
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 

W roku bieżącym obchodzimy 40-tą rocznicę śmierci twórcy i pierwszego Dowódcy 
Pułku Ułanów Karpackich, gen. Władysława Bobińskiego. Kawalerzysty, któremu 
przypadła w udziale nie tylko walka i często gorzkie związane z nią rozczarowania, lecz      
i ostateczne zwycięstwo, a następnie trudne powojenne lata na obczyźnie.  

 

Urodził się 4. lipca 1901 r. w Marianówce na Podolu. Służbę wojskową rozpoczął 
dość wcześnie, bo już w październiku 1917 r. Służył, jako ochotnik do maja 1918 r.,           

w oddziałach jazdy III, a później II Korpusu Polskiego w Rosji.   
W latach 1918-1920, jako podchorąży, walczy w szeregach      
5. Pułku Ułanów, którego brawurowa szarża pod Zasławiem 
przeszła do historii wojskowości. 

Od roku 1921 pełni służbę w 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
który na stałe odcisnął na nim swe piętno i nie pozwolił o sobie 
zapomnieć. Po roku awansuje do stopnia podporucznika 
kawalerii. W późniejszym okresie długoletni dowódca                   
4 szwadronu, który pełnił rolę pułkowej szkoły podoficerskiej. 
Wymagający w stosunku do swoich podwładnych i siebie. 
Wytrawny jeździec, znawca i miłośnik koni - triumfator wielu 
zawodów hippicznych. Wielokrotny uczestnik mistrzostw Polski 
w "Militari" - odpowiednika współczesnego Wszechstronnego 

Konkursu Konia Wierzchowego – poszerzonego o konkurencje władania szablą i lancą 
oraz strzelanie w pełnym galopie z pistoletu do manekinów. 

Jego stosunek do służby trafnie określił Michał Żółtowski, absolwent Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, w swoich wspomnieniach z odbywanych praktyki             
i ćwiczeń wojskowych w 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1938-1939): „Zbliżała się 
wizytacja pułku przez gen. Romana Abrahama, dowódcę Brygady Wielkopolskiej. […]. 
Mnie, niedoświadczonemu, wydawało się, iż najlepiej zaprezentuje się szwadron pierwszy, 
dowodzony przez znanego z sukcesów na torze wyścigowym mjr Władysława 
Bobińskiego, oficera bardzo wymagającego. Szwadron był doskonale wyszkolony, oba 
plutony miały dobrych dowódców.”. 

6. lipca 1939 r. obejmuje obowiązki oficera mobilizacyjnego pułku, a trzy dni później           
w Wilnie, podczas konnego biegu ulega wypadkowi - nie ostatniemu jak się później 
okazało. Kampania wrześniowa 1939 r. zastała go w szpitalu wojskowym w Warszawie, 
gdzie leczył złamaną nogę. O kulach uciekł ze szpitala i po wielu perypetiach przez Węgry, 
Jugosławię i Włochy trafił do Paryża. Tam wstępuje w szeregi odradzającej się Armii 
Polskiej. Dalszą służbę pełni jako szef jednej z komórek Biura Personalnego Ministerstwa 
Spraw Wojskowych w Paryżu. 
 
2 kwietnia 1940 r. zgodnie z rozkazem Nr 1858 Naczelnego Wodza i Ministra Spraw 
Wojskowych rozpoczął się proces formowania Brygady Strzelców Karpackich, a mjr 
Bobińskiego wyznaczono na dowódcę wchodzącego, w jej skład, Dywizjonu 
Rozpoznawczego Kawalerii. Od maja 1940 r. do sierpnia 1943 r. dowodził kolejno: 
Dywizjonem Rozpoznawczym Kawalerii BSK przemianowanym w dniu 29 maja na 
Dywizjon Ułanów Brygady Strzelców Karpackich, a 5 lutego 1941 r. na Pułk Ułanów 
Karpackich. W okresie tym został dwukrotnie ranny. 
 

 



W sierpniu 1943 r., już jako podpułkownik i oficer łącznikowy dowódcy Armii Polskiej na 
Wschodzie działa przy brytyjskim Sztabie Głównym Wojsk Środkowego Wschodu. 
W grudniu tego roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady 
Pancernej. Walczył pod Monte Cassino i Ankoną (Zgrupowanie „Bob”). We wrześniu 1944 
r. otrzymuje awans do stopnia pułkownika. W styczniu 1945 r. obejmuje dowództwo nad 
tworzoną od podstaw, na egipskiej ziemi, 14 Wielkopolską Brygadą Kawalerii. W jej skład 
wchodzi stary znajomy, odtworzony, 15 Pułk Ułanów Poznańskich. W październiku 1945 r. 
razem z brygadą powraca do Włoch. Stamtąd w latach 1946-47 przetransportowano ją do 
Wielkiej Brytanii i rozpoczęto proces demobilizacji. 
 
Za swoje wojenne zasługi został odznaczony m.in.: 

 Srebrnym i Złotym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari; 

 Krzyżem Walecznych – czterokrotnie za 1920 r. i czterokrotnie za 1939-45 r.; 

 Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami; 

 Złotym Krzyżem Zasługi; 

 D.S.O, OBE (bryt.), L.M. (amer.), C.I.Com, Croce al Valore Militare (wł.). 

 
Po demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, wspólnie z żoną osiedlił się            
w Paryżu, gdzie prowadził renomowaną stajnię koni wyścigowych. Niezwykle czynny          
w życiu kombatancko - politycznym. Pierwszy prezes Związku Ułanów Karpackich.               
1. stycznia 1964 r. zostaje mianowany przez Naczelnego Wodza gen. Andersa, do stopnia 
generała brygady. Generał zmarł 18. lutego 1975 r. w Londynie i został pochowany na 
cmentarzu South Ealing. 
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Ostatnia droga gen. Władysława Bobińskiego 
 

W jasne i słoneczne popołudnie dnia 26-go lutego 1975 r. liczna Polonia londyńska 
zebrała się przed kościołem św. Andrzeja Boboli w oczekiwaniu na przybycie śmiertelnych 
szczątków jednego z wybitnych żołnierzy polskich ostatniej wojny, śp. gen. bryg. 
Władysława Bobińskiego, twórcy, organizatora i pierwszego dowódcy Pułku Ułanów 
Karpackich. Później organizatora i dowódcy 14-tej Wielkopolskiej Brygady Pancernej.  

