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SŁOWO OD REDAKTORA 

Nie do wiary, że jeszcze trwamy, choć już nieliczni, my weterani 2 Wojny 
Światowej, mimo, że w tym roku w maju, minęła już 70 rocznica jej zakończenia!!! 
Co prawda my Ułani Karpaccy, tak jak wszyscy żołnierze Polskiego 2 Korpusu, 
zakończyliśmy ją właściwie już 21 kwietnia, ponieważ po zdobyciu i wkroczeniu 
Korpusu do Bolonii zostaliśmy natychmiast wycofani z walki do odwodów 8 Armii 
Brytyjskiej, a inni alianci popędzili za wycofującymi się Niemcami w kierunku doliny 
rzeki Pad. 9 dni później, gen. Kesselring skapitulował i poddał sprzymierzonym 
swoją ponad milionową armię niemiecką.  

Zacząłem od słów „nie do wiary”, gdyż każdy z nas jeszcze  żyjących weteranów 
musi ocierać się lub raczej przekroczył dziewięć-dziesiątkę. A to dużo, bardzo dużo 
i nie łatwo nam „kręcić się” po tym padole płaczu. I w ogóle normalnie istnieć. Stąd 
nie dziwię się płk. Emilowi Mentlowi, że w ostatnim do mnie liście pisze: „… ja już 
nie zdaję sobie sprawy, ilu i kto z naszych Ułanów żyje”. Przeto – odpowiadam  
i stwierdzam, że maluczko, bardzo, bardzo maluczko, chociaż przez Pułk Ułanów 
Karpackich przewinęło się w czasie wojny ponad 1500 luda. 
Poniżej, z miejsca, inwentaryzuję aktualną listę żyjących jeszcze w świecie nas, 
Ułanów Karpackich według mojej najlepszej wiedzy (chociaż może ktoś mi tutaj 
umknął, ponieważ od dziesiątków lat sam skazał się na „pułkową banicję” poprzez 
stałe milczenie i przez to zerwanie wszelkich więzów koleżeńskich, szczególnie tych 
z pojęcia „weteranów, towarzyszy broni”): 

• USA - płk Emil S. Mentel, V.M., 2KW, MC, rocznik 1916; - kpr. Czesław Jakubik, 
KW, R, rocznik 1919;  

• Kanada - uł. Stefan Olbrecht, rocznik 1926; 
• Anglia - pchor. Jerzy Palejowski, rocznik 1924; - uł. Walerian Jaworski, rocznik 

1926; - uł. Adolf Lehman, rocznik 1925; 
• Polska - ppor. Tomasz Skrzyński, rocznik 1923. 

Czyli doliczamy się w sumie: SIEDMIU (7), na całym świecie! Z całego Pułku. No cóż, 
natura ma swoje bezwzględne prawa i zasady. Pozostaje pytanie: jak długo jeszcze 
będzie nam dane głosić i przypominać Ojczyźnie legendę Pułku Ułanów Karpackich? 
Oby do ostatniego tchu!!! Daj Boże. 

Z tej żyjącej „siódemki” najstarszym z nas wiekiem, stopniem,  zasługami oraz 
stażem jest kol. Emil S. Mentel, Tobrukczyk. Po nim dwaj kolejni Tobrukczycy: 
Czesław Jakubik i Tomasz Skrzyński. Pozostali to uczestnicy kampanii włoskiej. 
W pewnym sensie „młodzież”. 

Sztandarową datą dla Ułanów Karpackich była także 75-rocznica, która minęła 
w dniu 2 kwietnia. Ten dzień to dzień narodzin, w Homs, w Syrii, w roku 1940 
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Dywizjonu Rozpoznawczego Kawalerii Brygady Strzelców Karpackich, (w skrócie 
BSK) wkrótce nazwanego Dywizjonem Ułanów Brygady Strzelców Karpackich,  
aby w końcu, w styczniu 1941 roku, przyjąć ostateczną nazwę: „Pułk Ułanów 
Karpackich”. 2 kwietnia to początek chwalebnej drogi bojowej tego oddziału,  
który zapisał takie walki i boje jak obrona Tobruku w Libii, bitwę o masyw Monte 
Cassino, wyzwolenie Ankony i wkroczenie do Bolonii.  

Marzec bieżącego roku, musimy, niestety, zapisać, czarnymi literami w naszym 
ułańskim „kółku”. W ciągu niecałej godziny redakcja została poinformowana 
o bolesnej stracie dwóch wspaniałych Ułanów Karpackich. W dniu 15 marca zmarł 
w Bełżycach, koło Lublina, najstarszy z nas Ułanów, rocznik 1916, Tobrukczyk, 
uczestnik kampanii wrześniowej w Polsce oraz całej kampanii libijskiej i włoskiej, 
kpr. Józef Listoś, kawaler Krzyża Walecznych. W dniu 29 marca, w Ameryce,  
na Florydzie, w m. St. Agustine, zmarł por./płk Zbigniew Wołyński, ur. 19.01.1920 
r., kawaler 3 Krzyży Walecznych, 2-krotnie ranny w tym bardzo ciężko, tracąc całą 
nogę w trakcie walk nad rzeką Sangro, we Włoszech, 8 kwietnia 1944 roku.  
Ś.p. Zbyszek był aktywnym działaczem „Solidarności” w Warszawie, w konsekwencji 
został wydalony przez władze PRL z Polski, a Urząd Bezpieczeństwa emitował 
w Telewizji PRL pełnometrażowy film o jego działalności w Polsce. 

Z dobrych wiadomości, zapadła ostateczna decyzja Ministerstwa Obrony 
Narodowej, że po szeregu kolejnych reorganizacji w Wojsku Polskim utrzymano 
krakowski garnizon i na kadrze dawnego Korpusu Zmechanizowanego zatwier-
dzono w Krakowie Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu 
Lądowego i co najważniejsze zatwierdzono dla Centrum przejęcie i przyjęcie 
historii, i tradycji m.in. Polskiego 2 Korpusu oraz imienia generała broni Władysława 
Andersa. Czyli z naszych wartości nic się nie zmieniło – Centrum dumnie i w pełni 
kultywuje, i będzie kultywować przyjęte z tego tytułu obowiązki i świąteczne 
kalendaria. Nasza krakowska resztka „Andersowców” bardzo sobie ceni dbałość  
i opiekę Wojska Polskiego nad nami i naszymi wojennymi dokonaniami. 

Na Święta Wielkanocne przyjechał do Polski, z Anglii, Jurek Palejowski, bazując  
u swojej rodziny we Wrocławiu. W dniu 8 kwietnia Jerzy zjechał do mnie,  
do Krakowa, w odwiedziny. Było to dla mnie przemiłe spotkanie. Spędziliśmy razem 
dobrych kilka godzin na wspomnieniach i przypominaniu sobie lat wojennych oraz 
„przewagi” i zwycięstwa naszego dzielnego i znanego Pułku Ułanów Karpackich 
oraz trudnego życia w latach powojennych. Jego w Anglii - moich w Polsce. Jurek 
mieszkający cały czas w Grimsby wypracował sobie markę bardzo cenionego 
architekta i nade wszystko działacza społecznego na polu kombatanckim oraz 
przedstawiciela, a następnie prezesa Carpathian Lancers Association.  
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Gratulowałem Mu i godnego życia, i sposobów kultywowania na ziemi angielskiej 
barw, historii i tradycji nie tylko naszego Pułku, ale i całych Polskich Sił Zbrojnych  
w ogóle. Jerzy przekazał mi liczną korespondencję związaną z Jego działalnością 
weterańską. Między innymi dał mi artykuł-wywiad, który ukazał się, w dniu  
28 marca br., w lokalnym piśmie „Western Daily Press” pt. „Brave soldier is 
honoured after 71 years”, opracowany przez p. Tristana Corka, dot. odznaczenia 
naszego Ułana Walka Jaworskiego medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 
Więcej o tym artykule-wywiadzie doczyta Czytelnik w części „Poczta doniosła”.  

Jak zawsze, władze Skawiny, a w szczególności skawińscy harcerze z „Czerwonego 
Maka”, pamiętają o nas i przy każdej okazji są z nami i przy nas, wyróżniając 
zwycięstwa Polskiego 2 Korpusu. Jest to ujmujące i bardzo wzruszające.  

