
TABLICA PAMIĄTKOWA 

Pułku Ułanów Karpackich w Kudowa-Zdrój 

Fundacja wachm. Kazimierza Wolnika, Kawalera  

Orderu Virtuti Militari 

 

Entuzjazm i energia jednego człowieka nieraz potrafią 

sprawiać cuda. Takim, niemal cudem, dokonanym przez naszego  

kolegę Kazia Wolnika jest fundacja, odsłonięcie i poświęcenie 

Tablicy Pamiątkowej Pułku Ułanów Karpackich w Kudowej-Zdroju, 

na Ziemiach Odzyskanych w Polsce. 

 

Piękna ta tablica została odsłonięta i poświęcona w dniu 

15 czerwca 1981 przez ks. biskupa wrocławskiej diecezji Tadeu-

sza Rybaka. Oto historia tej tablicy podana przez jej fundato-

ra kol. Kazimierza Wolnika, Kawalera Srebrnego Krzyża Wojenne-

go Virtuti Militari, ongiś wachmistrza Pułku Ułanów Karpac-

kich. 

 

„Byłem kiedyś na zebraniu koleżeńskim Ułanów Karpackich                

w Poznaniu organizowanym przez kolegę Bernarda Gawrycha. Pod-

czas tego zebrania omawialiśmy fundację tablicy pamiątkowej  

dla któregoś z kościołów w Polsce. Po powrocie do domu pomy-

ślałem sobie, że w kudowskim kościółku, choć małej miejscowo-

ści, ale licznie odwiedzanej przez turystów i kuracjuszy  

z kraju i z zagranicy należałoby taką tablicę umieścić. Niech 

coś po nas pozostanie; bo gdy my odchodzimy i pamięć o nas  

też w końcu zaniknie - tablica taka pozostanie dla potomnych. 

 

Z projektem moim zwróciłem się do naszego proboszcza księ-

dza Jana Szetelnickiego, który bardzo chętnie zgodził się            

na mój projekt i załatwił uzyskanie pozwolenia w Kurii Arcybi-

skupiej we Wrocławiu, oraz zgodę wojewódzkiego kustosza opieki  

nad zabytkami - ponieważ kościół św. Katarzyny, gdzie tablica 

została umieszczona, jest kościołem zabytkowym i jako taki 

podlega specjalnej opiece”. 

 

Tablica, w/g projektu kol. B. Gawrycha, z późniejszą nie-

wielką modyfikacją, jest wykonana z czarnego granitu o wymia-

rach 42 x 50 cm. Litery ryte w granicie wykładane złotą bibuł-

ką i utwardzone na gorąco współczesną techniką. Wykonana  

została   w zakładach kamieniarskich w Kłodzku; firma: "Kamie-

niarstwo", R. Medyński, ul. Matejki Nr.14. tekst umieszczony 

na tablicy został ostatecznie ustalony dn. 4 grudnia 1980 r.  

w mieszkaniu kol. Wolnika przy obecności jego żony Pani Gigi  



 

 

Rolnik, Państwa Czesławy i Andrzeja Mendochów, oraz kolegów 

Zbigniewa Iwanickiego i Romana Krzyżanowskiego. Rysunki tabli-



cy zostały wykonane w Kudowskich Zakładach Przemysłu Bawełnia-

nego przez kreślarzy tego zakładu, staraniem kol. Z. Iwanic-

kiego. 

 

 

 

Tablica Pamiątkowa w Kudowa-Zdrój, 

odsłonięta i poświęcona w dniu 13 czerwca 198l r. 

 

Sprawy urzędowe dotyczące zezwolenia na wykonanie, samo 

wykonanie (1 miesiąc) i wmurowanie tablicy trwały około 6 mie-

sięcy, - co jest rzeczywiście rekordowym czasem. 

 

Tablica jest umieszczona w przedsionku kościoła św. Kata-

rzyny, po lewej stronie od wejścia; - miejsce bardzo widoczne. 