Głównego Inspektora Sił Zbrojnych, gen. Stanisława Kopańskiego reprezentował 
gen. Klemens Rudnicki. Obok niego widzieliśmy też gen, Nowinę - Sawickiego, a wśród 
innych zebranych widziało się licznie byłych podwładnych śp. Generała, przede wszystkim 
Ułanów Karpackich przybyłych ze wszystkich niemal ośrodków osiedlenia. Koło Terenowe 
Związku Ułanów Karpackich (ZUK) Grimsby reprezentowali kol.: Wincenty Tomaszewski      
i Jerzy Palejowski, z którymi przybył też Prezes ZUK, płk Stanisław Zakrzewski, ostatni 
Dowódca naszego Pułku. Koło Derby reprezentowane było przez kolegów: Józefa 
Podwysockiego i Wacława Ziółkowskiego. Londyn był reprezentowany przez Zarząd ZUK 
z kol. Janem Gabrysiem, Prezesem Zarządu. Wśród naszych pułkowych kolegów 
widzieliśmy ponadto: Janusza Kapuścińskiego, Atanazego Gontę, Jana Zdańskiego,   
Jana Kolczyńskiego, Antoniego Moszorę, Tadeusza Staniszewskiego, Kazimierza  
Tomaszewskiego, Bronisława Czekatowskiego, Michała Gogola, Józefa Wąsowicza            
i wielu innych, których nazwisk nie sposób wyliczyć. Ktoś powiedział, że ogólnie było     
23- ch członków ZUK. Niektórzy przybyli z rodzinami. Kolegów z Rodezji reprezentowała 
córka kol. Stanisława Lickindorfa, panna Elżbieta. 

Redakcję „Ułana" reprezentował Stefan Jankowicz, jego redaktor. Sport jeździecki 
reprezentowali sławni jeźdźcy jak: płk Kapuściński, ppłk Starnawski, ppłk Nerlich-Dąbski, 
mjr Skupiński. Broń Pancerną reprezentował płk Szystowski, 1. Pułk Ułanów 
Krechowieckich płk Zaorski, Historyków Wojskowych: mjr Dąbrowski i ppłk Mincer.          
Nie sposób wyliczyć wszystkich zebranych rodaków, wśród których znaleźli się, też liczni 
brytyjscy przyjaciele Zmarłego. Na krótko przed przybyciem trumny napływać zaczęły 
wieńce i liczne wiązanki kwiatów. Wśród wieńców wyróżniał się wieniec z szarfami            
o barwach pułkowych  i metalowym napisem: „Ułani Karpaccy - Swojemu Dowódcy". 

Punktualnie o godz. 14.00 ksiądz prałat Kazimierz Sołowiej, kapelan S. P. K.            
i proboszcz kościoła św. Andrzeja Boboli, spotkał pokrytą barwami Pułku Ułanów 
Karpackich trumnę u drzwi i wprowadził ją uroczyście do kościoła. Za trumną wniesiony 
został wieniec pułkowy i poduszka z odznaczeniami zmarłego. Następnie postępowała, 
przybyła z Paryża żona śp. Generała, Pani Minou Bobińska, prowadzona przez płk. 
Zakrzewskiego. Świątynia wypełniła się po brzegi, a ks. prałat Stanisław Cynar rozpoczął 
Mszę Świętą, wygłaszając też kazanie w którym podkreślił walory ludzkie i dowódcze, 
osobistą odwagę i wielkość charakteru zmarłego Generała.  

Po Mszy Św. zostały odprawione nad trumną egzekwie, zaś delegowany przez       
1-st Household Cavalry Regiment trębacz potrójnie odegrał z galerii chóru kościelnego 
„Last Post". Dodać należy, że trębacz ten wystąpił w pełnej gali paradnego munduru.        
W paradnym hełmie i półpancerzu tzw. „cuirasse", czerwonej kurtce i spodniach, wysokich 
butach i innych paradnych parafernaliach.  

Po nabożeństwie trumnę wyniesiono na czekający karawan, po czym przewieziono 
ją na cmentarz South Faling, gdzie została złożona do grobu. Modły nad otwartym grobem 
znów odprawił ks. Cynar. Generał Kopański, który ze względu na stan zdrowia nie mógł na 
pogrzeb przybyć, nadesłał specjalnie napisane pożegnanie. Zostało ono odczytane przez 
Generała Rudnickiego, zakończone zaś było kilkoma zdaniami w języku francuskim, 
skierowanymi osobiście do Pani Generałowej. Po gen. Rudnickim przemówił płk 
Zakrzewski, żegnając śp. Generała imieniem wszystkich Ułanów Karpackich, jako tego, 
który był ich pierwszym dowódcą i pod którego rozkazami Pułk zbierał swe pierwsze 
wojenne wawrzyny. W przemówieniu swym powiedział między innymi: „… jest to tragiczne, 



że wielki żołnierz i nasz Dowódca odchodzi od nas w takich okolicznościach, że przy Jego 
grobie nie ma szwadronu, który mógłby wypalić salwę honorową.” Kończąc swe 
przemówienie płk Zakrzewski złożył do grobu duży proporzec o pułkowych barwach           
z wyhaftowanym emblematem pułkowym - Palemką. 

Rzuciliśmy grudkę ziemi na grób naszego Dowódcy Pułku i wracaliśmy smutni          
i zamyśleni; pełni świadomości, że oto kruszą się nasze szeregi Ułanów Karpackich,          
a odprowadzając doczesne szczątki naszego Dowódcy na wieczny spoczynek, 
zamknęliśmy niejako jeszcze jeden rozdział naszej pułkowej historii. 
  
Stefan Jankowicz 
 
 
Wspomnienie o Generale Władysławie Bobińskim 

 

Dnia 26. lutego zostały złożone w grobie na Ealingu w Londynie doczesne szczątki 

pierwszego Dowódcy naszego pułku. Szczegóły tej smutnej uroczystości podajemy na 

innym miejscu, w tym artykule natomiast pragnę podać krótkie wspomnienie o zmarłym, 

którego znałem na przestrzeni z górą 50 lat. 