W dniu 16 maja br., odbyła się bardzo ważna dla nas starych Ułanów i dla Sto-
warzyszenia Ułanów Karpackich, przemiła uroczystość nadania Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Gubinie imienia 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich. Jest to 
kolejny, drugi znaczący znak pamięci miasta Gubin o swoich dawnych żołnierzach 
i jednostce, która przejęła nazwę, barwy i tradycje Pułku Ułanów Karpackich 
Polskiego 2 Korpusu dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Obszerny 
opis uroczystości znajdą Czytelnicy na dalszych stronach pisemka w relacji 
uczestników i prezesa Stowarzyszenia Kolegi Przemysława Kopij. Uroczystość 
uświetniła orkiestra wojskowa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.  

Zdecydowałem się, w pewnym sensie, powtórzyć przemyślenia i rozważania, 
historycznie, o Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich na 75-lecie powołania 
jej do życia (wiem, przypominam sobie, że w przeszłości już coś pisałem w tej 
sprawie - chyba na 55-lecie). Brygada jest jednak warta i zawsze była warta 
wszelkich wspomnień, jako niepowtarzalna jednostka Wojska Polskiego, mająca 
ten honor i szczęście, że jako jedyna jednostka mundurowa polskich wojsk 
lądowych, walczyła na pierwszej linii frontu, przez szereg miesięcy, w najtrudniej-
szym i dramatycznym roku wojny, roku 1941, i do tego strategicznie niezwykle 
ważnej kampanii libijskiej, z obroną Tobruku na czele. 

Kończąc, mocarzem to ja już nie jestem. Ale marzy mi się dotrwać do dnia,  
aby wydać ten numer „Ułana Karpackiego”, numer 160. Parę tygodni temu 
„pokręciłem się” trochę, przez kilka dni, po Wojskowym Szpitalu w Krakowie. 
Przebadano mnie „w te i we fte”, od stóp do głowy. Wyszedłem z diagnozą,  
że „mój koniec powinienem już postrzegać… Bo to taka choroba i do tego wiek.”. 
W każdym razie osobiście przyrzekam sobie niezmiennie składać i wydawać 
„Ułana” bez zmian i uszczerbku dla niego.  
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DO OSTATNIEGO TCHU. KU CHWALE KAWALERII I PUŁKU UŁANÓW KARPACKICH. 

Pozdrawiam wszystkich Czytelników „Ułana” i życzę wszystkiego, co dobre. 

Wasz redaktor, Tomasz Skrzyński  

 
19 czerwca 2015 roku odszedł od nas 

 

 TOMASZ SKRZYŃSKI 
1923-2015 

Podporucznik Pułku Ułanów Karpackich 
Redaktor Naczelny „Ułana Karpackiego” 

Nowodworczyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Szczur tobrucki”- 
obrońca Tobruku, uczestnik kampanii libijskiej oraz włoskiej. 

 Delegat na Kraj Związku b. Żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich 
„Tobrukczycy”, oraz b. Związku Ułanów Karpackich w Derby Anglia.   

Uhonorowany licznymi, wojennymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi 
 w tym Krzyżem Walecznych, oraz Krzyżem Monte Cassino. 

 W niepodległej Polsce odznaczony między innymi  
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.  

Honorowy Prezes Stowarzyszenia Ułanów Karpackich. 

Odszedł ostatni żyjący w Polsce Ułan Karpacki, jeden z ostatnich Tobrukczyków. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI 
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Paweł Tanewski 

 
Pogrzeb śp. ppor. Tomasza Skrzyńskiego – redaktora „Ułana Karpackiego” 
 
19 czerwca odszedł na wieczną wartę nasz Redaktor i Wydawca „Ułana 
Karpackiego” – ppor. Tomasz Skrzyński. Uroczystości żałobne odbyły się w Krakowie, 
w dniu 26 czerwca br. W kościele garnizonowym pod wezwaniem św. Agnieszki 
zgromadziła się rodzina zmarłego, liczne delegacje szkół i drużyn harcerskich 
noszących imię Bohaterów Monte Cassino i Pułku Ułanów Karpackich, delegacje 
Wojska Polskiego w tym: Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa 
Komponentu Lądowego - gen. bryg. dr Cezary Podlasiński, były jego zastępca -  
gen. bryg. Andrzej Knap, gen. broni w stanie spoczynku Mieczysław Stachowiak, 
oraz Dowódca  18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk dypl. Wiesław 
Podlecki, członkowie Stowarzyszenia Ułanów Karpackich, grupy rekonstrukcji 
historycznej. Przybył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
– minister Jan Stanisław Ciechanowski. W podniosłej atmosferze wprowadzono  
do świątyni urnę z prochami ułana, wkroczyły sztandary, rozległy się dźwięki trąbek. 

Jako pierwszy zabrał głos syn zmarłego, Wojciech Skrzyński. Poprosił, by obok niego 
stanęła jego córka, ukochana wnuczka Redaktora, Joanna Skrzyńska. Podniosła  
i oficjalna uroczystość nabrała naturalnego i rodzinnego charakteru. Wojciech 
Skrzyński ukazał atmosferę domu rodzinnego, w której wzrastał i wychowywał się 
Tomasz Skrzyński. Krakowskie mieszkanie Heleny i Piotra Skrzyńskich – rodziców 
Zmarłego zdobiła kopia obrazu Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”. Obraz przed-
stawiał w alegorycznej formie księdza Ignacego Skorupkę – kapelana wojsk polskich 
walczących z nawałą bolszewicką i marszałka Piłsudskiego na słynnej kasztance. 
Wybuchła druga wojna światowa. Rodzice zgodzili się, by niespełna 17 letni syn  
na nią wyruszył. Pożegnali go 5 maja 1940 o godz. 11.10. Opuścił rodzinny dom n  
a siedem lat. Po wojnie,  przez długie lata, w rocznicę wyjścia z domu rodzinnego, 
rodzice wręczali Tomaszowi Skrzyńskiemu –  oficerowi Pułku Ułanów Karpackich, 
wiązankę czerwono-fioletowych kwiatów symbolizujących barwy Pułku, z którym 
przebył cały szlak wojenny. Dom Heleny i Piotra Skrzyńskich oddziaływał swoją 
patriotyczną atmosferą również i po drugiej wojnie. Właśnie w nim syn Tomasza 
Skrzyńskiego, Wojciech, poznał pierwszą żurawiejkę – „Lance do boju, szable  
w dłoń, bolszewika goń, goń, goń”, doskonale pasującą do wspomnianego już 
obrazu.  Dziadkowie grozili palcem i mówili „Wojtuś, tylko pamiętaj nie śpiewaj tego 
w szkole”. Były to czasy PRL-u! 

Po tym bardzo osobistym i rodzinnym wstępie głos zabrał minister Ciechanowski. 
Przypomniał zasługi bojowe podporucznika Tomasza Skrzyńskiego. Podporucznik 
był pierwszym żołnierzem alianckim, który na swoim wozie pancernym wjechał  
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do Ankony, w dniu 18 lipca 1944. Po latach w jednej z rozmów z ministrem 
podkreślał, że żołnierze polscy, którzy po wrześniu 1939 r. za własne pieniądze 
pokonywali tysiące kilometrów w drodze do armii polskiej, stanowili wojsko 
ochotnicze. Minister dodał od siebie, że tworzyli wojsko obywatelskie. Szef Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podkreślił także, że Tomasz 
Skrzyński potrafił znaleźć swoje miejsce w niełatwej rzeczywistości powojennej. 
Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i bardzo zaangażował się w dzia-
łania na rzecz przekazania młodym pokoleniom Polaków ideałów, o które walczyli 
Polacy w latach konfliktu światowego. 

Kolejnym mówcą był gen. broni Mieczysław Stachowiak, były dowódca nie-
istniejącego już 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie. 
W Trzeciej Rzeczypospolitej Pułk miał kontynuować tradycje bojowe elitarnego 
Pułku Ułanów Karpackich. Sztandar dla Batalionu Czołgów UK ufundowali dawni 
żołnierze Pułku Ułanów Karpackich. Niestety i ten pododdział 5 KBZ w Gubinie 
został rozformowany. Po nim tradycje bojowe Ułanów Karpackich przejął bcz 
stacjonujący w Lublinie, ale i on przestał istnieć. Aktualnie do tradycji dawnego 
pułku karpackiego nawiązuje 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy kultywujący m.in. 
tradycje bojowe Pułku Ułanów Karpackich. Kończąc wystąpienie generał 
przypomniał jedną ze swoich rozmów z Tomaszem Skrzyńskim, w czasie której 
zmarły porównując II i III Rzeczypospolitą stwierdził, że w przeszłości było więcej 
osób, które dbały o państwo. 

