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Piotr Milczanowski: Wódz, który umiał
zwyciężać i ponosić klęski
Był jednym z najzdolniejszych polskich dowódców,
znakomitym strategiem i znawcą sztuki wojennej.
Skonfliktowany z Piłsudskim i jego środowiskiem,
uwięziony, zmarł przedwcześnie w niewyjaśnionych
do końca okolicznościach.

Tadeusz Jordan Rozwadowski herbu Trąby urodził się 19 albo 20 maja
1866 r. w Babinie w pow. kałuskim (Ukraina). W literaturze historycznej
występują dwie daty jego urodzin. Część autorów przyjmuje 19 maja. Taką
informację znajdziemy też w filmie „Zapomniany generał”, w którym
występują przedstawiciele rodziny Jordan Rozwadowskich. Z kolei Polski
Słownik Biograficzny podaje datę 20 maja. Autor opierał się na bogatych
źródłach archiwalnych, m.in. na aktach osobowych Centralnego Archiwum
Wojskowego. Trudno rozsądzić.

Rozwadowski pochodził z rodziny o starych tradycjach wojskowych. Jego
przodek rycerz Maciej walczył pod Wiedniem w 1683 r., pradziad
Kazimierz, był kościuszkowskim brygadierem, dziad Wiktor powstańcem
listopadowym, a ojciec Tomisław dowodził oddziałem konnym w powstaniu
styczniowym.

Absolwent Szkoły Wojennej w Wiedniu

Tadeusz Rozwadowski był absolwentem wielu austriackich szkół
wojskowych na czele z prestiżową, przeznaczoną dla elity korpusu



oficerskiego, Szkołą Wojenną w Wiedniu. Po jej ukończeniu w 1891 r.
piastował funkcje sztabowe w Mariborze i Budapeszcie, gdzie w 1894 r.
ożenił się z Marią hr. Komorowską. Od października 1896 r. był attaché
wojskowym przy poselstwie austriackim w Bukareszcie. Znajomość sześciu
języków – polskiego, francuskiego, niemieckiego, czeskiego i rosyjskiego,
a z czasem także rumuńskiego, niezwykły urok osobisty, wrodzony
optymizm i nienaganne maniery, czyniły go naturalnym kandydatem do
objęcia ważnej dla austro-węgierskiej monarchii placówki.

W Rumunii przyszły na świat dzieci Rozwadowskiego (Melania w 1898 r.,
Józef w 1899 r. i Kazimierz w 1906 r.). Bukareszt opuścił w 1907 r.
i powrócił do Galicji, do Stanisławowa. Do wybuchu wojny poświęcał się
pracy wojskowej i społecznej, a w 1913 r. jako jedyny z wyższych polskich
oficerów armii austriackiej nawiązał współpracę z ruchem strzeleckim,
często ratując go dzięki swym koneksjom z różnych opresji.

Różnica zdań z Piłsudskim

W Cesarskiej i Królewskiej Armii dosłużył się stopnia marszałka polnego
porucznika, w odradzającym się Wojsku Polskim został generałem broni,
szefem Sztabu Generalnego WP przy Radzie Regencyjnej i od 1918 r. zajął
się organizacją armii polskiej, tworząc zręby jej marynarki wojennej,
kawalerii i straży granicznej. Opracowane wtedy „schemat organizacji
polskich władz wojskowych” i „Tymczasowa ustawa o powszechnym
obowiązku służby wojskowej” odegrały ważną rolę w toczonych później
wojnach o granice.

Po objęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego Rozwadowski złożył urząd
w związku z różnicą zdań między nim a Naczelnikiem Państwa. Rzecz
dotyczyła organizacji polskiego wojska.

►Czytaj całość na portalu przystanekhistoria.pl

 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/76144,Wodz-ktory-umial-zwyciezac-i-ponosic-kleski.html


Tadeusz RozwadowskiTadeusz RozwadowskiTadeusz RozwadowskiTadeusz Rozwadowski

https://mojaniepodlegla.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-535202.jpg