Drogi nasze krzyżowały się kilkakrotnie, toteż poznałem Go gruntownie i starać się 

będę przedstawić Jego sylwetkę możliwie bezstronnie. Z pierwszego spotkania, które 

nastąpiło gdzieś na Ławicy pod Poznaniem z okazji wyścigów, albo może na manewrach, 

utkwił mi w pamięci jako bardzo postawny i elegancki oficer, miły i serdeczny kolega. 

Służyliśmy w tej samej Brygadzie Poznańskiej, on w 15. Pułku Ułanów, ja w 17-tym. 

Widywaliśmy się często i przyjaźń nasza się zacieśniła. 

Byliśmy rówieśnikami wiekiem i służbą wojskową, natomiast ja miałem wyższe 

starszeństwo oficerskie. On otrzymał swą pierwszą gwiazdkę w październiku 1921 r;, a ja 

o rok wcześniej, w drugiej połowie 1920 r., jeszcze w czasie wojny. Ten stosunek 

starszeństwa utrzymał się kiedy byliśmy porucznikami, natomiast Bobiński awansował do 

stopnia rotmistrza o dwa lata wcześniej i od tego czasu jego kariera wojskowa potoczyła 

się szybciej. W 1933 r. skrzyżowaliśmy szpady na zawodach o srebrną lancę. Była to 

nagroda przechodnia ofiarowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej dla najlepszego 

szwadronu Brygady Poznańskiej. A ponieważ się z góry słusznie zakładało, że szwadrony 

szkolne w pułkach są najlepsze, rozgrywki odbywały się między nimi. Bobiński dowodził    

4 szwadronem 15. P. Uł., ja 1-szym 17 P.Uł., a rtm. Szacherski 2-gim 7. Pułku Strzelców 

Konnych. Spotkanie nastąpiło pod Poznaniem i zawody trwały 3 dni. Przyznać muszę, że 

miałem wiele emocji. Szwadron Bobińskiego wyszkolony był świetnie (szwadron               

7. Strzelców Konnych był mniej groźny) i jako przeciwnik był poważną konkurencją, bo nie 

tylko jego Dowódca miał opinię fachowca czołowej klasy, ale jednym z jego oficerów był 

młody, bardzo dobrze zapowiadający się wyszkoleniowiec ppor. Kiedacz ( późniejszy d-ca             

15. P.Uł.), co chyba też coś znaczyło. Dodać należy, że lancę zdobyłem w ciągu ubiegłych 

dwóch lat i chodziło o to by ją wygrać dla pułku po raz trzeci. 

Wszystko odbyło się pomyślnie dla mnie oczywiście i tę cenną nagrodę powiózł mój 

szwadron do Leszna. Ale nie o to chodzi, chcę podkreślić sportowe zachowanie się 

Bobińskiego. Nie jest przyjemnie przegrać zawody, zwłaszcza oficerowi tak ambitnemu 

jakim był Władek. Zachował się jak prawdziwy sportsman-gentleman. Po ogłoszeniu 

wyników podszedł do mnie i szczerze z niekłamaną serdecznością pogratulował. Taki gest 



bierze za serce żołnierskie i nasza przyjaźń się pogłębiła 

W rok po tym spotkaliśmy się na Kursie Dowódców Szwadronów w Grudziądzu        

i zamieszkaliśmy w hotelu Królewski Dwór, gdzie mieliśmy okazję poznać się jeszcze 

bliżej. Bobiński nie był pilnym kursantem, regulaminów nie studiował, skryptów 

taktycznych w ogóle nie brał do ręki, a jednak zdobywanie wiadomości przychodziło mu 

łatwo dzięki dużej i błyskotliwej inteligencji, oraz kolosalnej pamięci. Kiedy inni poświęcali 

niedziele na studia i wykonanie zadań z dziedziny wyszkolenia, on wyjeżdżał w soboty na 

wyścigi i wracał w poniedziałek rano, kiedy trzeba było oddać wspomniane prace. Pisał je 

już w klasie, w pośpiechu, na świstkach, ku zgorszeniu wykładowcy, który uważał, że nie 

traktuje jej dostatecznie poważnie. Przeważnie jednak bywało tak, że prace Bobińskiego 

bywały wyróżniane. Nadeszła wojna. Na skutek skomplikowanego złamania nogi na 

wyścigach w Wilnie, nie mógł wziąć udziału w Kampanii Wrześniowej, co go ogromnie 

bolało. A jednak o kulach, z nogą w gipsie stanął na czele batalionu osadników, z którymi 

przebił się na Węgry. 

 

 
Przed barakiem w Homs (Syria - czerwiec 1940 r.).  

Od prawej: mjr Władysław Bobiński, rtm. Stanisław Wyskota Zakrzewski. 

Źródło: „Pułk Ułanów Karpackich”; E. Mentel, S. Radomyski 

 

W roku 1940 spotkaliśmy się w Paryżu. Po opuszczeniu okupowanej Polski             

w marcu, meldowałem się w referacie personalnym kawalerii, którego był kierownikiem. 

21. kwietnia opuściliśmy Paryż. On, wyznaczony jako dowódca mającego formować się 

Dywizjonu (Pułku) przy Brygadzie Karpackiej, ja jako jego zastępca. Od tej chwili mieliśmy 

pracować wspólnie przez pełne trzy lata i dzielić wszelkie koleje losu na środkowym 

Wschodzie. Współpraca z nim od początku była przyjemna. Darzył mnie zaufaniem             

i podzielił ją w ten sposób, że ja miałem zająć się wyszkoleniem, a on organizacją, co        

w tych czasach i warunkach wymagało wiele zabiegu. O wszystko trzeba było się 

dopominać i nawet szukać. Toteż Bobiński był stale w drodze. Jeździł od dowództwa 

Brygady do dowództwa francuskiego, a stamtąd do magazynów. Od magazynów do stacji 

zbornej i znowu z powrotem do dowództwa, by w ten sposób uzyskać dla Pułku 



najodpowiedniejsze uzupełnienia ludzkie, najlepsze uzbrojenie i ekwipunek. Bardzo 

pomocna były mu przy tym duża łatwość obcowania z ludźmi i umiejętność posługiwania 

się językiem francuskim, piszę bowiem na razie o okresie początkowym w Syrii. 

