
 

 

 XV rocznica wręczenia sztandaru Batalionowi Czołgów Ułanów Karpackich.  

 28. sierpnia 1999r., na placu apelowym 5. Brygady Zmechanizowanej w Gubinie,    

odbyła się uroczystość wręczenia Batalionowi Czołgów dowodzonego przez mjr Jana 

ROKOSIKA sztandaru (zał.nr1) ufundowanego przez st. wachmistrza Czesława JAKUBIKA 

(zał. nr 7), zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych, oraz przejęcie tradycji bojowych Pułku 

Ułanów Karpackich. 

 Na uroczystości przybyła grupa Ułanów Karpackich: Alfred FLOREK – skarbnik b. Z.U.K.     

z żoną Carmelą z Anglii, Czesław JAKUBIK - fundator sztandaru z żoną Janiną z USA, 

Augustyn Z. KOZIOŁ – sekretarz b. Z.U.K. z Anglii, Julian MARCHEWKA z Włoch, 

Zygmunt MATUSZEWSKI z Polski, Edward NADANY z Anglii, Józef PLEBAN z żoną Adą 

z Polski, Tomasz SKRZYŃSKI z Polski. 

 

Ułani Karpaccy - Weterani 
Źródło: archiwum Stowarzyszenia Ułanów Karpackich 

 

 Obecni byli także przedstawiciele: Prezydenta RP – płk Wojciech LUTELMOWSKI,   

MON – płk dr Tadeusz KRZĄSTEK, ŚOW – Szef Logistyki – płk dr Mieczysław 

PAWLUSIAK,  4.DZ – Szef Sztabu – płk Wiesław MICHNOWICZ, były dowódca 73. pz 

Ułanów Karpackich – ppłk Jarosław BUT, wykonawcy sztandaru – Państwo Krystyna          

i Romuald BRZEZIŃSCY z Suwałk, oraz przedstawiciele władz miejskich z burmistrzem 

m. Gubin Włodzimierzem ROGOWSKIM. 

 



 Punktualnie o godz. 12.00, Dowódca 5. BZ ppłk dypl. Zbigniew SMOK, przyjął meldunek 

od prowadzącego uroczystość kpt. Artura WARWASA, by zaprosić wszystkich 

zaproszonych gości na trybunę.  Po wciągnięciu na maszt flagi Wojsk Lądowych, 

kierownik sekcji społeczno – wychowawczej, pomocnik dowódcy: mjr Zbigniew 

KRAWCZYK odczytał stosowne decyzje przełożonych: 

 decyzję Prezydenta RP, akt nadania sztandaru Batalionowi Czołgów Ułanów 

Karpackich (zał. nr 2); 

 decyzję Ministra obrony Narodowej o nadaniu nazwy, barw i tradycji Ułanów 

Karpackich Batalionowi Czołgów 5. Brygady Zmechanizowanej (zał. nr 3); 

 akt ufundowania sztandaru Batalionowi Czołgów 5. Brygady Zmechanizowanej   

(zał. nr 4). 

 

st. wachm. Czesław Jakubik podczas ceremonii wbijania pamiątkowych gwoździ 
Źródło: archiwum Stowarzyszenia Ułanów Karpackich 

 

Po odczytaniu aktów nastąpiła ceremonia wbijania pamiątkowych gwoździ, które            

w drzewiec sztandaru wbili: w imieniu Prezydenta RP – płk Lutelmowski, dowódcy ŚOW – 

płk Pawlusiak, dowódcy 4.DZ – płk Michnowicz, dowódca 5.BZ – ppłk Smok, burmistrz    

m. Gubin – p. Rogowski, rodzice chrzestni: p. Kozioł i małżonka burmistrza p. Marianna 

Rogowska, dowódca batalionu czołgów – mjr Rokosik, oraz w imieniu oficerów –            

por Andrzej FURMAN, chorążych – st. chor. Adam BEGEJOWICZ, podoficerów – st. sierż. 

Zdzisław BARTNIAK, żołnierzy służby zasadniczej – st. szer. Ariel KLUJEW. Sztandar 

poświęcił kapelan kpt. ojciec Edward OLECH. 