Umieszczono ją w przedsionku z dwóch powodów: kościół przez 

większą część dnia jest zamknięty, jedynie przedsionek jest 

otwarty cały dzień, może być więc oglądana bez względu na porę 

dnia. Kościół w najbliższym czasie ma być powiększony, a wtedy 

tablica będzie przeniesiona na inne miejsce. 

 

Wmurowania tablicy, wykonania silnych mosiężnych śrub  

dokonał były żołnierz Września, lwowianin, Stanisław Jabłonow-

ski. Wykonano też piękny Akt Erekcyjny na pięknym czerpanym 

papierze seledynowego koloru, w formie dwu-kartkowego t.zw. 

"folderu", przy czym na pierwszej stronie jest napis "Akt 



Erekcyjny" i emblemat Pułku Ułanów Karpackich: - "palemka"; 

druga strona pozostaje czysta, trzecia strona zawiera tekst 

aktu, podpisy i pieczęć kościoła św. Katarzyny, czwarta - wol-

na (patrz fotografia). 

 

Bardzo serdecznie do projektu kol. K. Wolnika odniosła się 

Komenda Hufca Harcerskiego przy Liceum Ogólnokształcącym  

w Kudowej-Zdroju, biorąc udział w uroczystościach i zaprasza-

jąc naszych kolegów na spotkanie z młodzieżą. 

 

A teraz jak wyglądała sama uroczystość. 

 

Odbyła się ona, jak już wyżej wspomniano w sobotę dnia 13 

czerwca 1981 roku i nosiła charakter niezwykłej doniosłości. 

Zjechało na nią około 30 byłych ułanów karpackich, przybyli 

przedstawiciele prasy z Wrocławia, tłumy miejscowych parafian, 

oraz gości z pobliskich domów wczasowych i sanatoriów. Z uwagi 

na to, że dnia tego młodzież przystępowała do bierzmowania, 

potem odprawiana była msza św. i poświęcenie naszej tablicy - 

cała ceremonia trwała ponad trzy godziny. 

 

Concelebrowana msza św. odprawiona była przez ks. biskupa 

Tadeusza Rybaka przy udziale dziewięciu innych księży. Ks. bi-

skup wygłosił kazanie, nawiązując do walk żołnierza polskiego 

na obczyźnie, wspominając kilkakrotnie Pułk Ułanów Karpackich, 

którego żołnierze tak licznie stawili się na swą uroczystość. 

Następnie ks. biskup Rybak dokonał aktu odsłonięcia i poświę-

cenia tablicy pamiątkowej. Pochyliły się sztandary kombatanc-

kie, po czym nastąpiło składanie kwiatów, a wśród nich dwie 

wiązanki czerwonych maków z polskich pól.., w tym czasie wszy-

scy zebrani śpiewają "Boże coś Polskę..." 

 

Ceremoniał poświęcenia tablicy zakończony. Wszyscy wracają 

do kościoła, a ułani karpaccy zajmują miejsce specjalnie dla 

nich w kościele zarezerwowane. Ks. biskup ponownie zabiera 

głos dziękując organizatorom uroczystości, przybyłym gościom  

i parafianom, a następnie oddaje głos przedstawicielowi byłego 

Pułku Ułanów Karpackich. Na prośbę fundatora tablicy kol.  

Kazia Wolnika przemówienie wygłosił kol. Roman Krzyżanowski. 

Oto co powiedział według jego własnych słów: 

 