Głos zabrał wnuk Tomasza Skrzyńskiego, syn Wojciecha, Paweł Skrzyński. W długim 
wystąpieniu porównywał zmagania o Tobruk z bitwą o Monte Cassino. W obu tych 
bataliach brał przecież udział dziadek, „dziadzio” jak o nim mówił zdrobniale. Wnuk 
w ostrych słowach ukazał polityczną rzeczywistość PRL, w której przyszło żyć,  
i z którą zmagał się Tomasz Skrzyński. Przytoczył też nieco faktów z życia rodzin-
nego. Urzekające sceny z wakacji spędzonych z dziadkiem w Wiśle, gdzie on i jego 
siostra jako kilkuletnie dzieci bardzo dokazywali, a „dziadzio” mimo bolesnej 
kontuzji kolana wytrzymał z nimi pełne trzy tygodnie „wypoczynku”. „Dziadzio” 
przed wojną trenował piłkę nożną i ucząc gry wnuka w Wiśle, dotkliwie uraził sobie 
kolano na samym początku ich wakacyjnego pobytu. „Dziadzio”, powiedział wnuk, 
był ponadto pedantem i człowiekiem doskonale zorganizowanym. W ten sposób 
uroczystość znów stała się bardzo osobista i rodzinna. 

Po wystąpieniach rozpoczęła się msza święta. W kazaniu ksiądz porucznik Łukasz 
Hubacz, kapelan 6 Brygady Powietrznodesantowej, przybliżył głęboko religijną 
postawę Tomasza Skrzyńskiego: jego wielką miłość i oddanie Matce Boskiej 
Częstochowskiej, spowiedź z całego życia, przyjęcie sakramentu namaszczenia 
chorych. Przypomniał dramatyczną sceną z forsowania rzeki Musone w pobliżu 
Loreto. Ułan cudem wyszedł spod ostrzału niemieckiego. Wykazał sprawność 
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i refleks autentycznego zwiadowcy, aczkolwiek przekonany był, że ocalał dzięki 
modlitwom swej matki do Matki Boskiej. W rozmowie z kapelanem Tomasz 
Skrzyński wspominał, że na wojnie, gdy dowodził żołnierzami zawsze pozwalał 
pomodlić się przed akcją, a po akcji przypominał im, że również powinni się 
pomodlić, dziękując za szczęśliwe jej przeprowadzenie. Mówił, że zawsze liczył się  
z życiem żołnierzy. Uważał na nich, by którego wróg nie ustrzelił.   

Po mszy żałobnej uczestnicy pogrzebu dotarli na Cmentarz Rakowicki. Uformował 
się wyjątkowo długi kondukt. Orkiestra wojskowa grała nastrojowego marsza. Nad 
otwartą mogiłą przemówił senator Bogdan Klich, który podkreślił, że dawni 
żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy po wojnie powrócili do kraju, 
pomimo panującego wówczas w Polsce ustroju politycznego zniewolenia, pozostali 
ludźmi wewnętrznie wolnymi. 

Wieść o śmierci Tomasza Skrzyńskiego dotarła także do Ankony. Wyrazy żalu 
przesłała w specjalnym liście pani Valeria Mancinelli – burmistrz tego portowego 
miasta nad Adriatykiem. List od niej odczytał profesor Wojciech Narębski z Krakowa, 
były żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierz 2 Polskiego Korpusu 
generała Andersa, od wielu lat najbliższy przyjaciel i druh Tomasza Skrzyńskiego. 
Profesor dodał także słowa osobistego pożegnania. 

Orkiestra wojskowa odegrała dwie najbardziej ulubione pieśni Tomasza 
Skrzyńskiego, „Marsz Brygady Karpackiej” i „Czerwone maki na Monte Cassino”. 
Trzykrotnie huknęła salwa karabinowa. Pochyliły się poczty sztandarowe. Złożeniu 
urny, posypanej ziemią z pól bitewnych Tobruku i Monte Cassino, towarzyszył marsz 
żałobny Chopina. 

Z Cmentarza Rakowickiego uczestnicy pogrzebu przeszli do położonej w pobliżu 
restauracji „Zbrojownia”. Przywitał ich Wojciech Skrzyński, który po krótkim 
wystąpieniu oddał głos Prezesowi Stowarzyszenia Ułanów Karpackich p. Przemy-
sławowi Kopij, który odczytał list p. Anny Marii Anders, córki generała Władysława 
Andersa, skierowany do uczestników pogrzebu. W czasie spotkania w „Zbrojowni” 
osoby bliskie Zmarłemu Ułanowi, wywodzące się z bardzo różnych środowisk 
(weterani, żołnierze służby czynnej Wojska Polskiego, harcerze, nauczyciele, 
członkowie grup rekonstrukcji historycznej) przyrzekały sobie kontynuować tradycję 
ułańską i dążyć do zachowania pamięci o Ułanach Karpackich, tak by młode 
pokolenia Polaków były godnymi kontynuatorami szczytnych tradycji. Fot. Paweł 
Tanewski. 
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Z NASZEGO UŁAŃSKO-HARCERSKIEGO PODWÓRKA 

Przemysław Kopij 

75 rocznica powstania Pułku Ułanów Karpackich - ułańskie spotkanie w Gubinie 

Tegoroczny ułański zjazd przypadł w 75 rocznicę powstania Pułku Ułanów 
Karpackich. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, bo w Gubinie „wszystko się 
zaczęło” - po raz wtóry. I co ważniejsze trwa, dzięki wszystkim spadkobiercom bojo-
wych tradycji tego wyjątkowego oddziału. 

16 maja br. odbyła się uroczystość nadania imienia 73 Pułku Zmechanizowanego 
Ułanów Karpackich, Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie. Uroczystość szczególna 
nie tylko dla społeczności szkolnej. Po raz pierwszy od 2001 roku, kiedy to nastąpiło 
rozwiązanie gubińskiego garnizonu, zorganizowano podniosłą uroczystość z udzia-
łem Wojska Polskiego. Kompanię honorową, poczet sztandarowy wystawiła  
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbor Muśni-
ckiego z Międzyrzecza. Brygada zorganizowała również pokaz sprzętu dla uczniów 
szkoły. Obecny był również poczet sztandarowy 18 Białostockiego Pułku Rozpozna-
wczego dziedziczącego m.in. tradycje Pułku Ułanów Karpackich. Na uroczystości 
zjechali się nasi koledzy a zarazem członkowie  jedynej w Polsce Grupy Rekon-
strukcyjnej Pułku Ułanów Karpackich z Białegostoku. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. p. Tomasz STACHURSKI reprezentujący 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowódca 17 WBZ  
z Międzyrzecza, p. gen bryg. Andrzej KUŚNIEREK - reprezentujący Dowódcę  
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania, przedstawiciele władz lokalnych 
i samorządowych z Burmistrzem m. Gubin p. Bartłomiejem BARTCZAKIEM na czele, 
przedstawiciele organizacji kombatanckich i stowarzyszeń, służb mundurowych 
oraz kierowników gubińskich instytucji i przedsiębiorstw, byli żołnierze i pracownicy 
cywilni 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich, członkowie Stowarzy-
szenia Ułanów Karpackich.  

Punktualnie o godz. 10.30 rozpoczęła się główna uroczystość. W obecności 
wojskowej asysty, pocztów sztandarowych orkiestra wojskowa z Żagania odegrała 
hymn państwowy, oraz marsz Pułku Ułanów Karpackich. Po przywitaniu zapro-
szonych gości, nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru placówce szkolnej. 
Wręczenie sztandaru poprzedziło jego poświecenie, którego dokonał proboszcz 
parafii pod wezwaniem św. Trójcy, ksiądz Ryszard RUDKIEWICZ w asyście 
ostatniego kapelana garnizonu gubińskiego, ks. ppłk Edwarda OLECHA. 