Naczelnym zamiarem do którego uparcie dążył było, by rozwinąć Dywizjon do ram 

Pułku. Z własnej inicjatywy stworzył ponad etatowy 3-ci szwadron liniowy (mieliśmy mieć 

tylko gospodarczy, konny i motorowy) i nazwał go szwadronem broni towarzyszącej,         

w którym zebrał karabiny maszynowe, armatki ppanc. i moździerze. W ten sposób stał się 

w rzeczywistości pułkiem i wkrótce przemianowanie Dywizjonu na Pułk nastąpiło oficjalnie. 

Dyskutowaliśmy kwestię numeracji. On pragnął by Pułk był 15-stym, ja sugerowałem choć 

to nie miało szansy, 17-kę. Doszliśmy jednak do wniosku, że nie powinno się przyjmować 

nazwy ani cyfry oddziału, którego sztandar gdzieś istnieje, a dowódca choć w niewoli żyje   

i nie może w tej sprawie zabrać głosu. I tak powstała nazwa naszego Pułku, własna, oraz 

nowa, chlubna tradycja stworzona pracą jego żołnierzy. 

 

 
Pierwszy Dowódca Pułku Ułanów Karpackich, mjr Władysław Bobiński i „Zawieja”. 

Dikheila, Egipt. 1940 r. 

Źródło: Ułan Karpacki nr 81 

 

Ale w ciągu pierwszego roku istnienia trzeba było o istnienie Pułku walczyć. Brak 

ludzi na skutek zamknięcia ich napływu na Bliski Wschód z powodu wejścia Włoch do 

wojny, doprowadził w roku 1941 do projektu rozformowania Pułku, wydzielenia kompanii 

rozpoznawczej i wcielenia reszty do batalionów Brygady Karpackiej. Dzięki energicznej 

interwencji Bobińskiego, za zgodą gen. Kopańskiego w dowództwie Brytyjskim na 

środkowym Wschodzie został projekt ten pogrzebany na zawsze (patrz: Ułani Karpaccy – 

Zarys Historii Pułku, str.64.). Ogromne to było, w ogóle historyczne dla Pułku osiągnięcie 

Bobińskiego. Na pewno nie było mu łatwo przekonać sztab brytyjski, że już powzięte 

decyzje należy zmienić. Ten młody major wykazał wtenczas dużą dozę argumentowania       

i dyplomacji. 

 
 



Bobiński mało interesował się wyszkoleniem. Jak już powiedziałem, powierzył mnie 

ten dział całkowicie i że tak powiem nie przeszkadzał. Być może, że przypominał sobie     

te czasy kiedy współzawodniczyliśmy o srebrną lancę i sądził, że wykonam zadanie          

to należycie. Poza tym miał zaufanie do ludzi, czasem nawet zbyt daleko posunięte. 

Interesował się natomiast bardzo sportem konnym. W okresie postoju pod Aleksandrią 

zorganizowaliśmy liczne konkursy hipiczne i spotkania wyścigowe w których z pasją brał 

udział na swej doskonałej klaczy „Zawieja". Był bardzo dbały o żołnierza, jego wyżywienie, 

wyekwipowanie i zakwaterowanie. Znał prawie wszystkich w Pułku z nazwiska.Od samego 

początku wprowadził surową dyscyplinę. Miała ona wejść w krew podkomendnych i stać 

się dumą oddziału, który się wśród innych wyróżniał. 

W służbie był Bobiński wymagający, poza służbą przyjacielski, ale powiedziałbym 

mało przystępny. Jako nie pijący mało brał udziału w życiu kasynowym i zabawach,           

a raczej spędzał czas samotnie. Chodził na dalekie spacery w pustynię i czytał nie wiele. 

Był raczej typem samotnika. Miał poczucie piękna, upajały go pustynne krajobrazy              

i zachody słońca, ale na sztuce w ogóle się nie znał. Był bardzo odważny. Źródłem jednak 

jego odwagi nie była jakaś desperacka brawura, bo zbyt kochał życie, lecz dar panowania 

nad sobą i chęć świecenia przykładem. Znana jest jego przejażdżka wzdłuż frontu             

w Tobruku na jedynej znajdującej się w twierdzy szkapinie. Można dyskutować czy to było 

potrzebne, ale z pewnością pokazał podwładnym, że nie każda kula trafia i że umie 

zachować spokój i zimną krew nawet w ogniu. W końcowej fazie oblężenia Tobruku, kiedy 

nieprzyjaciel zaczynał się wycofywać, zdał Bobiński swój egzamin dowodzenia większą 

jednostką. Oddział wydzielony w składzie Pułku Ułanów Karpackich, który został 

zmotoryzowany w nocy w ciągu kilku godzin, dywizjonu artylerii i kompanii pełzaków 

(carriersów), wykonał 10. grudnia 1941 r. pościg na lotnisko w Acromie, z zadaniem 

zajęcia go. Opanowany jak zawsze, dowodził tym na prędce zorganizowanym                     

i niezgranym oddziałem doskonale. W ciągu akcji wziął nasz Pułk do niewoli około setki 

jeńców, oraz masę sprzętu. Po zajęciu lotniska zamiarem Bobińskiego było ścigać 

nieprzyjaciela dalej na zachód i iść na Gazalę. Wierzył głęboko w to, że może tę linię          

w pustyni osiągnąć. Wysłał w tym kierunku patrol motorowy ppor. Wołyńskiego. Ponosił go 

temperament kresowy i chciał gnać, by dać możność zabłyśnięcia Pułkowi na polu walki. 

Doradzałem mu serdecznie by poniechał tych planów. Gazala była oddalona o wiele mil      

i uważałem, że nie można iść daleko w pustynię z oddziałem, który został sklecony 

prowizorycznie i bez skoordynowania takiej akcji z innymi oddziałami. Poza tym szalała 

burza piaskowa i widoczność równała się zeru. Kto takiej burzy nie widział, nie może sobie 

wyobrazić trudności poruszania się w pustyni. Człowiek traci zupełnie orientację, radia 

można używać z trudnością, a pył piaskowy przenika do silników. Zdecydował gen 

Kopański, a właściwie gen. Scobie, dowódca twierdzy. Pułk został zawrócony do Tobruku 

o co Bobiński miał żal. Nie wiadomo czy słuszny, bo 15-go grudnia Brygada Karpacka 

stoczyła krwawy i zwycięski boj o linię Gazali (patrz: Ułani Karpaccy – Zarys Historii Pułku, 

str.110) Stałą troską Bobińskiego było by przysporzyć Pułkowi sławy bojowej. Kiedy          

w roku 1942 pobita armia brytyjska wycofywała się na linię pozycji El Alamein  i wszystkie 

jednostki polskie zostały wycofane do Palestyny, dzięki jego zabiegom i interwencji, Pułk 

Ułanów Karpackich pozostał w Egipcie i wziął udział w obronie Delty Nilu, jako jedyny 

oddział polski. 