"Na wstępie muszę zaznaczyć, że byłem już w różnych sytua-

cjach, gdzie zabierałem głos. Wygłaszałem przemówienia, poga-

danki dla młodzieży i t.p., ale aby wygłosić prelekcję do tak 



licznie zebranych i to w kościele, to mi się nawet nie śni-

ło... Powiedziałem o tym co uważałem za najistotniejsze,  

to jest o walkach żołnierza polskiego w obronie swej Ojczyzny 

w roku 1939; o walkach na polach Lotaryngii i fiordach Narwiku 

w roku 1940. Mówiłem o walkach na pustyni libijskiej i w Tob- 

ruku, o kampanii włoskiej i w Normadii. Mówiłem o tym jak żoł-

nierz polski przedzierał się przez dziesiątki granic, by do-

trzeć tam, gdzie powiewał polski sztandar. Szedł przez lądy  

i morza, przez tundry i tajgi Sybiru, poprzez piachy pustyń  

i wzgórza Italii, szedł przez kraje Europy Zachodniej by wal-

czyć z odwiecznym wrogiem. ... Przeszedłem potem szlakiem walk 

Pułku Ułanów Karpackich, przez Homs, Ziemię Świętą, Egipt,  

do Libii, walk w obronie Tobruku i pod Gazalą. Ponownie Egipt 

i Irak jako następne etapy przed wyjazdem do Włoch. Walki pod 

Monte Cassino i na Passo Corno to dni sławy i chwały naszego 

Pułku... odcinek adriatycki, wkroczenie do Ancony i Pessaro  

to dalsze sukcesy naszych ułanów, zakończone wejściem 1-szego 

szwadronu do Bolonii, które zamknęło kilkuletni etap zwycię-

skich walk Pułku Ułanów Karpackich." 

 

Na zakończenie prelegent zwrócił się do młodzieży, która 

nie zawsze zna historię swojego kraju, by wspominała dziesiej-

szą uroczystość i przekazała swoje wrażenia innym. Żeby mło-

dzież wiedziała, że "Pułk Ułanów Karpackich dobrze zasłużył 

się Ojczyźnie." 

 

Przemówienie kol. Krzyżanowskiego zrobiło wielkie wraże-

nie, a ks. biskup Rybak dziękując później kol. Romanowi  

za przemówienie powiedział, że dzięki niemu dowiedział się  

o historii Pułku i jego dzielnych ułanach. 

 

Mówiąc o uroczystościach w Kudowej-Zdroju podkreślić trze-

ba wspaniałą organizację całości do której szczególnie przy-

czynili się koledzy Kazimierz Wolnik i Zdzisław Iwanicki. Pań-

stwo Wolnikowie szczególnie byli gościnni podejmując każdego 

po staropolsku; każdego, ktokolwiek zawitał w ich gościnne 

progi. Jedzenia i picia było pod dostatkiem, mimo wielkich 

braków pod tym względem w dzisiejszej Polsce. Były nawet pa-

pierosy dla palących kolegów ... 

 

Zdzicho Iwanicki to wzór koleżeństwa i pracowitości, wyka-

zał wiele energii i pomysłowości w pomocy kol. Wolnikowi. 

Dzięki energii i pomysłowości tych ludzi uroczystość w Kudo-

wej-Zdroju pozostawiła nie zatarte wspomnienie w pamięci tych 



wszystkich, którzy wzięli w niej udział. 

 

Spotkanie ułanów karpackich w Kudowej-Zdroju zakończone 

zostało wspólną kolacją w hotelu "Kosmos" , sfinansowaną przez 

kol. Zbycha Wołyńskiego. 

 

Wielu kolegów, którzy do redakcji "Ułana" o tej uroczys-

tości pisało prosiło mnie, abym za pośrednictwem naszego pisma 

wyraził serdeczne podziękowanie organizatorom tej niezapomnia-

nej uroczystości, a w szczególności Państwu Wolnik, koledze 

Iwanickiemu i koledze Wołyńskiemu, co niniejszym z wielką 

przyjemnością czynię. 

 

Od siebie pragnę podziękować wszystkim moim korespondentom 

za przekazanie mi opisów uroczystości, fotografii i wycinków  

z prasy, która szeroko tę niecodzienną uroczystość komentowa-

ła. 

S. Jankowicz. 

 

 

----ooOoo---- 

 

 

P.S.  

Na następnej stronie znajdą Koledzy fotografię ze spotka-

nia koleżeńskiego w Kudowej-Zdroju. U dołu numeracją oznaczone 

poszczególne osoby.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Od redakcji: ten artykuł Stefana Jankowicza ukazał się w „Uła-

nie Karpackim” nr 94, na stronie 315. 

 

 

 

 

 


