierowano go do pracy w sztabie brygady, a póŸniej do Departamentu
Wojskowego.

U boku Sikorskiego i Lubomirskiego
W Departamencie Rostworowski zyska³ pe³ne zaufanie swojego
prze³o¿onego – p³k Sikorskiego.
W konflikcie pomiêdzy tym ostatnim a Pi³sudskim, opowiedzia³ siê
zdecydowanie przeciwko przysz³emu Marsza³kowi. Bêd¹c ponad partyjnymi podzia³ami uwa¿a³ on, ¿e
propozycje Pi³sudskiego s¹ bardzo
ryzykowne. Po utworzeniu namiastki rz¹du polskiego w postaci Rady
Regencyjnej, porucznik Stanis³aw
Rostworowski zosta³ jej adiutantem
wojskowym przy regencie Lubomir-

skim. Zakres jego obowi¹zków odpowiada³ funkcji szefa gabinetu Prezydenta RP.

¯ona i Gêbice
Pe³ni¹c funkcje adiutanta Rostworowski zosta³ skierowany z tajn¹ misj¹ do Wielkopolski w celu
rozszerzenia zasiêgu werbunku do
wojska. Odwiedzaj¹c posiad³oœci
ziemskie, trafi³ do rodziny Mycielskich w powiecie szamotulskim. To
tutaj pozna³ swoj¹ przysz³a ¿onê
Zofiê. Córka Ludwika i El¿biety
Mycielskich by³a osob¹ starannie
wykszta³con¹, o wielkim poczuciu
patriotyzmu. Bohater s³ynnej szar¿y spod Rokitnej momentalnie zaw³adn¹³ jej sercem. Œlub odby³ siê
25 wrzeœnia 1918 roku w Gêbicach,
maj¹tku, jaki drog¹ spadku przejê³a
matka panny m³odej.

Na arenie najwa¿niejszych wydarzeñ
W listopadzie 1818 roku Rostworowski, u boku ksiêcia Lubomirskiego, wita³ powracaj¹cego
z wiêzienia w Magdeburgu Pi³sudskiego. W nocy z 12 na 13 listopada
osobiœcie rozbraja³ genera³a - gubernatora Hansa von Beselera. Dzieñ
póŸniej przekaza³ Józefowi Pi³sudskiemu decyzjê Rady Regencyjnej,
przekazuj¹cej mu pe³niê w³adzy
pañstwowej. Mimo i¿ pierwsza wojna œwiatowa ju¿ siê skoñczy³a, Polska granica wschodnia by³a w ogniu
walk. W kwietniu 1919 roku kapitan sztabu generalnego Rostworowski obj¹³ funkcjê szefa Ekspozytury
G³ównego Kwatermistrzostwa przy
Naczelnym Wodzu. Podczas decyduj¹cej bitwy warszawskiej zwanej
„cudem nad Wis³¹” by³ jednym
z g³ównych oficerów operacyjnych.
PóŸniej mjr szt. gen. Rostworowski
sta³ na stanowisku szefa sztabu Naczelnej Komendy Wojsk Powstañczych podczas III powstania œl¹skiego.

W niepodleg³ej Polsce
Poniewa¿ m³ode pañstwo polskie potrzebowa³o zaufanej, kadry
oficerskiej Rostworowski pozosta³
w armii a¿ do 1935 roku. Mimo ¿e
ju¿ piêæ lat wczeœniej (po awansie
na stopieñ pu³kownika), zwróci³ siê
on z proœb¹ o przeniesienie do rezerwy, Pi³sudski nie zezwoli³ na to,
maj¹c na uwadze jego przydatnoœæ.
Po odejœciu z czynnej s³u¿by wojskowej Rostworowski poœwiêci³ siê
walce o podniesienie poziomu rolnictwa. Jednak tylko cztery lata móg³
cieszyæ siê prac¹ w zaciszu rodzinnym. 24 sierpnia 1939 roku pu³kownik otrzyma³ wezwanie do natychmiastowego stawienia siê w wojsku.
Zosta³ przydzielony do obrony dzielnicy Warszawy – Pragi. Po kapitulacji stolicy Rostworowski przedosta³ siê przez £otwê i Szwecjê do
Francji.