 



Sztandar dowódcy batalionu w imieniu Prezydenta RP przekazał płk Wojciech 

Lutelmowski. W skład pocztu sztandarowego wchodzili: ppor. Marek CZERNIK,           

chor. Przemysław KOPIJ, st. sierż. Robert OLECH. Sztandar zaprezentowany został 

żołnierzom pododdziałów. 

 

Pamiątkowe zdjęcie. Dolny rząd od lewej: 
p. Krystyna Brzezińska, p. Ada Pleban, p. Carmela Florek, p. Janina Jakubik 

Źródło: archiwum Stowarzyszenia Ułanów Karpackich 
 

Prezydent RP, Aleksander KWAŚNIEWSKI przekazał żołnierzom batalionu czołgów 

życzenia o treści: „ Uroczystość wręczenia sztandaru dla batalionu czołgów ma charakter 

szczególny. Wyraża największy szacunek dla polskiego oręża i tradycji wojskowej. Jest 

ona nie tylko aktem honorowym, ale też zobowiązaniem do sumiennego i godnego 

wypełniania patriotycznego obowiązku wobec ojczyzny i Narodu. Święto Waszego 

batalionu służy także kształtowaniu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodego 

pokolenia, przywiązania do Ojczyzny i gotowości służenia jej w każdej potrzebie. Jestem 

przekonany o Waszych dalszych sukcesach w służbie i pracy na pożytek Rzeczypospolitej 

Polskiej. Z okazji wręczenia sztandaru dla Batalionu Czołgów Ułanów Karpackich, 

dowództwu, kadrze, żołnierzom zasadniczej służby, pracownikom cywilnym i rezerwistom 

składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia”.  

W swych życzeniach Dowódca ŚOW, gen. dyw. Adam RĘBACZ podkreślał m.in.           

że batalion czołgów jako pierwszy w okręgu i nieliczny w WP otrzymuje sztandar                 

i przejmuje tradycje Pułku Ułanów Karpackich, które wcześniej dziedziczył i  kontynuował 

73. Pułk Zmechanizowany 5. Kresowej Dywizji Zmechanizowanej. Cieszy go fakt, że 

dziedzictwo Ułanów Karpackich pozostaje w garnizonie Gubin.  



W imieniu Ułanów Karpackich głos zabrał Tomasz Skrzyński – delegat b. Z.U.K. na kraj 

(zał. nr 5).Okolicznościowe przemówienie wygłosił szef sztabu 4. DZ, płk dypl. Wiesław 

Michnowicz, który dowodził 73. pz w latach: 1991-1994, gdy jednostka przejęła chlubne 

tradycje PUK, jej symbole, oraz nazwę. Życzenia od władz miasta przekazał burmistrz W. 

Rogowski, a podziękowanie za sztandar i przekazane tradycje – dowódca Batalionu 

czołgów, mjr Jan Rokosik. 

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów 5. Brygady Zmechanizowanej, oraz 

wspólne zdjęcie. O godz. 14.00 rozpoczął się uroczysty obiad, który upłynął w miłej             

i serdecznej atmosferze (zał. nr 6). Święto Pułku Ułanów Karpackich zwieńczył Bal Ułański, 

który trwał „do białego rana”. 

 

Bal Ułański, 28. sierpnia 1999r. 

Stoją od lewej: Tomasz Skrzyński, mjr Jan Rokosik, płk Wiesław Michnowicz z małżonką, 

Czesław Jakubik, ppłk Jarosław But z małżonką, Alfred Florek. Klęczy: Augustyn Kozioł. 

Źródło: archiwum Stowarzyszenia Ułanów Karpackich 
 

Dzień prędzej, 27. sierpnia o godz. 11.00 Dowódca 5.BZ, ppłk dypl. Zbigniew Smok 

przywitał Ułanów Karpackich, zaproszonych gości na terenie jednostki wojskowej.           