W końcu roku 1942 przeszedł Pułk Ułanów Karpackich do Iraku, by dołączyć do 

Armii Polskiej gen. Andersa. W drodze doznał Bobiński na skutek wypadku 



samochodowego ciężkich okaleczeń i został przewieziony do szpitala. Był wyznaczony na 

dowódcę Koncentracji Pułków Kawalerii (P.Uł.Karp., 12. P.Uł., 15. P.Uł.). W tym czasie 

objąłem dowodzenie Pułkiem i w jego imieniu organizowałem koncentrację. Odwiedzałem 

go często w szpitalu i podziwiałem jego jasne i celowe dyrektywy na odległość. Po kilku 

tygodniach objął swą funkcję i w ciągu czterech miesięcy przeszkolił w oparciu o Pułk 

Ułanów Karpackich pozostałe oddziały na sprzęcie motorowym. Po rozwiązaniu 

Koncentracji zostaje Bobiński powołany na oficera do specjalnych zleceń D-cy APW          

z siedzibą w Cairo. Na funkcję tę nadawał się wyjątkowo. W ciągu trzech lat na Bliskim 

Wschodzie porobił wiele znajomości. Był znany i ceniony przez wielu Anglików i nauczył 

się ich języka. Przestał dowodzić oddziałem, który stworzył i któremu dał początki tradycji       

i sławy bojowej. Utrzymał jednak z nami kontakt i nosił nasze barwy. Odwiedzał nas, 

cieszył się naszą postawą i osiągnięciami bojowymi w Kampanii Włoskiej. 

 

 
Pierwszy Zjazd Ułanów Karpackich; Londyn 28. sierpnia 1948 r. 

od prawej: Prezes Związku Ułanów Karpackich – płk Władysław Bobiński,  

Pani Minou Bobińska – żona Pułkownika, ppłk Stanisław Zakrzewski – Prezes Zarządu ZUK 

Źródło: Ułan Karpacki nr 81 

 

Po przejściu do Anglii został Prezesem Honorowym naszego Związku. Zamieszkał 

na stałe w Paryżu. Żył w trudnych warunkach, pracował ciężko. Zdrowie mu nie 

dopisywało i miał nawet kilka lat temu atak lekkiego paraliżu. Zaraz po świętych Bożego 

Narodzenia ubiegłego roku miałem od niego ostatni list w którym pisał, że czuje się nieco 

lepiej i że jakoś daje sobie radę. 27. stycznia br. przyjechał do Londynu, zaszedł do 

„Ogniska" i rozmawiał z gen. Rudnickim. Był bardzo chwiejny na nogach i ciężko mówił. 

Pożegnał się mówiąc, że idzie załatwić swoje sprawy. Następnego dnia około południa, 

jego przyjaciel Mr. Charles Sweeny u którego mieszkał, poszedł sprawdzić do jego pokoju 

dlaczego nie zjawił się na śniadanie. Zastał go w łóżku nieprzytomnego. Zawezwany 

lekarz odesłał Generała do szpitala, gdzie skonstatowano całkowity paraliż (total stroke) 

Nigdy już nie odzyskał przytomności aż do śmierci która nastąpiła dnia 18. lutego około 

południa. Ostatni z naszych kolegów, którzy widzieli go jeszcze przy życiu byli rtm. Gabryś 



i chor. Czekatowski. W liście z dnia 10. lutego, kol. Czekatowski podaje następujące 

szczegóły: „poprzednio lewe oko było stale otwarte, ale nieruchome. Obecnie lewe oko 

zostało zamknięte plastrem, tak, że nie patrzy, ponieważ leży stale na prawym boku            

i prawego oka nie widać. Na żadne mówienie, czy zawołanie nie reaguje. Tylko widać, że 

oddycha. Ma rurkę gumową wprowadzoną do nosa i tak leży skulony, maleńki. Jest 

ogolony, tylko widać siwe wąsy”.  

Z Paryża na pogrzeb Generała przyjechała wdowa p. Minou, którą poznał                  

w Aleksandrii i z którą przeżył wiele szczęśliwych lat. Asystowałem jej podczas pogrzebu, 

miała przypięte nasze palemki i prosiła aby pozdrowić wszystkich kolegów Męża, Ułanów 

Karpackich i podziękować za zajęcie się pogrzebem. Nad grobem przemówił w imieniu 

gen Kopańskiego, gen Rudnicki, po czym pożegnałem pierwszego Dowódcę w imieniu 

nas wszystkich, składając do grobu proporzec Pułku z palemkami. Odszedł od nas na 

zawsze doskonały dowódca i żołnierz, prawy człowiek i kolega, wielki gentleman                 

i jeździec. 

 

płk Stanisław Zakrzewski 

 

 

śp. gen. bryg. Władysław Bobiński 
(Wspomnienia Osobiste) 

 

W dalekiej Afryce doszła nas wieść o śmierci gen. bryg. Władysława Bobińskiego. 

Dla nas Ułanów Karpackich był on nie tylko twórcą naszego Pułku i jego pierwszym 

dowódcą na obczyźnie, ale wychowawcą, opiekunem i przyjacielem przez szereg lat 

bezpośredniej, lub po tym pośredniej współpracy. Nam, młodszym jego podwładnym, 

nadał kierunek życia nie tylko czysto wojskowego, ale i codziennego w naszej pułkowej 

rodzinie, gdy po stracie Ojczyzny i rodzin, wielu z nas w bardzo młodym wieku znalazło się 

pod jego rozkazami. Wierzę głęboko, że historia na pewno odda hołd temu nie 

przeciętnemu Polakowi, kawalerzyście, za jego czyny tak w pokoju jak i w wojnie i w pełni 

jego postać ocenią ludzie więcej do tego, aniżeli ja, powołani. 

