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Mirosław Kucharski 

TROPAMI UŁAŃSKICH TAJEMNIC 

W rocznicę pamiętnego szturmu Ułanów na wzgórza Pizzo Corno postanowiłem 

opowiedzieć Wam nieco inną historię niż tą sprzed roku, choć ciałem i duchem 

związaną z ułańskim charakterem. 

Na początek pytanie: co wspólnego, dla zwykłego śmiertelnika, mogą mieć ze sobą 

niezwykła i fascynująca kobieta1, Zakon Cysterski i Ułan Karpacki. Na pozór nic,  

ale jak wiadomo każda historia, nawet ta niezwykła, ma zazwyczaj wspólny 

mianownik.  W tym przypadku jest to zamiłowanie do odwiedzania miejsc z pozoru 

zwykłych, co stanowi ledwie początek odkrywania niezwykłej historii ziemi, na której 

byliśmy gośćmi. 

  

Fot.1. Atrakcje Kotliny Kłodzkiej. Źródło: premiumplaza.com.pl 

Wracając z udanej wyprawy do „krainy 101 atrakcji” natury2, zwanej bardziej swojsko 

Ziemią Kłodzką (rodzinne okolice mojej żony), postanowiliśmy odwiedzić starego 

znajomego, obok którego wiele razy przejeżdżaliśmy, ale jakoś się „nie złożyło”  

by poznać go osobiście, choć to duma Ziemi Ząbkowickiej.  

                                                           
1
 Mówią o niej do dziś „Kobieta, która wyprzedziła swój wiek” - Wilhelmina Fryderyka Ludwika Szarlotta 

Marianna z dynastii Oranje-Nassau, w skrócie Marianna Orańska – Królowa kotliny kłodzkiej. 
2
 Wszystkie wymieniono tutaj: http://pol-kart.pl/atrakcje-ziemia-klodzka 

http://pol-kart.pl/atrakcje-ziemia-klodzka
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Stając na parkingu zauważyłem wielką metalową tablicą miejscowego oddziału PTTK 

opisującą południowo-zachodni szlak cysterski w Polsce3.  

 

Fot. 2. Tablica opracowana przez Śląską Organizację Turystyczną. Źródło: silesia-sot.pl 

Naprzeciw niej dumnie prezentował się mały czerwony kościółek4, a wszystko to  

u podnóża okazałych ruin „zamku”5 w Kamieńcu Ząbkowickim.  

Efekt „zamkowy” był iście przysłowiowy, bo dziesięć lat później znów weszliśmy  

na cysterski szlak, kiedy to wędrując „za grzybami” znaleźliśmy się przypadkiem  

w Rudach Raciborskich, a właściwie na pozostałościach niezwykłego klasztornego 

ogrodu z niezwykłymi okazami drzew wszelakich, raczej w Polsce niespotykanych. 

Wizyta w pięknie odrestaurowanym kompleksie pocysterskim była zwieńczeniem 

wyprawy. A grzybów nazbieraliśmy i owszem …co kot napłakał. 

Nigdy bym nie przypuszczał, że po dwudziestu latach od wizyty w „pałacu Marianny” 

- będę składał elementy tej układanki w całość. No cóż, życie pisze najprzeróżniejsze 

scenariusze, ponoć najlepsze. 

Na początku tego roku nasz serdeczny przyjaciel, prof. Wojciech Narębski, pokazał 

mi okolicznościową pocztówkę z przepięknym witrażem znajdującym się w jednym  

z krakowskich kościołów. Jakież było moje zdziwienie, kiedy dowiedziałem się,  

że to kościół cystersów w Szklanych Domach – osiedlu w krakowskiej dzielnicy Nowa 

                                                           
3
 Mapa dostępna w zakładce pod adresem: http://www.szlakcysterski.org  

4
 Dawny kościół ewangelicki pw. Świętej Trójcy 

5
 Pałac stylizowany na zamek warowny: http://www.palacmarianny.com.pl 

http://www.szlakcysterski.org/
http://www.palacmarianny.com.pl/
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Huta. Na dodatek w sprawę zamieszany był nieodżałowany Tomasz Skrzyński, który 

kiedyś tam pomieszkiwał. Pomyślałem - czyżby znów zrządzenie losu? 

Każdy z nas ma jakieś tajemnice. Część z nas jest z nich dumna, drudzy się ich 

wstydzą, a jeszcze inni z upływem lat o nich zapomnieli. Zapewne było i tak w tym 

przypadku. Ci, którym dane było poznać bliżej Tomasza wiedzą, że on wolał działać 

niż celebrować „sukcesy”, choć i jemu sprawiały one przyjemność. 