Po krótkim spotkaniu w sztabie brygady, uczestnicy wzięli udział w pokazie sprzętu 

bojowego. Popołudniu doszło do spotkania z kadrą, oraz żołnierzami batalionu czołgów     

w miejscu ich stacjonowania. Pobyt zakończyło zwiedzenie zorganizowanej Izby Pamięci      

i Tradycji, oraz nastąpiła ceremonia odsłonięcia pomnika Ułanów Karpackich, 

przeniesionego z terenu byłego 73. pz Ułanów Karpackich. Pomnik odsłoniła delegacja 

Ułanów Karpackich w osobach: Alfred Florek, Julian Marchewka, Zygmunt Matuszewski    

w asyście dowódcy batalionu czołgów, mjr Jana Rokosika. Ta podniosła uroczystość 



odbyła się z udziałem kompanii honorowej 5.BZ i orkiestry 4. DZ przy dźwiękach marsza 

Pułku Ułanów Karpackich. O godz. 17.15 kapelan 5.BZ, kpt. ojciec Edward Olech odprawił 

w kościele garnizonowym mszę świętą w intencji Ułanów Karpackich. Dzień ten zakończył 

się towarzyskim spotkaniem z kadrą zawodową batalionu czołgów przy ognisku, na terenie 

ośrodka wypoczynkowego w Kosarzynie. 

 

Tablica pamiątkowa odsłonięta przed budynkiem Batalionu Czołgów 

27. sierpnia 1999r. 

Źródło: archiwum Stowarzyszenia Ułanów Karpackich 
 

Ułani – Weterani byli zgodni w opinii, mówiąc na zakończenie tych wzruszających, 

pełnych emocji chwil: „Było nam dane przeżyć wielkie, wzruszające i niezapomniane 

chwile, za które jesteśmy wdzięczni losowi”. 

opracował: 

Przemysław KOPIJ 

Żródła: 

 Gazeta Gubińska nr 15/99 z dn. 15. września 1999r.; 

 Ułan Karpacki nr 130, lipiec – grudzień 1999r. 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Sztandar Batalionu Czołgów Ułanów Karpackich 
(strona lewa) 

 

Źródło: archiwum Stowarzyszenia Ułanów Karpackich 

 

Sztandar Batalionu Czołgów Ułanów Karpackich 
(strona prawa) 

 

Źródło: archiwum Stowarzyszenia Ułanów Karpackich 

 



 

Opis sztandaru Batalionu Czołgów Ułanów Karpackich: 

Po jednej stronie widnieje czerwony krzyż o kształcie krzyża Virtuti Militari na białym         

tle z Orłem Polskim po środku otoczonym złotym wieńcem laurowym. 

W polach płachty na białym  tle są inicjały „U.K.” (Ułani Karpaccy), otoczone wieńcem 

laurowym, oraz najważniejsze bitwy w których Pułk brał udział, a więc: TOBRUK,    

MONTE CASSINO, ANCONA, BOLOGNA.  

Druga strona płachty ma również czerwony rysunek krzyża Virtuti Militari z wyhaftowanymi 

pośrodku i otoczonym złotym wieńcem laurowym słowami: „Bóg, Honor  i  Ojczyzna”.      

W czterech rogach na białym tle otoczone wieńcem laurowym mieszczą się               

odznaki: Polskiego 2 Korpusu i 8. Armii Brytyjskiej, herb miasta Gubina, oraz                 

odznaka pułkowa na niebiesko czerwonym tle.  

Płachtę sztandaru otaczają złote frędzle.  

W głowicy sztandaru mieszczą się dwie małe urny z autentyczną ziemią z cmentarza 

polskiego w Tobruku z grobów Ułanów: Czesława DRABIKA, Mariana KACZANA, Józefa 

SIECZKOWSKIEGO, oraz z cmentarza polskiego na Monte Cassino z grobów Ułanów: 

Tadeusza ORACZEWSKIEGO, Edwarda SYNOWCA i Zbigniewa PACIORKA. 