Moich kilka wspomnień poświęcam mu jako jeden z jego wczesnych 

podkomendnych w okresie tworzenia Pułku, szkolenia i pierwszych walk. Wielu z nas 

pamięta śp. Generała jeszcze z Polski, gdy ostatnie lata przedwojenne spędził w 15-tym 

Pułku Ułanów Poznańskich. Celował tam wysokimi walorami na polu dowódczo-

wyszkoleniowym, jak i w świecie sportu konnego. Zalety te pogłębił jeszcze bardziej na 

obczyźnie, gdy Naczelny Wódz wyznaczył go na dowódcę Dywizjonu Rozpoznawczego 

mającego formować się przy przyszłej Brygadzie Strzelców Karpackich w Syrii.                 

Z prawdziwym zapałem i rozmachem zabiera się do tego dzieła, wśród nigdy                   

nie kończących się trudności. Do współpracy dobrał sobie maksimum osiągalnych 

kawalerzystów i pancerniaków, postanawiając odtworzyć przyszły pułk z „okruchów" 

kawalerii polskiej, na ideowych wzorach iście przedwojennych. Do wykonania tego 

zadania nie można było dobrać lepszego człowieka, aniżeli Major - przyszły Generał 

Bobiński. 

Pamiętam jak dziś, gdy z końcem maja 1940 roku meldowało się kilku z nas, 

najmłodszych podporuczników z Stacji Zbornej w Bejrucie w Syrii. Przed nami model 

młodego dowódcy-kawalerzysty. Nieskazitelnie ubrany, jeszcze w barwach swego 15-go 



Pułku Ułanów Poznańskich. Wypytywał nas o szczegóły przydziału w Polsce, udział          

w Kampanii Wrześniowej i drogę (przeważnie „krzyżową") do Dywizjonu. Było nas akurat 

5-ciu. Z uśmiechem zauważył do swego adiutanta: „to po prostu pięcioraczki 

kawaleryjskie". Nazwa ta przetrwała po tym dość długo. Później w obozie w Homs, 

osobiście starał się przyjąć każdego z przyszłych ułanów Pułku, przybywających z różnych 

stron świata. Każdy szczegół „przechodził przez jego ręce", czy to związany z organizacją 

Dywizjonu, przydziałem ludzi, koni, sprzętu, umundurowania, broni itd. 

Pierwsza odprawa w baraku-kasynie, już z proporcem ogólnokawaleryjskim na 

stole, wokół tego widomego symbolu dawnych tradycji i nowych nadziei. Osoba naszego 

dowódcy i jego podejście rychło pomogły nam otrząsnąć się z naszych przeżyć                   

i wstrząsów powrześniowych. Pozbyć się różnych gnębiących kompleksów. Jego 

sylwetka, precyzja, stanowczość, oddziaływały na wszystkich. O ile może ktoś z nas 

kiedyś odniósł wrażenie, że nasz dowódca był „niedostępnym", przyczynę tego zrozumiał 

po latach, gdy ujawniły się szczegóły formowania Pułku, ze wszystkimi trudnościami, 

różnolitością elementu ludzkiego, problemów które rozwiązywał. Nie zadawalał się nasz 

dowódca byle czymś, ale dbał o to aby jego Pułk prezentował sobą tę tzw."extra". 

 

 
 

mjr Władysław Bobiński, Tobruk 1941 r. 

źródło: archiwum Stowarzyszenia Ułanów Karpackich 

 

Przy swoich obowiązkach, zrozumiałej ambicji i zapale umiał użyć nie tylko siebie, 

ale i swych podkomendnych. Nie mając zwyczaju przysłowiowego „deptania po piętach", 

miał wyrobione oko dowódcy. Umiał poza tym zaufać z postępem czasu, swoim 

podkomendnym, co doprowadziło w rezultacie do bardzo charakterystycznej atmosfery     

w Pułku, określanej w najlepszym sensie jako swobodna dyscyplina. Ujawnił ponadto        

w różnych okresach organizacji Pułku wiele zalet człowieka pełnego determinacji, 

dyplomaty i zawsze potrafił sobie zjednać sympatię przełożonych i dowódców nie tylko 



polskiej narodowości, ale i obcych. Oczywiście, miał w tym na oku dobro Pułku. 

Przykładem są znane sympatie do Niego, samego gen. Weyganda, oraz jego szefa sztabu 

gen. de Larminata, wielu wyższych dowódców polskich i brytyjskich ze sławnym 

marszałkiem Alexandrem na czele. 

W swojej determinacji, w pewnej sytuacji w Syrii, posunął się niemal do użycia siły, 

aby wymusić na Francuzach swoje postulaty. Później w Palestynie, gdy Pułk pobierał 

konie entuzjazm prawdziwego kawalerzysty doprowadził do tego, że prawie każdego konia 

dobierał osobiście. A gdy pewnego razu zawiodły wysiłki i starania o sprzęt motorowy dla 

Pułku, w warunkach jakie zaistniały zrobił doskonałą robotę z tego co posiadał. Chociaż 

koń był niejako częścią składową jego życia, tym nie mniej z entuzjazmem wyjechał           

z naszą małą grupką na pierwszy kurs motorowy do Kairu. Na wykładach zasiadał z nami 

w wspólnej ławie, a po zajęciach chętnie spędzał z nami czas na rozrywkach. Tymczasem 

na skutek wojennej sytuacji Pułk Ułanów Karpackich został zadysponowany do 

wzmocnienia obrony Tobruku. Dowódca nasz nie mógł ukryć rozczarowania, że 

dobiegający końca kurs nie pozwolił mu wyjechać wraz z Pułkiem pierwszym transportem 

do Tobruku. Zaraz od pierwszych dni i z każdego możliwego źródła starał się                     

o wiadomości z frontu. Niedługo po tym wszyscy dołączyliśmy do obrońców twierdzy,         

a nasz Dowódca obejmując dowodzenie Pułkiem, osobiście, natychmiast był pełen 

pomysłów. Ułani, pod jego osobistym dowództwem, dokonali z sukcesem kilku wypadów 

na umocnione stanowiska nieprzyjaciela i wnet dostarczyli pierwszego jeńca. 