Sztandar szkoły z rąk rady rodziców odebrał Dyrektor, Pan Bogusław WYPYCH, 
który przekazał go uczniom szkoły. W dalszej części nastąpiło odsłonięcie tablicy 
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pamiątkowej ufundowanej przez Stowarzyszenie Ułanów Karpackich. Aktu 
odsłonięcia dokonała Pani Justyna KARPISIAK, zastępca burmistrza m. Gubina 
w asyście b. dowódców 73 pz UK: gen. dyw. Andrzeja LELEWSKIEGO, gen. dyw. 
Wiesława MICHNOWICZA. 

W swych wystąpieniach goście podkreślali jak ważną rolę pełniło Wojsko Polskie  
w Gubinie w tym i 73 pz UK, który w roku 1989, jako jedna z pierwszych w Polsce 
jednostek wojskowych przejęła tradycje jednego z oddziałów Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Z kolei Prezes SUK Przemysław KOPIJ odczytał list - przesłanie  
do młodzieży, napisany przez p. Annę Marię ANDERS, córkę gen. Władysława 
Andersa. Po odczycie długo nie milkły brawa a sam list wraz z zadedykowaną 
książką p. Anders „Córka Generała i piosenkarki” wzbogaci powstającą szkolną salę 
tradycji.  

W drugiej części uroczystości zostały wręczone odznaczenia resortowe i ryngrafy 
Stowarzyszenia. Na podstawie decyzji Szefa UDSKiOR p. Jana Stanisława 
Ciechanowskiego w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce 
o niepodległość Ojczyzny, przedstawiciel ministra p. Tomasz Stachurski odznaczył 
medalem „Pro Patria”: 

- p. Bartłomiej Bartczak -  Burmistrz Gubina,  

- p. Przemysław Kopij – Prezes Stowarzyszenia Ułanów Karpackich,  

- p. gen. dyw. Wiesław Michnowicz – były Dowódca 73 pz UK,  

- p. Bogusław Wypych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie,  

- p. ppłk rez. Rafał Wypych – były żołnierz zawodowy 73 pz UK.  

Decyzją Ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług położonych w dziedzinie 
rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej członkowie SUK zostali 
wyróżnieni medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”: medalem brązowym:  
p. kpt. rez. Stefan POKRZYWIŃSKI. W imieniu ministra odznaczenie wręczył  
gen. dyw. Wiesław Michnowicz.  

Uchwałą Zarządu SUK w Poznaniu nr 2/2015 z dnia 6 marca 2015 r., przyznano 
ryngrafy SUK: - Szkole Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów 
Karpackich – ryngraf o nr 29; - Stowarzyszeniu Oficerów 5 Dywizji WP – 
„KRESOWIAK” – ryngraf o nr 30. W imieniu SP nr 2 im. 73 pz UK ryngraf odebrał 
p. Bogusław WYPYCH. W imieniu Stowarzyszenia „KRESOWIAK” ryngraf odebrał: 
mjr rez. Piotr BEŚKIEWICZ. Ryngrafy wręczył były Dowódca Batalionu Czołgów 
Ułanów Karpackich, a obecnie Wiceprezes SUK ppłk rez. Jan ROKOSIK.  

Uchwałą Zarządu SUK w Poznaniu nr 3/2015 z dnia 6 marca 2015 r., przyznano 
Odznakę Honorową Pułku Ułanów Karpackich kol. Jarosławowi PRZEGONIOWI. 
Odznakę wręczył Przemysław Kopij, Prezes SUK. 
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Uroczystości zakończyły się występem młodzieży szkolnej, pokazem musztry 
paradnej orkiestry wojskowej. Młodzież szkolna miała okazję zapoznać się 
z sprzętem wojskowym, a także wyposażeniem indywidualnym żołnierza. Wspólny 
obiad zakończył uroczystość, która na długo pozostanie w sercach uczestników. 

W sobotę popołudniu, w Kosarzynie odbyła się uroczysta kolacja z okazji  
75 rocznicy powstania PUK, zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie, podczas 
której przedstawiciel dowódcy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego,  
por. Dominik Osiewicz, przekazał Dyrektorowi Szkoły SP nr 2 im. 73 pz UK „Akt 
przekazania barw i tradycji Pułku Ułanów Karpackich” sporządzony w roku 1992, 
podpisany przez Ułanów byłego już Związku Ułanów Karpackich z siedzibą w Derby 
- Anglia. 

Dzień wcześniej członkowie SUK, którzy zakwaterowani byli w oparciu o Ośrodek 
Wypoczynkowy „Nad Borkiem” w Kosarzynie k. Gubina przeprowadzili V walne 
zebranie, podczas którego podjęto stosowne uchwały, m.in. tą dotyczącą 
przyszłorocznego spotkania, które zaplanowano na miesiąc wrzesień. Odbędzie się 
wówczas tak długo oczekiwana podróż wojskowo–historyczna po ziemi włoskiej 
pod roboczym tytułem „Szlakiem Pułku Ułanów Karpackich”.  

W niedzielę w kościele pw. Trójcy Świętej w Gubinie z udziałem pocztów 
sztandarowych odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ułanów Pułku Ułanów 
Karpackich i ich spadkobierców, po której złożono kwiaty pod Tablicą Pamiątkową 
spadkobierców Pułku Ułanów Karpackich, wyeksponowaną na murach gubińskiego 
ratusza. Tegoroczne spotkanie ułańskie zakończyło się obiadem, po którym 
pożegnań nie było końca.  

Można powiedzieć, że spadkobiercy tradycji ułańskich i ich sympatycy zrzeszeni  
w Stowarzyszeniu wypełnili swą misję, na którą czekali całe dwa lata. Rozjeżdżając 
się do swych domów w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku mają od dziś  
za sobą kolejnych następców, młodzież Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku 
Zmechanizowanego Ułanów Karpackich.  

PS. W imieniu członków SUK, dyrekcji szkoły, zaproszonych gości za życzliwość  
i dofinansowanie tegorocznego spotkania ułańskiego w sposób szczególny 
dziękuję: 

─ Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, p. Janowi 
Stanisławowi Ciechanowskiemu. 
 

Słowa podziękowania za pomoc organizacyjną składam także na ręce: 

─ Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III 
Sobieskiego, p. gen. dyw. Jarosława Miki, 
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─ Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa 
Dowbor – Muśnickiego, p. gen. bryg. Andrzeja Kuśnierka, 

─ Dowódcy Garnizonu Warszawa, p. gen. bryg. dr Wiesława Grudzińskiego, 
─ Dowódcy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, p. płk dypl. Wiesława 

Podleckiego, 
─ Pana Bogdana Bartola, prezesa firmy Bartex. 

 

Dziękuję za bezinteresowną pomoc, bez której ułańskie spotkanie nie miałoby 
takiej oprawy i rangi, która w rzeczywistości stała na najwyższym poziomie.  
 

 
Ku Chwale Pułku Ułanów Karpackich! 
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Opis sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2  
im. 73. Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie 

 

Po jednej stronie widnieje czerwony krzyż o kształcie krzyża Virtuti Militari na bia-
łym tle z Odznaką Honorową Pułku Ułanów Karpackich po środku otoczoną złotym 
laurowym. 

W polach płachty na białym tle znajdują się: herb miasta Gubina, palemka pułkowa 
otoczone wieńcem laurowym. Pod palemką dwie z czterech najważniejszych bitew, 
w których Pułk brał udział, Tobruk i Monte Cassino. Pod herbem Gubina napis 73pz 
– miejsce stacjonowania 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich 
w Gubinie. 

Druga strona płachty na czerwonym tle wyhaftowane godło Polski.  

Płachtę sztandaru otaczają złote frędzle.  

Sztandar wykonano w zakładzie hafciarskim Pani Małgorzaty Grzelak z Poznania.  
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Uczestnicy ułańskiego spotkania z okazji 75 rocznicy  
powstania Pułku Ułanów Karpackich (Gubin, 15-17 maj 2015 r.). 
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Prezentacja sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73. pz UK.  
Od lewej: Przemysław Kopij, gen. dyw. Wiesław Michnowicz. 

Przemawia Przemysław Kopij - Prezes Stowarzyszenia Ułanów Karpackich. 
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Przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców Szkoły – Dyrektorowi SP2   
w Gubinie, p. Bogusławowi Wypychowi 

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej. Od lewej: p. Justyna Karpisiak,  gen. dyw. Wiesław 
Michnowicz, gen. dyw. Andrzej Lelewski. 
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Przemysław Kopij 

Jubileuszowe Dni Ułana w Poznaniu 

W dniach 17 - 19 kwietnia w Poznaniu 
obchodzono Jubileuszowe Dni Ułana, 
będące Świętem 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich. Uroczystości odbyły się 
już po raz trzydziesty. 