Na drzewcu sztandaru umieszczono 54 gwoździe. 11  gwoździ tzw. Ustawowych,               

8 gwoździ historycznych z datami m.in. powstania PUK, wejścia do akcji w obronie 

twierdzy Tobruk, 35 gwoździ z nazwiskami Ułanów Karpackich, którzy swego czasu 

wpłacili pieniądze na fundusz ufundowania sztandaru. Na gwoździach tych oprócz imienia 

i nazwiska znajduje się: miejsce zamieszkania, wraz z małą „Palemką”.   

Sztandar wykonano w zakładzie hafciarskim państwa Brzezińskich z Suwałk.  



 

 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 3 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 4 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 5 

 

Przemówienie Tomasza Skrzyńskiego, wygłoszone w dniu wręczenia sztandaru 
Batalionowi Czołgów Ułanów Karpackich – (28. sierpnia 1999r.) 

 
Drodzy Ułani Karpaccy, Szanowne Panie, Szanowni Panowie. 

 Z upoważnienie Związku Ułanów Karpackich, w imieniu wszystkich byłych 

Ułanów Pułku Ułanów Karpackich, rozsianych po całym świecie, którzy tworzyli 

bojową historię tego wybitnego oddziału liniowego Polskich Sił Zbrojnych, oddziału 

którego sztandar spoczywający w Instytucie generała Władysława Sikorskiego     

w Londynie jest udekorowany Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari za swój wysiłek   

w II Wojnie Światowej, przekazuję koleżeńskie pozdrowienia, oraz wyrazy 

sympatii i przyjaźni Kadrze i Ułanom Batalionu Czołgów Ułanów Karpackich. 

 Dzisiaj to szczególny dla nas dzień, wielkie święto całej Rodziny Ułanów 

Karpackich. My weterani wojenni przekazujemy po raz drugi, po rozformowaniu  

73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich, naszą nazwę, barwy i tradycje 

tym razem czołgistom, 5 Brygady Zmechanizowanej. Przekazujemy Wam czołgiści, 

Ułani Karpaccy jedną z najchwalebniejszych historii bojowych Polskich                 

Sił Zbrojnych, opromienioną walkami w Pustyni Libijskiej i w kampanii        

włoskiej. Równocześnie z nazwą, barwami i tradycją przekazaliśmy także                

sztandar ufundowany przez jednego z nas. Tobrukczyka i Montecassińczyka,                      

st. wachmistrza Czesława Jakubika odznaczonego Krzyżem Walecznych, 

zamieszkałego w U.S.A. Sztandar, który ma być dla Was symbolem wierności, 

honoru i męstwa, których Rzeczpospolita wymaga od swych żołnierzy,niechaj 

stanie się on symbolem świętym. 

 Ułani Karpaccy przejmujecie nazwę, barwy I tradycję oddziału kawalerii polskiej, 

który powstał na obczyźnie w okresie II Wojny Światowej, ciągle walczył na obcej 

ziemi z wytrwałym uporem o Polskę i nie było mu danym wrócić do Ojczyzny pod 

swoim zwycięskim sztandarem. Na obczyźnie został rozformowany w dniu 14 lipca 

1948 roku. Stajecie się spadkobiercami pułku, którego los rzucił w gorące piaski 

afrykańskie i nadał mu piętno egzotycznej epopei w ramach słynnej Brytyjskiej  

VIII Armii a następnie zawiódł na Ziemię włoską, gdzie wplótł swoje wawrzyny do 

wieńca sławy Polskiego 2 Korpusu. Jego drogi tułacze i bitewne zmagania 

wieńczyły więc historyczne sławne rzeki: rzeka Nil, wskrzeszając legendą 

Sułkowskiego, oraz rzeka Tybr, wskrzeszając legendę Legionów Polskich 

Dąbrowskiego. Imię tego znanego na Bliskim Wschodzie i we Włoszech pułku 

wsławiły walki w Libii, szczególnie 4-miesięczna bohaterska obrona Tobruku 

zakończona pościgiem za nieprzyjacielem na kierunku Acroma, a następnie           

w kampanii włoskiej potyczki i walki nad rzeką Sangro.,zdobycie Passo Corno pod 

Monte Cassino, boje przy przekraczaniu rzeki Musone, zdobycie Ankony, Senigalii  

i Pesaro, włamywanie się w obronę Niemców na Linii Gotów I wreszcie walki         

o Bolonię i wkroczenie do niej. 