 

W jednym z tych wypadów na Twin Pimples, brałem również udział. Był to pierwszy 

większy wypad Pułku i Dowódcy. Zapewne chodziło o to, aby chrzest bojowy dla wielu 

ułanów wypadł jak najpomyślniej. Osobiście zjawił się po południu na naszym odcinku       

w szwadronie, aby szczegóły akcji omówić. Dodał później ze spokojnym uśmiechem: 

"wszystko przygotowane jest na złoty medal…” W nocy, osobiście poprzedzał wypad,        

a gdy wypadki potoczyły się nieco inaczej i byliśmy zmuszeni wycofać się w huraganowym 

ogniu nieprzyjaciela, zadziwił nas swoim spokojem. Zaangażowany w ambitną akcję, 

zdobył się na zmianę rozkazu i wycofanie absolutnie bez żadnych strat. Pomimo 

wycofania szwadronu, wypad ten przyniósł niewątpliwie korzyści w rozpoznaniu a „chrzest 

bojowy" nie mógł być szczęśliwszym. W rejonie dowództwa Pułku posiadał zdobycznego, 

siwego konia na którym niejednokrotnie objeżdżał odcinki z dużą dozą szczęścia,               

a  bardzo różnymi komentarzami sąsiadów. Akcja Pułku w Tobruku scementowała jego 

elementy, a Dowódca z dumą zaczął na nowo kołatać o nowy sprzęt motorowy dla swego 

oddziału. Uważał słusznie, że po wyjściu z Tobruku pościg i końcowy sukces byłby 

znacznie większy, gdybyśmy posiadali dobry sprzęt. Podczas wymarszu z Tobruku         

mjr Bobiński przeżył przykry wypadek, gdy samochód jego wyleciał na minie. Poza 

śmiercią kierowcy i ran towarzyszących mu w drodze, sam szczęśliwie wyszedł z życiem. 

Doznał jednak ciężkich obrażeń i cierpiał na wylew krwisty, który dokuczał mu poważnie    

w późniejszych latach. Po powrocie z Tobruku nie zaprzestał wysiłków dla zdobycia 

godnego sprzętu dla Pułku. Dzięki posiadanym znajomościom załatwił organizację              

i powstanie szwadronu szkolnego w centrum wyszkolenia pancernego w Abbassia 

Szwadron ten dał podwaliny pod przyszłe przeszkolenie pancerne. Nastawienie swe do 

roli naszego Pułku wyraził najlepiej w przemówieniu na uroczystym apelu poległych           

w drugą rocznicę powstania Pułku i w rozkazie z tej okazji wydanym pisząc: 

  



„Dnia 2-go kwietnia 1940 r., Pułk Ułanów rozpoczął pisać swoją historię ku chwale 

Ojczyzny. Dwa lata mijają od tej chwili, gdy przyjęliśmy na siebie obowiązek 

kontynuowania tradycji. W ciągu tego okresu przeszedł Pułk wiele przeobrażeń 

organizacyjnych i zmienił swoje miejsce postoju: z Francji, gdzie „kwaterował" jako znak 

atramentu na arkuszu papieru, poprzez Syrię, Palestynę, Egipt i Cyrenajkę. Nie zmienił 

jednego, ducha kawalerii polskiej. Ten nie uległ przemianie. Ten równomiernie rośnie           

i mężnieje na miarę ducha tych, którzy półtora wieku temu przed nami nieśli sławę szabli 

polskiej pod piramidy. W działaniach pod Tobrukiem daliście dowód, że nie ustępujecie im 

pod względem ofiarności i dzielności. Przez cały czas obrony twierdzy, która była próbą 

wytrzymałości ogniowej, przeplatana jedynie od czasu do czasu krótkimi przebłyskami 

ułańskimi w formie wycieczek i patroli do stanowisk nieprzyjaciela. Toteż dziś, gdy Pułk 

nasz przeobraża się znów w jednostkę ruchu o typie czysto kawaleryjskim, duch Wasz nie 

może osłabnąć! Przeciwnie, wzmocniony pancerzem nowej naszej broni musi z nas 

uczynić pełnowartościowych spadkobierców tych, których krew spłynęła i wsiąkła w piasek 

stanowiący dla nas mieszkanie. Musi uczynić z nas mścicieli naszych kolegów 

pozostawionych pod Tobrukiem. Mścicieli krzywd wyrządzonych naszemu Narodowi -       

ku chwale Pułku i dla świętej sprawy Najjaśniejszej”. 

 

Niedługo później Pułk otrzymuje zadanie obronne w Delcie Nilu. Dowódca Pułku 

ma pierwszą okazję i przyjemność oglądania jednego ze swoich szwadronów. Szwadronu 

samochodów pancernych w akcji patrolowania wzdłuż Nilu. W kilka tygodni po tym, po 

przejeździe do Iraku na koncentrację Armii Polskiej zostaje wyznaczony na dowódcę 

Koncentracji Kawalerii: pułków12-go i 15-go ułanów, mającej na celu ich przeszkolenie 

przy pomocy kadry Pułku Ułanów Karpackich. W tym okresie otrzymuje stopień 

podpułkownika, a po rozwiązaniu Koncentracji zostaje powołany na stanowisko oficera do 

specjalnych zleceń dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie. W parę miesięcy później zdaje 

Pułk swojemu zastępcy na stałe. Przed opuszczeniem Pułku nałożył nasz nowy emblemat 

pułkowy: dwie palemki na półksiężycu, nie rozstając się z nim nigdy, na kolejno 

obejmowanych stanowiskach. 

Odchodząc pozostawił Pułk zespolony, zwarty i jednolity, nadając mu kierunek który 

zaważył na życiu Pułku do końca jego istnienia. Pomimo odejścia z Pułku, żywo jego 

losami zawsze się interesował i był z niego dumny, tak jak my później byliśmy dumni          

z czynów Twórcy naszego Pułku na wyższych stanowiskach i na polu walki. Parę miesięcy 

temu odwiedziłem gen. Bobińskiego w Paryżu, gdzie od kilku lat mieszkał. Pomimo że 

wyraźnie cierpiał na skutek nawiedzającej go choroby, żywo interesował się losami ułanów 

karpackich rozproszonych po świecie, jak zawsze z doskonałą pamięcią. Pokój jego 

zdobiło sporo pamiątek z naszych dawnych sławnych dni, m.in. proporczyk pułkowy           

z palemkami. Proporczyk taki złożono mu też do grobu, gdy grono kolegów pułkowych        

i przyjaciół żegnało go niedawno w jego ostatniej drodze na cmentarzu londyńskim. 