Zanim dojechałem do Gliwic postawiłem na nogi paru kolegów oraz najbliższą 

rodzinę śp. Tomasza. I zaczęły się schody, bo początkowo nikt nic nie wiedział, choć 

dałbym sobie głowę uciąć, że gdzieś to zdjęcie już widziałem. Innymi słowy pełna 

„konspiracja”.  

Dopiero z czasem, po odcyfrowaniu przez kol. Przemka nazwiska fundatorów 

umieszczonego w górnym prawym rogu witraża i krótkim liście Wojciecha 

Skrzyńskiego pamięć wróciła. Toż to Bolesław i Krystyna Singlerowie, a ja to zdjęcie 

widziałem u Tomasza! Postanowiłem iść za ciosem i dowiedzieć się czegoś więcej 

na temat rodziny Singlerów. Nauczony doświadczeniem zdawałem sobie sprawę,  

że po tylu latach proste to nie będzie, w końcu oboje mieszkali na drugim końcu 

świata - w Australii. 

 

Fot.3. Witraż poświęcony rodzinie ufundowany przez państwa Singlerów.  

Tymczasem rozpętana przeze mnie „afera witrażowa” nabierała rozpędu. Okazało 

się, że witraż na którym po obu stronach głównego motywu znajdują się oznaki 

rozpoznawcze (godła) wielkich jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  

oraz znaki Polskich Sił Powietrznych i Polskiej Marynarki Wojennej znajduje się  

w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Zaprojektował go Józef Lucjan 

Ząbkowski, a wykonawcą była krakowska Pracownia Witraży Zbigniewa Gustaba.  

Sam witraż  jest okazały, jego wymiary to 2,8 m x 7 m. Znajduje się w centralnym 

punkcie kościoła i oddziela główną nawę od bocznej kaplicy pod wezwaniem  
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św. Kadłubka. Na tamten czas (rok 1995) był to jedyny witraż tego rodzaju w Polsce, 

który traktowałby „po całości” Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 

 

Fot.4. Kościół pw. MB Częstochowskiej w Krakowie, w swej formie symbolizuje  

drzewo wyrastające z murów miasta. Źródło: pl.wikipedia.org. 

Skąd pomysł na dzieło, które miało „pójść w pokolenia”? Syn Tomasza, Wojciech 

dowiedział się tego od ojca Niwarda, który był pierwszym proboszczem kościoła MB 

Częstochowskiej, uczył go w latach 60-tych religii i przyjaźnił się z jego ojcem.  

Jak powiedział oznaki, ich rozmieszczenie i dopilnowanie realizacji, to pomysł  

i zasługa Tomasza.  

A czego dowiedziałem się o fundatorze z naszego podręcznego archiwum? W sumie 

niewiele: kpr. Bolesław Singler, przeważnie szwadron dowodzenia, od starszego 

ułana do plutonowego. Napisałem kapral, bo w takim stopniu zastał go koniec wojny.  

Po demobilizacji - w grudniu 1947 r. - wyjechał do Australii i tam się osiedlił. Bardzo 

czynny członek Związku Ułanów Karpackich, pisał chętnie do kolegów i "Ułana", 

hojnie zasilał kasę związkową.  

Australijski „internet” również nie był szczodry:  

- wpis pierwszy: „1963 - city, Lalor, Victoria, Australia. Krystyna Teresa Singler  

& Boleslaw Kazimierz Singler”6;  

- wpis drugi: International Studies (Cultures and Languages) at Macquarie University 

Sidney7. Polish Studies Foundation, Donors: „Donations totalling $13,500 from 

                                                           
6
 http://search.ancestry.com.au 

7
 http://www.mq.edu.au 
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Krystyna and Boleslaw Singler provided the basis of the Singler memorial prize  

for most outstanding student of the year.”;  

- wpis trzeci: Fundacja Polcul im. Jerzego Bonieckiego8. Fundatorzy: „Państwo 

Krystyna i Bolesław Singler zjawili się w Australii niedługo po wojnie, której koleje 

podyktowały ich dalszy, emigrancki los. Oboje mieli w tej wojnie swój osobisty wkład. 