 



 

 Pułk był w pierwszej linii frontu, w bezpośredniej styczności i w walce                       

z przeciwnikiem w sumie blisko długich 9 miesięcy. Zwycięstwa Pułku Ułanów 

Karpackich zostały wywalczone kosztem wielkiej daniny krwi. Na polu chwały        

i w służbie zginęło 111 Ułanów, a ponad 340 zostało rannych. Oznacza to, że 

prawie co piąty ułan, a co drugi został ranny. 

Był to Pułk bitny, dumny i lojalny o którym dowódca Polskiego 2 Korpusu napisał :               

„…stwierdzam, że Pułk Ułanów Karpackich nie przegrał nie tylko żadnej walki, ale 

ani jednej potyczki, że dobrze i wiernie służył Polsce...". 

 Pojęcie „Ułan Karpacki" pojawiło się po raz pierwszy w historii Kawalerii Polskiej    

w dniu 2 kwietnia 1940 roku, w dalekiej Syrii na Bliskim Wschodzie, w momencie 

utworzenia oddziału rozpoznawczego przy Brygadzie Strzelców Karpackich. 

Brygadzie organizowanej na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza, generała 

Władysława Sikorskiego. Twórcami oddziału byli ówcześnie: major Władysław 

Bobiński jako dowódca i rotmistrz Stanisław Zakrzewski, jako zastępca dowódcy. 

W 10 miesięcy później oddział ten przyjął ostatecznie nazwę Pułku Ułanów 

Karpackich. Służbę dla Polski Pułk rozpoczął typowo, to znaczy „dosiadając koni", 

aby kolejno jako oddział dalekiego rozpoznania Polskiego 2 Korpusu walczyć na 

samochodach pancernych, a w końcu jako oddział Rozpoznawczy 2 Warszawskiej 

Dywizji Pancernej, na czołgach. 

 Pułk zmieniał się więc na przestrzeni czasu, nigdy natomiast nie zmienił jednego,   

to jest: "ducha Kawalerii Polskiej",  którego z pietyzmem pielęgnował u siebie. Pułk 

Ułanów Karpackich walczył za dobrą sprawę i w walce tej wytrwał do końca, 

dotrzymał wiary..... 

Ułani! 

 Jako Wasz starszy kolega w imieniu moich współtowarzyszy broni życzę Wam        

w tym wyjątkowym dniu Szczęść Boże w służbie honoru i uczciwości żołnierskiej, 

dla naszej Ojczyzny. W pełnionej teraz służbie, drodzy nam Ułani Karpaccy - 

jedynym motywem i celem Waszych wysiłków, Waszej pracy, a jeśli trzeba będzie 

nawet i ofiar powinno być wyłącznie dobro naszej Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dziękuje 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 6 

 

Przemówienie Augustyna Kozioła wygłoszone podczas uroczystego obiadu  
w dniu 28. sierpnia 1999r. 

 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Ułani Karpaccy. 

Występuje z upoważnienia i w imieniu Prezesa Związku Ułanów Karpackich, który 

przeze mnie przesyła serdeczne pozdrowienia wszystkim Ułanom Karpackim          

z okazji dzisiejszej uroczystości. 

Osobiście jest mi niezmiernie miło, że po raz któryś zostało mi danym przeżywać 

chwile wzruszeń z bycia w Waszym gronie, Ułanów Karpackich zarówno tych 

"starych" z byłego 73 Pułku Zmechanizowanego jak i tych najmłodszych, którzy 

zostali pasowani na Ułanów właśnie dzisiaj. 

Mam pełną świadomość znaczenia, dla nas najstarszych ułanów - obecnej chwili. 