Tym wspomnieniem żegnamy naszego pierwszego Dowódcę i przyjaciela. Drogiego nam 

człowieka, który tak dobrze zasłużył się Kawalerii Polskiej.  

 

Emil S. Mentel 

 

 

 



Władysław Bobiński jako jeździec 

 

Rodem z ziemiańskiej rodziny zawarł od dzieciństwa przyjaźń z koniem. Temu 

wiernemu towarzyszowi, zawdzięcza dużo radosnych chwil w czasie pokojowym                 

i wiernych usług na polach bitew. Miałem możność poznać ówczesnego porucznika,          

a później rotmistrza Bobińskiego w 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Wyróżniał się 

doskonałym dosiadem i umiejętnym prowadzeniem konia we wszystkich okolicznościach, 

tworząc wspaniałą sylwetkę oficera kawalerii. Był zapalonym jeźdźcem, uprawiał wszystkie 

rodzaje sztuki jeździeckiej łącznie z grą w polo.  

 

W ostatnich latach przed wojną skoncentrował 

się na wyścigach z przeszkodami. Ten rodzaj sportu 

konnego widocznie najbardziej odpowiadał jego 

temperamentowi, odwadze i „żyłce hazardu", cech tak 

ważnych w pokonywaniu przeszkód i osiąganiu 

zwycięstw. 

 Na Jego koncie jest 108 wygranych wyścigów 

z przeszkodami na przestrzeni: 4000 – 6000 metrów. 

W uznaniu Jego dżentelmeńskiej jazdy i sukcesów, 

Związek Jeździecki nadal mu: Wielką Złotą Odznakę 

Jeździecką. Jako miłośnik i znawca konia umiał 

dobrać i dosiadać doskonałe konie takie jak: 

„Hrabianka”, „Horodenka", „Cherie", „Gini", „Zygfryd", 

"Saturn" i „Esterka". 

 
                 Grudziądz 1938 r. 
             rtm. Bobiński, klacz „Esterka” 
         I nagroda „Wielka Gonitwa Militari” 

 

Historia kawalerii dała dowody, że z wybitnych jeźdźców często rekrutowali się 

zdolni dowódcy. Do nich należał gen. Władysław Bobiński, mój kolega Pułku. Uczucie 

niewygasłej przyjaźni dla zmarłego zawsze w nas pozostanie. 

 

płk Janusz Kapuściński 

 

 

Przedruk: 

Ułan Karpacki nr 81, styczeń – czerwiec 1975 (str. 136 – 147, 150) 

 

Opracował: 

Przemysław KOPIJ 

 

  

 

 



Wspomnienie o ś.p. Generale Władysławie Bobińskim 

 

W dniu 26 lutego br. liczne grono przyjaciół, kolegów i podwładnych odprowadziło 

na miejsce wiecznego spoczynku ś.p. Generała Władysława Bobińskiego, dowódcę 14-tej 

Wielkopolskiej Brygady Pancernej. Odprowadzili Go przede wszystkim Ułani Karpaccy, 

których generał organizował w Syrii w 1940 roku i którymi dowodził w Egipcie. 

Długa była żołnierska droga Władysława Bobińskiego, a rozpoczęła się ona               

w listopadzie 1918 roku w Mińsku Mazowieckim pod Warszawą, gdzie odradzał się po 

klęsce kaniowskiej, już w wolnej i niepodległej Polsce 5. Pułk Ułanów. Młodziutki, bo 

zaledwie 17 lat liczący Władysław znalazł się w szeregach tego pułku i z pułkiem tym 

przebył prawie cały szlak bojowy w pamiętnych latach 1918-20. W tej wojnie, dzisiaj 

nieomal zapomnianej i lekceważonej, a przecież dla nas decydującej, że Polska była 

Polską, a my wolnymi Polakami i polskimi żołnierzami, niezauważonej prawie przez 

obcych, a i dla nich zbawiennej w kurzawie bitewnej, wśród milionów wystrzałów wszelkiej 

broni palnej, setek tysięcy wybuchów pocisków, wśród błysku szabel i grotów lanc naszych 

ułanów, szwoleżerów i konnych strzelców, Tatarów i całej jazdy polskiej, był błysk szabli 

Władysława Bobińskiego, starszego ułana 1-go szwadronu 5. Pułku Ułanów. 

Tylko nie danym mu było walczyć pod Zasławiem, skąd pułk wziął swoje imię, bo    

w sierpniu 1920 roku został powołany na kurs podchorążych świeżo zorganizowanych      

w Grudziądzu. Wyniósł z tych walk i szarż dwukrotny Krzyż Walecznych, bo był 

walecznym żołnierzem. A sława znakomitego żołnierza, świetnego kawalerzysty dla 

którego nic co kawaleryjskie nie było obce, ta sława, która odtąd miała mu towarzyszyć, 

stanęła teraz przy Jego grobie i stać tam będzie zawsze. I jak Ułani Karpaccy, boleli, że 

nad Jego otwartą jeszcze mogiłą nie stały szeregi mundurów Karpackich Ułanów, tak i my 

ubolewamy, że nad Jego trumną nie stanęli w pełnej gali haftów i etyszkietów, fanfarzyści 

ułańskich pułków: Karpackiego,15. Poznańskiego i 5. Zasławskiego i nie zagrali mu raz 

ostatni sygnału „Cisza" na wieczny spoczynek. Gdy więc nie mogli pożegnać go trębacze 

Jego pułków, niech go pożegna echo starej piosenki żołnierskiej: 

 

„Śpij Kolego w ciemnym grobie, Niech się Polska przyśni Tobie…” 

 

UŁANI ZASŁAWSCY 

 

 

Przedruk: 

Ułan Karpacki nr 82, lipiec - grudzień 1975 

 

Opracował: 

Przemysław KOPIJ 

 

 

 

 