Wzorem lat ubiegłych w uroczysto-
ściach uczestniczyła grupa członków 
Stowarzyszenia Ułanów Karpackich –  
w składzie: Przemysław KOPIJ, Sławomir 
ROMAN, Marek SOBKOWIAK – która  
w niedzielne przedpołudnie uczestni-
czyła w uroczystej mszy świętej w San-

ktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej za dusze poległych, pomordowanych  
i zmarłych ułanów poznańskich.  

Po nabożeństwie delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem 15 PUPozn. 
w obecności przedstawicieli władz miasta Poznania, Wojska Polskiego i Kawalerii 
Ochotniczej, po czym nastąpił przemarsz do Wielkopolskiego Muzeum Wojsko-
wego na Starym Rynku, aby oddać hołd sztandarowi Pułku. Spotkanie w muzeum 
zakończono zdjęciem pamiątkowym rodziny ułańskiej, wśród której nie zabrakło 
Ułanów Karpackich.  

W niedzielne popołudnie odbył się festyn 
kawaleryjski zorganizowany na poznańskiej 
Cytadeli z udziałem i popisami grup konnych, 
oraz prezentacją pojazdów zabytkowych.  

Promocja książki Anny Marii Anders  
„Córka generała i piosenkarki” 

25  kwietnia br. jako wydarzenie towarzy-
szące obchodom 30 Dni Ułana, święta 15 
Pułku Ułanów Poznańskich, na terenie 
kompleksu City Park w Poznaniu przy ulicy 
Ułańskiej, odbyło się spotkanie z Panią Anną 
Marią ANDERS, córką gen. Władysława 
Andersa, która promo-wała swą książkę pt. 
„Córka Generała i piosen-karki”. Spotkanie 
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zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół i Sympatyków 15 PUPozn., gdzie w roli 
lektora wystąpił Pan Tadeusz JEZIOROWSKI, Honorowy Prezes Towarzystwa.  

W spotkaniu uczestniczył kol. Przemysław KOPIJ, którego osobiście zaprosiła sama 
autorka. Towarzyszył mu kol. Marek SOBKOWIAK. Pani Anna Maria Anders w swej 
autobiograficznej książce wspomina dzieciństwo. Opowiada o marzeniach, rodzi-
nie, polityce i artystycznej duszy swej matki, Ireny. Książka zawiera wiele 
niepublikowanych dotąd zdjęć, pochodzących z rodzinnego albumu autorki. 
Impreza trwające dwie godziny, upłynęła w rodzinnej atmosferze, zakończyło się 
złożeniem autografu w książce, którą można było nabyć przed rozpoczęciem 
autorskiego spotkania.  
 

Jacek Nitkiewicz  

Sprawozdanie z wyjazdu na obchody 70 rocznicy wyzwolenia Bolonii 

Podróż do Włoch przebiegła zgodnie z planem, na bazie w Museo Memoriale della 
Libertà w San Lazzaro di Savena zameldowałem się o dziesiątej 18 kwietnia.  
Przy położonym tuż obok polskim cmentarzu rozstawiały się już ekipy telewizyjne. 

Po przywitaniu z przyjaciółmi ze 
„Skorpionów”, Komandosów, „Karpat”, 
oraz Krzysiem Piotrowskim i Sebastia-
nem Kłodą udałem się na cmentarz. 
Wkrótce podjechały autokary z komba-
tantami, którzy rozsypali się po cmenta-
rzu w poszukiwaniu grobów swoich 
kolegów. Organizatorzy wkrótce zakoń-
czyli spontaniczne wycieczki, gdyż  
w uroczystościach miała uczestniczyć 
premier Kopacz i teren musiał być spra-
wdzony przez BOR. Rozpoczęły się 

negocjacje z oficerem Biura co do ilości pojazdów, jakie mogą być zaparkowane  
na parkingu pod cmentarzem. Skończyło się na tym, że praktycznie wszystkie 
willysy stanęły na parkingu. Wchodzących na cmentarz kontrolowali panowie  
z BOR, przy naszym wejściu machnęli tylko ręką, żeby nie blokować przejścia,  
bo szkoda czasu. Uroczystość rozpoczęła msza celebrowana przez kapelanów. 
Piszący te słowa miał zaszczyt prowadzić orszak liturgiczny do ołtarza. Więc jak 
zwykle Pułk Ułanów Karpackich był w szpicy. Kazanie i przemówienia były zwięzłe  
i na temat. Po mszy nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wizycie 
Jana Pawła II na cmentarzu. Potem pani Premier złożyła wiązankę kwiatów  
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na grobie dowódcy 15 pułku Ułanów Poznańskich ppłk. Kiedacza i zrobiła 
pamiątkowe zdjęcie z „Skorpionami”. 

Zapakowaliśmy się na willysy i eskortowani 
przez policję na motocyklach udali do cen-
trum Bolonii na Piazza Maggiore, gdzie dele-
gacje złożyły kwiaty pod tablicami pamiątko-
wymi. Następnie przejechaliśmy pod Porta 
Maggiore, bramą przez którą pierwsi 
żołnierze 9 batalionu weszli do Bolonii. Tam 
poza złożeniem kwiatów nastąpiła dekoracja 
odznaczeniami, jednym z wyróżnionych był 
nasz przyjaciel Krzysztof Piotrowski. Trady-
cyjnie uroczystości zakończyła ulewa. Prze-
moczeni do suchej nitki wróciliśmy willysami 
na bazę. 

Kolejny dzień rozpoczęło złożenie kwiatów i odsłonięcie nowej tablicy w Castel San 
Pietro Terme, po czym uroczystości przeniosły się do Imola. Tam przy tablicy 
upamiętniającej wejście oddziałów polskich do miasta ponownie była obecna 
premier Kopacz. Po złożeniu kwiatów, Premier odjechała a uroczystości przeniosły 
się na plac imieniem generała Władysława Andersa, gdzie odsłonięto pomnik 
przedstawiający misia Wojtka. Nasz profesor Wojciech Narębski otrzymał z okazji 
urodzin szablę oficerską i wygłosił po włosku przemówienie do zebranych w dużej 
liczbie mieszkańców Imola. Kombatanci udali się na dalsze oficjalne uroczystości  
a ja ruszyłem w poszukiwaniu śladów walk Karpackiego Pułku Ułanów w Sasso 
Morelli. Dzień zakończył się wjazdem kolumny willysów „Skorpionów” wraz z poja-
zdami kolekcjonerów włoskich do centrum Imola.  

Poniedziałek był dniem powrotu, więc zdążyłem tylko spotkać delegację rządową 
na prywatnej wizycie na cmentarzu polskim i zwiedzić niezwykle ciekawe Museo 
Memoriale della Libertà w San Lazzaro di Savena.  
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Przekazanie pamiątek po zmarłym w Londynie oficerze Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich - Janie Gabrysiu. 

Pamiątki przekazała harcerzom „Czerwonego Maka” ze Skawiny Pani Barbara 
Błocka wraz z krewnymi w obecności Tobrukczyka Tomasza Skrzyńskiego. 
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Autor - NN 

Pierwsze święto Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego. 
Uroczystość wręczenia sztandaru.      

Dwudniowe uroczystości przejęcia tradycji oraz wręczenia sztandaru Centrum 
Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego im. gen. broni 
Władysława Andersa rozpoczęły się w piątek 15 maja   mszą świętą w Kościele 
Garnizonowym pod wezwaniem Św. Agnieszki. W sobotę na Rynku Głównym 
stanęły poddziały wojska   i służb mundurowych garnizonu Kraków,  kompania 
reprezentacyjna WP w umundurowaniu trzech rodzajów wojsk, orkiestra 
Wojskowa  z Krakowa, bractwo kurkowe w historycznych kontuszach, kombatanci, 
harcerze z hufca "Czerwony Mak" ze Skawiny oraz gospodarze uroczystości – kadra 
i pracownicy Centrum Operacji Lądowych-Dowództwa Komponentu Lądowego  
z ich dowódcą gen. bryg. dr Cezarym Podlasińskim.  