Właśnie dzisiaj, 28 sierpnia upływa 58 lat jak Pułk Ułanów Karpackich po 

dopłynięciu na okrętach marynarki brytyjskiej do oblężonego Tobruku, z marszu 

przejął pozycje na perymetrze obronnym i jako pierwszy oddział Samodzielnej 

Brygady Strzelców Karpackich wszedł do akcji i nawiązał bezpośrednią styczność 

z nieprzyjacielem. Zaś Wy drodzy czołgiści, po naszych bojowych doświadczeniach 

z przed lat, też 28 sierpnia, przejęliście nazwę ,barwy, tradycję i historię naszego 

Pułku Ułanów Karpackich Polskich Sił Zbrojnych i otrzymujecie sztandar, który 

powinien być i będzie bodźcem dla rzetelnego wykonywania waszej służby 

żołnierskiej i obowiązku obrony jego honoru. 

W ten sposób, my najstarsi ułani dobiliśmy do szczęśliwego końca doprowadzając 

do realizacji zamysłu ufundowania i wręczenia Wam sztandaru. A nie była to 

sprawa ani prosta, ani łatwa. Dość powiedzieć, że pierwsza myśl o sztandarze 

rodziła się już blisko 6 lat temu. Wiele trzeba było pokonać trudności i zakrętów 

tym bardziej, że i okres przez który w tym czasie przechodziło Wojsko Polskie był 

szczególny. Zmiany jakie zachodziły i jeszcze zachodzą w Wojsku Polskim nie 

sprzyjały akcji sztandarowej. Ale wszystko mamy już za sobą, zaś Wy Ułani 

Karpaccy wszystko macie przed sobą. 

Co wam życzyć? Krótko, bądźcie dobrymi i wiernymi synami tej naszej polskiej 

ziemi. Bądźcie Polakami tak jak nimi byli wasi ojcowie i jak wychowały Was 

Wasze matki. 

Dziękuje. 

 

 

  

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 7 

 

 

st. wachmistrz Czesław JAKUBIK - syn Bolesława            

i Aleksandry z domu Jagiełło urodził się                        

5 października 1919r. w miejscowości Majdan 

Kielczewski. W kwietniu 1938r., wstępuje na ochotnika 

do Wojska Polskiego skąd przeniesiony zostaje do 

Grudziądza do szkoły żandarmerii. 

    Po ukończeniu szkoły, w lutym 1939r., otrzymuje 

przydział do Szwadronu Ochronnego Żandarmerii       

w Warszawie. Bierze udział w kampanii wrześniowej 

1939r.Internowany na Węgrzech. Ucieka i przedostaje 

się do Syrii, gdzie wstępuje ochotniczo do tworzącej 

się tam Brygady Strzelców Karpackich, otrzymując przydział do Dywizjonu 

Rozpoznawczego w stopniu kaprala (nr ew. 3300).  

Bierze udział w obronie Tobruku i w kampanii libijskiej. Jest uczestnikiem kampanii 

włoskiej Polskiego 2 Korpusu od Monte Cassino poprzez Ankonę, gdzie zostaje ranny.    

Za odwagę zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych.  

Zdemobilizowany w Anglii, emigruje do Stanów Zjednoczonych. Bierze aktywny udział       

w życiu Polonii Amerykańskiej. Przez wiele lat jest jednym z Dyrektorów w zarządzie 

głównym Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce przez ponad 20 lat. 

Przyczynił się do rozpropagowania wysiłku wojennego Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie i wysiłku Polski w II Wojnie Światowej. W roku 1992,  w dowód uznania pełni 

funkcję Marszałka Parady Pułaskiego.  

Wieloletni korespondent Ułana Karpackiego. Uczestnik spotkań Ułańskich w Gubinie, oraz 

w m. Lublin. W roku 1999 zostaje fundatorem sztandaru dla Batalionu Czołgów Ułanów 

Karpackich w Gubinie. Z rąk Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych w roku 2009 otrzymuje odznaczenie Pro Memoria.  

 

Członek Stowarzyszenia Ułanów Karpackich (legitymacja nr43/2010).Na wniosek 

Stowarzyszenia Ułanów Karpackich, postanowieniem Prezydenta RP nr 273 z dnia 14 

września 2010r., uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

  