Walka w Rumunii i na Wêgrzech
Po zameldowaniu w Naczelnym
Dowództwie w Pary¿u otrzyma³
misjê kierowania baz¹ ³¹cznikow¹
„Bolek” w Bukareszcie. U¿ywa³
wtedy pseudonimu „Prawdzic” oraz
„R¹czy”. Poniewa¿ w 1940 roku,
wzros³y wp³ywy hitlerowców
w po³udniowo-wschodniej Europie,

¯ycie Gostynia 14 (135) 5 kwietnia 2002

pu³kownik Rostworowski przeniós³
punkt „Bolek” do Stambu³u. Tworz¹c sieæ przerzutów dotar³ do Kairu i Jerozolimy! Od stycznia 1941
„Prawdzic” zosta³ szefem Bazy nr 1
„Romek” w Budapeszcie. Po ataku
III Rzeszy na Jugos³awiê i póŸniej
ZSRR gestapo zaczê³o przeprowadzaæ maj¹ce na celu wykrycie polskich konspiracyjnych punktów
wojskowych na terenie swoich
pañstw sojuszniczych. W maju 1942
roku, poszukiwany listem goñczym
przez Niemców Rostworowski, zostaje skierowany do kraju. Wobec
realnej groŸby aresztowania, jego
dalszy pobyt na Wêgrzech sta³ siê
bezsensowny.

W okupowanej Polsce
Piêædziesiêcioczteroletni p³k
„Rola” przeby³ trasê z Wêgier do
kraju, szlakiem kurierskim Koszyce- Ro¿niawa-Orawaka-Nowy TargKraków pieszo. Dzia³aj¹c na terenie
okupowanej Polski Rostworowski
przyj¹³ pseudonim „Odra”. Komenda G³ówna AK skierowa³a go do
„Obserwatorium” – specjalnej komórki starszych oficerów, której sta³
siê jesieni¹ 1943 roku kierownikiem.
12 stycznia 1944 „Odra” po latach
wiernej s³u¿by otrzyma³ awans na
genera³a brygady. Kieruj¹c podziemiem wojskowym w krakowskiem
mia³ on szczególnie trudne zadanie
– dzia³a³ bowiem „pod bokiem”
urzêduj¹cego na Wawelu generalnego gubernatora Hansa Franka.

Aresztowanie
Gestapo usilnie poszukiwa³o
osoby kieruj¹cej planem „Burza” na
terenie Ma³opolski. Gen. „Odra”
zlekcewa¿y³ jednak ostrze¿enia polskiego kontrwywiadu, ¿e z uwagi na
charakterystyczn¹ du¿¹ bliznê za
uchem, mo¿e byæ ³atwo rozpoznany w Krakowie. 11 sierpnia 1944
roku Rostworowski zosta³ aresztowany w swojej konspiracyjnej kwaterze przy ulicy Œwiêtego Marka 8.
Genera³a przewieziono do gestapowskiej katowni przy ul. Pomorskiej 2. Tam oddzielono genera³a od
reszty aresztowanych. Z relacji
agentki AK pracuj¹cej na Pomorskiej, w czasie przes³uchania Rostworowski modli³ siê tylko nie odpowiadaj¹c na pytania. Gdy przes³uchuj¹cy sturmbannführer Hamman
uderzy³ go w twarz, genera³ wsta³
i rzuci³ siê na gestapowca. Nastêpnie zaatakowa³ krzes³em drugiego
z Niemców! Otrzyma³ jednak cios
w ty³ g³owy i pad³. WiêŸnia zakatowano. Podobn¹ relacjê przedstawi³
adwokat dr Stefan Dembiñski równie¿ wiêziony na Pomorskiej. 11
sierpnia oko³o godziny 9.00 z pokoju, w którym przes³uchiwano Rostworowskiego dobieg³y odg³osy
szamotaniny, przewracanych krzese³ i niemieckie wo³anie o pomoc.
Genera³ mia³ chwyciæ le¿¹cy podczas przes³uchania granat i u¿yæ go.
Ostatnie chwile ¿ycia „Odry” okryte
s¹ tajemnic¹. W jego ostatniej drodze
nie towarzyszy³a mu jednak orkiestra
graj¹ca generalskiego marsza...
GRZEGORZ SKORUPSKI
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