Hejnał krakowski, powitanie pododdziałów przez gen. broni Marka Tomaszyckiego  
i odegranie hymnu państwowego otworzyły najważniejszą część obchodów Święta 
COLąd-DKL, czyli wręczenie sztandaru w miejscu wyjątkowym, gdzie przed ponad 
dwoma wiekami przysięgał Tadeusz Kościuszko, a dokładnie przed 10-ma laty  
2 Korpus Zmechanizowany otrzymał swój sztandar, który do 16 maja posiadało 
Centrum Operacji Lądowych-Dowództwo Komponentu Lądowego (2KZ czekał 4 lata 
na swój sztandar, COLąd-DKL zaledwie 10 miesięcy).  

Na trybunie honorowej zajęli miejsca: Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego dr Zbigniew Włosowicz, który reprezentował prezydenta RP,  
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki, Szef 
Zarządu Kierowania i Dowodzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. 
Józef Nasiadka, Szef Sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO  
w Brunssum, były dowódca 2KZ, gen. broni Janusz Adamczak. W tym dniu nie 
mogło też zabraknąć dowódców  jednostek wojskowych z całego kraju z dowódcą 
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej  gen. dyw. Jarosławem Miką na czele. 
Obecni byli: Wojewoda małopolski Jerzy Miller, który stał na czele Społecznego 
Komitetu Ufundowania Sztandaru, przedstawiciel prezydenta Miasta Krakowa 
Paweł Stańczyk,  sekretarz Rady Ochrony Walk i Męczeństwa prof. Krzysztof 
Kunert, byli żołnierze 2 Korpusu Polskiego w osobach: 90-letniego prof. Wojciecha 
Narębskiego oraz mieszkającego w USA, najmłodszego żołnierza gen. Andersa,  
kpt. Krzysztofa Flizaka, Prezes Zjednoczenia Bractw Kurkowych Adam Gołębski oraz  
krakowski król kurkowy dr. Józef Durbas. 

http://www.coladdkl.wp.mil.pl/pl/1_212.html
http://www.coladdkl.wp.mil.pl/pl/1_212.html
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- Decyzją Ministra Obrony Narodowej Centrum Operacji Lądowych- Dowództwo 
Komponentu Lądowego przejęło tradycje oraz imię wybitnego Polaka, 
legendarnego dowódcy 2 Korpusu Polskiego gen. broni Władysława Andersa 
walczącego na różnych frontach II Wojny Światowej, a wsławionego wyprowa-
dzeniem wojska polskiego ze Związku Sowieckiego poprzez trzy kontynenty  
aby wsławić się bohaterskimi czynami pod Monte Cassino, Ankoną czy Bolonią. 
Trzech świadków tych wydarzeń i podkomendnych naszego patrona mamy tu  
w Krakowie, towarzyszą nam we wszystkich naszych uroczystościach z czego 
jesteśmy niezmiernie dumni i wdzięczni za ich obecność w tak ważnych wydarze-
niach dla nas – współczesnych żołnierzy kultywujących tradycję ich wyjątkowych 
czynów zbrojnych w czasie II Wojny Światowej. Chciałbym z tego miejsca zapewnić 
naszych kombatantów i weteranów o kultywowaniu ich tradycji i pamięci  
o żołnierzach 2 Korpusu Polskiego oraz wszystkich jednostek wymienionych  
w Decyzji Ministra Obrony Narodowej z 13 marca 2015 roku dotyczącej przejęcia 
dziedzictwa tradycji. – mówił w swoim wystąpieniu do zgromadzonych na krako-
wskim rynku gospodarz spotkania – Dowódca COLąd-DKL gen. bryg. dr Cezary 
Podlasiński.  

Po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru przez przewodniczącego Społecznego 
Komitetu Fundacji Sztandaru wojewodę małopolskiego Jerzego Millera nastąpiło 
wbicie gwoździ honorowych i gwoździa pamiątkowego w drzewce sztandaru. 
Zgodnie z tradycją pierwszy gwóźdź wbił w imieniu prezydenta RP Zastępca Szefa 
BBN dr Zbigniew Włosowicz. Po nim kolejno zostało wbitych trzynaście gwoździ 
m.in. przez osoby reprezentujące resort MON, władze samorządowe, Bractwo 
Kurkowe oraz przedstawicieli kadry COLąd-DKL. Gwóźdź pamiątkowy w imieniu 
żyjących żołnierzy generała Andersa wbił uczestnik walk spod Monte Cassino – pan 
profesor Wojciech Narębski.  

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Starszy Bractwa Kurkowego  Henryk 
Kuśnierz i  Anna Maria Anders – córka generała Andersa – patrona COLąd-DKL, 
która  ze względu na udział w równie ważnej uroczystości wojskowej, jaką była 
promocja jej syna w Akademii Wojskowej w West Point, nie mogła być obecna  
w Krakowie, jednak w specjalnie odczytanym  liście wyraziła swoją ogromną dumę  
i zaszczyt z bycia matką chrzestną sztandaru.  

Z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na ufundowanie 
sztandaru dla COLąd-DKL wystąpił przewodniczący Społecznego Komitetu 
Fundatorów Sztandaru – Wojewoda małopolski Jerzy Miller. Ufundowanie 
sztandaru wydatnie wsparło Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe z Krakowa. 
Sztandar został wykonany wg. projektu ppłk. rez. Zenona Ilnickiego – pracownika 
Sekcji Komunikacji Społecznej COLąd-DKL. Po poświęceniu sztandaru przez 
dziekana Wojsk Specjalnych ks. płk. dr. hab. Stanisława Gulaka i dziekana Wojsk 
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Specjalnych wyznania prawosławnego ks. ppłk. Jerzego Mokrauza przedstawiciel 
Prezydenta RP – Zastępca Szefa BBN dr Zbigniew Włosowicz wręczył sztandar 
dowódcy COLąd-DKL gen. bryg. dr. Cezaremu Podlasińskiemu, który to przekazał 
sztandar pocztowi sztandarowemu.  

Święto COLąd-DKL było doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń resortowych 
żołnierzom i pracownikom wojska COLąd-DKL. Okolicznościowe przemówienia, 
poświęcone głównie tradycjom oręża i wpisanej symbolice w kształtowaniu postaw 
patriotycznych oraz wielkiego znaczenia sztandaru dla każdej jednostki wojskowej, 
były jednym z ostatnich punktów tej części uroczystości, którą zakończyła defilada.  

W samo południe na podkrakowskim poligonie Pasternik bracia kurkowi rozpoczęli 
doroczne strzelanie z broni czarnoprochowej o godność króla kurkowego AD 2015 
połączone z żołnierskim piknikiem. Swoje możliwości strzeleckie zaprezentowali też 
generałowie Wojska Polskiego. W tej grupie najlepszym strzelcem okazał się   
gen. dyw. Jarosław Mika, który zdobył Superpuchar zawodów.  W rywalizacji o tytuł 
króla kurkowego najcelniejszy strzał do kura oddał Jan Dziura-Bartkiewicz. Godność 
królewską i symbol władzy - srebrnego kura - król elekt przyjmie 6 czerwca  
na krakowskim rynku.  W konkursie charytatywnym z broni sportowej o puchary 
ufundowane przez dowódców, m.in. dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, dowódcę  COLąd-DKL, dowódcę  COS-DKS czy szefa Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych,  walczyli bracia kurkowi oraz pozostali uczestnicy pikniku. 
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Na polowej scenie wystąpił Amatorski Zespół Estradowy „CZASZA” z 6 Brygady 
Powietrznodesantowej. Fot. COLąd-DKL. 
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ROZWAŻANIA I REFLEKSJE  

Tomasz Skrzyński 

Moje ciekawsze przemyślenia i rozważania na 75-tą rocznicę powołania do życia 
przez Naczelnego Wodza, Generała Władysława Sikorskiego, w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Wychodźstwie - Brygady Strzelców Karpackich. 

Zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza, generała Władysława Sikorskiego, z dnia 
2 kwietnia 1940 roku, rozpoczęło się organizowanie na terenie Syrii, w miejsco-
wości Homs, nowej jednostki Polskich Sił Zbrojnych na Wychodźstwie, w ramach 
francuskiej Armii Lewantu, Brygady Strzelców Karpackich pod dowództwem  
płk dypl. Stanisława Kopańskiego, wkrótce generała brygady. Pierwsi żołnierze – 
kadra tworzonej Brygady – przybyła z Francji do Bejrutu, w dniu 23 kwietnia,  
a pierwszy niezbyt liczny transport ochotników, przypłynął z Rumunii do Bejrutu,  
w dniu 27 kwietnia 1940 roku. W maju i do połowy czerwca, zawijały do bejru-
ckiego portu kolejne statki z ochotnikami m. in. grecki „Patris” z Pireusu oraz polski 
„Warszawa II” z jugosłowiańskiego Splitu. W efekcie, po kapitulacji Francji wobec 
Niemiec, kiedy Brygada, w dniach 27-30 czerwca, przechodziła z bronią w ręku, 
poprzez m. Samakh do Palestyny pod dowództwo brytyjskie, stan osobowy Brygady 
liczył już blisko 4000 oficerów, podoficerów i szeregowych.  

Brygada Strzelców Karpackich składała się wyłącznie z ochotników najczystszej 
próby, którzy przedzierali się do Syrii, a później do Palestyny i Egiptu spod obu 
okupacji Polski, uciekali z obozów internowania na Węgrzech i w Rumunii,  
z obozów jenieckich niemieckich i sowieckich, i wreszcie tych, którzy mieszkali 
w obcych, często zamorskich krajach. Żaden przyszły żołnierz Brygady nigdy  
nie dostał jakiegokolwiek rozkazu czy nakazu bycia żołnierzem. W szczególności ci, 
co przedzierali się z Polski, musieli mieć wyjątkową kondycję psychiczną i fizyczną, 
gdyż mieli przed sobą do pokonania marsz mierzący setki kilometrów, trwający 
tygodniami, musieli posiadać odpowiednie, własne środki finansowe, aby utrzymać 
się w trakcie tej wędrówki. I musieli mieć nieprzemijającą wolę i determinację 
stania się polskimi żołnierzami… 

W oparciu o dane polskich konsulatów na Węgrzech i w Rumunii, szacunkowo, 
przyjmuje się, że z ponad 130 tysięcy internowanych w tych krajach polskich 
żołnierzy września 1939 roku, zdecydowało się ruszyć do tworzącej się we Francji 
Polskiej Armii, jedynie około 35 tysięcy, przy czym „po drodze zagubiło się” prawie 
10 tysięcy (stali się cywilnymi uchodźcami i „jakoś się urządzili” w mijanych 
krajach). Z młodzieży polskiej, szczególnie harcerskiej, która gromadnie ruszyła 
z Kraju, na „gwiazdę Sikorskiego”, wiosną 1940 roku, w przybliżeniu w ilości  
40 tysięcy, zdołało dotrzeć do Budapesztu czy Bukaresztu około 10 tysięcy. Reszta 
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musiała wycofać się z granicy, lub została na granicy złapana przez okupacyjne 
straże graniczne w trakcie jej przekraczania, lub po prostu na niej zastrzelona. 
Trzeba mieć świadomość, że z 628 więźniów, uwięzionych w Tarnowie, którzy 
wyruszyli w czerwcu 1940 roku do Oświęcimia, aby rozpocząć budowanie tam 
obozu koncentracyjnego blisko 90% stanowili młodzi Polacy wyłapani przy 
przekraczaniu granicy „na zielono”. Wreszcie – niecałe 10% Brygady stanowili 
Polacy zamieszkali w krajach bliskowschodnich i w obu Amerykach, inaczej 
potomkowie polskich emigrantów lub zesłańców, którzy częstokroć słabiutko znali 
język polski, ale serca mieli gorące, polskie. Jako ciekawostkę w tym względzie 
przytaczam, że Amerykanie polskiego pochodzenia, wstępując do Brygady, tracili 
zgodnie z prawem, automatycznie obywatelstwo amerykańskie, ponieważ Stany 
Zjednoczone były wtedy jeszcze neutralne i poza wojną. 

W Brygadzie służyli ludzie ze wszystkich zakątków II Rzeczypospolitej, wszystkich 
stanów i zawodów, w różnym wieku. W konsekwencji obok chłopca szesnasto-, 
siedemnastolatka stał mężczyzna nawet powyżej czterdziestki, obok sportowca 
człowiek z zadyszką, obok absolwenta kilku klas szkoły podstawowej doktor nauk, 
adwokat, inżynier, literat. W jednej trzeciej żołnierze Brygady byli ludźmi 
wykształconymi, posiadający cenzus, co najmniej „małej matury”. Z mieszaniny 
tych wszystkich ochotników, którzy przedarli się i dotarli do Brygady, do SBSK  
(od stycznia 1941 roku nowa nazwa została zatwierdzona jako: Samodzielna 
Brygada Strzelców Karpackich, po angielsku „Polish Independent Brigade Group”) 
powstał bardzo szlachetny, nie powtórzony kiedykolwiek, stop – metal twardy, 
który wytrzymał w następnych miesiącach wszelkie dramatyczne doświadczenia jak 
przykładowo: kapitulację Francji czy klęski Anglików na froncie afrykańskim. 

W czasie swojego krótkiego, nieco ponad dwuletniego istnienia, żołnierze SBSK, 
zwani popularnie „Tobrukczykami” walczyli na pierwszej linii frontu, twarzą w twarz 
z nieprzyjacielem, przez blisko 7 miesięcy. Przy czym mieli ten honor, że walczyli  
na legendarnym froncie kampanii libijskiej, która w tamtym czasie wojny była  
na ustach całego świata. Ich perłą w koronie był udział i walka w obronie Tobruku, 
obronie, której historiografia Zachodniej Europy i nie tylko, przypisuje wagę  
i znaczenie na równi z Bitwą o Anglię w roku 1940 czy Bitwą o Atlantyk. Tobruk dla 
Niemców był „kluczem do Egiptu i Kanału Sueskiego”, był „cierniem” na drodze 
wojsk „Osi”. Bez zdobycia Tobruku Niemcy nie mogli marzyć o kontynuowaniu 
zwycięskiej walki na tym froncie. Pamiętajmy, że rok 1941 był najbardziej ponurym 
rokiem w całej II Wojnie Światowej, najczarniejszym dla Brytyjskiego Imperium  
i jego nielicznych aliantów, w którym III Rzesza Niemiecka panowała nad całą 
Europą, a jej armie stały u wrót Moskwy. Poza frontem rosyjskim jedynie czynnym 
frontem był właśnie jeszcze tylko front libijski w północnej Afryce.  
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To tu trwała 9-miesięczna obrona twierdzy Tobruk, w której tkwili Polacy, aż do jej 
deblokady, w nocy z 9 na 10 grudnia 1941 r. Walczyli na pierwszej linii frontu,  
bez dnia przerwy, w trudnych pustynnych warunkach, aż przez 106 długich dni.  
Po zdjęciu oblężenia Tobruku SBSK walczyła nadal przez kolejne 3 miesiące, 
zwyciężając między innym w bitwie pod Ain El Ghazala i „popchnęła” front o prawie 
500 km do miejscowości El Agheila, na pograniczu Trypolitanii i Cyrenajki. Polscy 
artylerzyści zdobywali Barwię. A w końcu Brygada osłaniała w Pustyni Zachodniej 
warownię Mechili i broniła frontu na linii skarpy Carmuset er Regem. 

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich była wojskiem dobrym, bitnym, 
dowodzonym przez świetnego oficera generała Stanisława Kopańskiego. I miała 
dużo żołnierskiego szczęścia, tak potrzebnego na wojnie.  

SBSK to w swojej masie, nade wszystko TOBRUKCZYCY. Ta grupa w Wojsku Polskim 
zaliczyła w ostatniej wojnie najdłuższy staż w pierwszej linii frontu, ponieważ 
przewyższa innych swoich towarzyszy broni, z innych polskich jednostek tą właśnie 
prawie 4-miesięczną obroną Tobruku i 3-miesięczną kampanią w pustyni libijskiej. 
Bowiem resztę bojów jej żołnierze odbywali już razem w ramach np. Polskiego  
2 Korpusu. 

Żołnierski wysiłek pustynny SBSK okupiło stratą blisko 250 poległych Kolegów. 
Pamiętajmy ponadto o tym, że w kampanii włoskiej na stokach masywu Monte 
Cassino, w walkach o Ankonę i Bolonię zginęło dalszych około 400 Tobrukczyków, 
że ginęli oni także jako lotnicy i marynarze, w szeregach 1 Dywizji Pancernej  
gen. Stanisława Maczka i pod Arnhem. Każdy Tobrukczyk jest „Karpatczykiem”,  
a tylko nieliczni „Karpatczycy” są Tobrukczykami. 