Po wielu latach ciężkiej pracy, tak jak wielu Polaków na emigracji, zbudowali 

skromne podstawy swego australijskiego życia. Gdy nadeszły lata emerytury  

i wycofania się z czynnej pracy zawodowej, zastanawiali się długo nad sposobem 

najlepszego zadysponowania częścią swoich oszczędności. Przez cały czas  

z Melbourne, z wielką uwagą i troską, śledzili los ludzi w Kraju. Pomoc im uważali  

za swój obowiązek. Państwo Singlerowie byli znani nie tylko z systematycznej 

pomocy udzielanej wielu osobom w Polsce, często zupełnie im nieznanym. Popierali 

oni także różne inicjatywy pomocy i rozwoju kultury polskiej.”. 

Dalsze internetowe poszukiwania niewiele więcej wniosły. Na polskich stronach 

odnalazłem laureatkę nagrody naszych bohaterów. W 2012 r. Zofia Wojciechowska  

z Radia Wnet otrzymała wyróżnienie im. Krystyny i Bolesława Singler za ożywianie 

życia społeczno-kulturalnego, działalność charytatywną w Mrągowie i pomoc polskim 

dzieciom z Syberii9. Trafiła się też PDF-ka z Dziennikiem Ustaw Nr 5, wydanym  

w Londynie 18 grudnia 1988 r., w którym Prezydent RP Kazimierz Sabbat ogłosił 

komunikat o nadaniu Krystynie i Bolesławowi Singlerom odpowiednio: Srebrnego  

i Złotego Krzyża Zasługi. 

 

                                                           
8
 http://www.polcul.pl 

9
 http://www.radiownet.pl/publikacje/nagroda-polcul 
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I to właściwie wszystko co w trakcie dwumiesięcznego „śledztwa” udało się ustalić,  

z pomocą kolegów i naszych przyjaciół oraz rodziny Skrzyńskich. Szkoda, bo wciąż gnębi 

mnie uczucie niedosytu. Bez odpowiedzi została cała pula pytań o ich australijskie „boje”, 

rodzinę, pracę, etc. Może z pomocą australijskich instytucji to się kiedyś uda, może odnajdę 

kogoś z rodziny, może …  

Jak zawsze mam nadzieję i nie składam broni, bo warto pisać o zwykłych ludziach i ich 

niezwykłych czynach, o tych którzy przysłużyli się Polsce i wszystkiemu co polskie ….  

 

Fot. 5. Bolesław Singer z żoną Krystyną. Boże Narodzenie 1985 r. 

Na koniec parę słów o Niej i o Nim, napisanych niestety na podstawie nekrologów 

odnalezionych w archiwalnych numerach „Ułana Karpackiego”: 120 (lipiec – grudzień 

1994 r.) i 131 (styczeń - czerwiec 2000 r.).  

KRYSTYNA TERESA SINGLER zd. CHOCIEJ urodziła 

się (brak danych) w Jarosławiu, leżącym przed wojną  

w województwie lwowskim. Zmarła 15 października 1994 

roku. 

Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza  

we Lwowie, a przed samą wojną zamieszkała w Złoczowie. 

Stamtąd, w styczniu 1940 roku, została przez sowieckich 

okupantów deportowana do Kazachstanu, gdzie razem z innymi 

przeżyła gehennę sowieckiego piekła. Po tzw. „amnestii” udało 

się jej wraz z Armią gen. Andersa opuścić ZSRR. Jako osoba cywilna, podobnie jak 10 tys. 
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rodaków, poprzez obozy przejściowe w Iranie skierowana została do Indii. Tam przebywała 

do roku 1947. Mieszkała w Bombaju, pracując w British Censorship Office jako tłumaczka 

(biegle władała kilkoma językami obcymi). Do Australii przybyła w roku 1947, w grupie 

pierwszych emigrantów z Indii. W roku 1950 wyszła za mąż za Bolesława Singlera.  

Była niezwykle aktywną, uczynną i ciepłą osobą, bardzo wyczulona na ludzką krzywdę. 

Chętnie angażowała się w pracę społeczną. Jej postawa w tym względzie została zauważona 

i odpowiednio doceniona. Za zasługi w pracy społecznej na rzecz australijskiej polonii  

i w pracy niepodległościowej, pani Krystyna została odznaczona: Srebrnym Medalem Skarbu 

Narodowego RP, Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, a 11 listopada 1991 r. Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).  
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Nie jest możliwe wymienić z nazwy wszystkie instytucje, organizacje, szkoły, zespoły  

i zrzeszenia czy pojedyncze rodziny (osoby), które przez wiele powojennych lat 

wspierała duchowo i materialnie. Nie sposób także zliczyć sumę pomocy finansowej 

będącą jej udziałem, gdyż takiej ewidencji nigdy nie prowadziła.  

Pani Krystyna zmarła w Melbourne w 1994 r. Zgodnie z Jej wolą ciało zostało 

przewiezione do Polski i złożone w grobowcu rodzinnym na cmentarzu pawłowickim 

we Wrocławiu.  

 

 

BOLESŁAW KAZIMIERZ SINGLER, ur. 20 stycznia 1910 

roku w Borysławiu (pow. drohobycki, woj. Lwowskie). 

Zmarł 8 listopada 1999 r. w Melbourne, st. Wiktoria -

Australia.  

Obowiązkową służbę wojskową odbył w latach 1933 - 1935  

w 6 Pułku Ułanów Kaniowskich w Stanisławowie. W wojnie 

1939 r. brał udział w barwach 6 Pułku Strzelców Podhalańskich. 

Internowany na Węgrzech przedostał się do Syrii i tam 29 maja 

1940 r. otrzymał przydział do Dywizjonu Rozpoznawczego BSK. 

Należał więc do elitarnego grona najstarszych żołnierzy - 

założycieli Pułku Ułanów Karpackich.  

Brał udział w obronie tobruckiej twierdzy i w kampanii włoskiej, od rzeki Sangro poprzez 

Monte Cassino, Anconę aż do linii Gotów. W uznaniu czynów męstwa wykazanych na polu 

chwały został odznaczony licznymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.  

Na przełomie 1944-45 r. został przeniesiony do formującego się 10 Pułku Huzarów,  

14 Wielkopolskiej Brygady Pancernej, jako instruktor szkoleniowy. 

 

Zdemobilizował się w Anglii skąd 10 grudnia 1947 r. przybył do Australii i ostatecznie osiedlił 

się w Melbourne. W roku 1950 ożenił się z p. Krystyną Chociej, z którą stanowił „tandem 

doskonały”. Razem wiernie służyli Polsce, choć zmuszeni byli to robić z dala od niej,  

w przybranej ojczyźnie.  

Po zakończonej wojnie pan Bronisław przez wiele lat wspierał tysiącami dolarów wszelkie 

polskie inicjatywy m.in. na Macquarie University w Sydney, Skarb Narodowy i wiele innych, 

których tu nie sposób wymienić. Nie żałował grosza na wdowy i inwalidów naszego Pułku 

mieszkających w Polsce, a którzy przez ponad 30 lat korzystali z Jego co miesięcznej 

pomocy pieniężnej i paczkowej. Ponadto, przez ostatnie kilkanaście lat "dokarmiał" dzieci  

w kilku polskich szkołach. Za tą humanitarną działalność został odznaczony w 1995 r. 

Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP - Lecha Wałęsę. 

Mszę św. pogrzebową w intencji zmarłego odprawiono 10 listopada 1999 r.,  

w kościele polskim w Melbourne, po czym skremowano jego ciało a prochy 

przewieziono do Kraju. Właściwy pogrzeb miał miejsce kilka tygodni później  

we Wrocławiu.  
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Bolesław Singler żegnany przez kolegów spoczął w grobie u boku swej matki  

i ukochanej żony, na cmentarzu w Pawłowicach. 

Odeszli do wieczności lecz  pamięć o Nich pozostanie z nami na zawsze ! 

 

PS. Po napisaniu tego artykułu naszła mnie myśl, że ta dwójka wspaniałych  

i bezinteresownych Polaków - na miarę swoich możliwości – kierowała się chyba 

życiową dewizą Marianny Orańskiej: 

„Nie przyszłam (na świat), by żyć dzięki ludziom, ale by ludzie żyli dzięki mnie”. 

W tym miejscu chciałbym też wspomnieć o moich „współpracownikach”, którzy 

pomogli zebrać te okruchy historii w jedną całość - poświęcając się bezinteresownie - 

wszystkim razem i każdemu z osobna dziękuję z całego serca. Szczególne 

podziękowania kieruję na ręce Joanny i Wojciecha Skrzyńskich oraz kolegi 

Przemysława Kopija. Dziękuję Wam za poświęcony czas, odkurzone archiwalia  

i wspomnienia, a także inne przeróżne drobiazgi. Dziękuję też prof. Wojciechowi 

Narębskiemu za inspirację. Bóg zapłać Wam wszystkim. 

 

 

 

 