Tobrukczyka wyróżniał, jak przystało na prawdziwego ochotnika, charakter  
a nie pochodzenie, wykształcenie czy wiek. 

Sztandar SBSK przekazany Brygadzie, w dniu 27 lipca 1941 roku, przez Uchodźstwo 
Polskie w Palestynie oraz jej tradycje przejęła wspaniała 3 Dywizja Strzelców 
Karpackich Polskiego 2 Korpusu, dowodzonego przez generała Władysława 
Andersa, w której szkielet kadrowy tworzyli Tobrukczcy.  

Znaczenie walk Polaków w Pustyni Zachodniej podkreślił w swoim rozkazie  
po wizytacji SBSK w oblężonym Tobruku, w dniach 13-14 listopada 1941 roku, 
Naczelny Wódz, generał Władysław Sikorki, pisząc: „… serca Waszych ujarzmionych 
braci w Kraju, zaczęły znowu bić mocniej, gdyż znowu o Polakach tak na świecie 
głośno.” A po deblokadzie Tobruku oświadczył:”… SBSK to perła Narodu. 
Tobrukczycy to byli ludzie polskiej nadziei, nie poddali się klęsce, zwątpieniu. 
Wierzyli, że Polska powstanie, by żyć…” 
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Generał Stanisław Kopański w swoich pamiętnikach napisał: „… Niech w chwilach 
wspomnień, związanych z walkami Brygady, każdy Karpatczyk, gdziekolwiek się 
znajduje, przeniesie się pamięcią na pustynię libijską, gdzie legli jego towarzysze 
broni i gdzie on sam tyle trudów przeszedł i tylu czynów bojowych dokonał, niechaj 
podniesie dumnie głowę ze świadomością, że wplótł listek wawrzynu do wieńca 
chwały dziejów orężnych swego wielkiego Narodu i niech ślubuje, że mu zostanie 
wiernym tak, jak był wiernym, bijąc się na piaskach libijskich.” 

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich wierzyła w słowa Stefana Żeromskiego, 
z utworu „Sułkowski”: 

„… będziemy się walić w cudze rowy i słać po obcych drogach, ale dojdziemy…” 

Ocenę naszego pustynnego wysiłku pozostawiamy historykom, tym bardziej,  
że Ojczyzna Polska nigdy nas nie rozpieszczała… 

2 maja 1942 roku to dzień rozformowania SBSK i przekształcenia jej w 3 Dywizję 
Strzelców Karpackich z dniem 3 maja 1942. Liczyła ona po wszystkich swoich 
trudach i walkach: 226 oficerów i 2735 podoficerów i szeregowych. 

Pamiątkową odznakę Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, zatwierdzoną 
rozkazem Naczelnego Wodza i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 października 
1942 roku, przyznano 4668 Tobrukczykom. 

Oddając wszystkim Tobrukczykom  hołd i przywracając  o Nich pamięć, spłacam 
w ten sposób mój wobec Nich dług. 

Tomasz Skrzyński 

Syn Piotra i Heleny z d. Wójcik, ur. w Krakowie, 19.09.1923 r. 

W SBSK numer ew. 2106, numer odznaki 2571 

Ułan, podchorąży, podporucznik z nominacji montecassińskiej Pułku Ułanów 
Karpackich, dowódca 3 plutonu w 2 Szwadronie. 
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Jan Lechoń 

Przypowieść 

Żołnierz, który zostawił ślady swojej stopy 

Na wszystkich niedostępnych drogach Europy, 

Szedł naprzód, gdy nie mogli najbardziej zajadli, 

I wdzierał się na szczyty, z których inni spadli; 

Zdobywszy wolność innym dłońmi skrwawionymi, 

Dowiedział się nareszcie, że sam nie ma ziemi. 

I wtedy ktoś rozumny – nie rozumny szałem – 

Powiedział mu:” Od dawna wszystko to wiedziałem,  

Wiedziałem, że nikt twoich ran ci nie odwdzięczy, 

Bo niczym krew, co płynie, przy złocie, co brzęczy, 

I nigdy nikt nie liczył leżących w mogile, 

Bo czym jest duch anielski przy szatańskiej sile? 

Jak żal mi, że ci oczy nareszcie otwarto! 

I powiedz sam mi teraz: czy to było watro?” 

A żołnierz milczał chwilę i ujrzał w tej chwili 

Tych wszystkich, co wracali i co nie wrócili, 

Tych wszystkich, którzy legli w cudzoziemskim grobie, 

Co mówili „Wrócimy”, nie myśląc o sobie. 

I widzi jakichś jeźdźców w tumanach kurzawy 

I słyszy dźwięk mazurka i tłumu wołanie: 

Dąbrowski z ziemi włoskiej wraca do Warszawy. 

„Czy warto?” Odpowiedział: ”Ach! śmieszne pytanie”. 

 
 



33  

 

Paweł Tanewski 

Śladami Ułanów nie tylko Karpackich (V) 

16 stycznia 2015  

Pogrzeb docenta Jerzego Dmitrewskiego (l. 96) na warszawskich Powązkach. 
Przemówienia pożegnalne nad trumną. Głos zabiera przedstawiciel nauki polskiej. 
Mężczyzna w średnim wieku przypomina drogę uczonego: najpierw politechnika 
gdańska, później warszawska, w końcu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Zakłady, instytucje, stopnie naukowe. Kilka lat pracy w Algierii. 
Wreszcie pada sakramentalna formuła: Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. 
Po przedstawicielu nauki głos zabrał mocno starszy, skromnie ubrany żałobnik, 
który przyjechał z Gdańska. Drogi Jurku! – zaczął nietypowo, mocnym głosem. 
Przypomniał kresowe korzenie zmarłego (ojciec docenta był Rosjaninem) i jego 
młodość wśród polonii Wolnego Miasta Gdańska. Jeszcze przed wybuchem wojny 
w 1939 roku Jerzy Dmitrewski zdążył podjąć studia na Politechnice Gdańskiej, 
później, w latach okupacji niemieckiej, brał udział w konspiracji. Starszy pan  
z Gdańska zakończył: Niech ta mazowiecka ziemia tak odległa i różna od naszej 
kresowej i pomorskiej będzie ci lekka.  

Po pogrzebie ogarnęły mnie niewesołe myśli. Co raz mniej wartościowych ludzi 
wokół nas, dla których polskość coś znaczy i ma istotną wartość. Ja sam 
dojrzewałem do niej przez długie lata. Najpierw był PRL. Większość chciała,  
a przynajmniej marzyła o tym, żeby wyjechać z komunistycznego kraju, a teraz 
pochłania nas globalizacja i złudne poczucie światowości, któremu wielu ulega.  

18 stycznia 2015  

Od pewnego czasu zastanawiam się nad tym, co powoduje, że ludzie zdradzają.  
Na wojnie wiadomo – to dezerterzy, którzy pragnął za wszelką cenę ocalić własne 
życie, nawet kosztem swoich towarzyszy broni. W czasach pokoju ludzie zdradzają 
przede wszystkim samych siebie, najbliższych, ale też społeczności i narody,  
w których żyją. W latach PRL uciekało na Zachód iluś tam komunistycznych 
agentów. Powody były proste. Najpierw zwykłe karierowiczostwo. Po to by mieć 
lepsze warunki codziennej egzystencji w warunkach permanentnych braków 
występujących w gospodarce socjalistycznej zaciągali się, albo zaciągano ich,  
do służby wywiadowczej. A potem odrzucenie mało atrakcyjnego systemu z jego 
ideologią i powszechnym donosicielstwem, wreszcie decyzja: ucieczka na Zachód. 
No, ale przecież historia zdrady jest tak długa jak historia ludzkości. Jabłko w raju 
skosztowane przez Ewę i Adama, Kain, który zabił Abla, nawet wśród dwunastu 
apostołów znalazł się Judasz. A jak teraz jest ze zdradą? Kto zdradza i w imię czego, 
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i jak się bronić przed zdrajcami? Pozostaje trwać na pozycjach i pozostać sobą.  
Aż do końca, co łatwo powiedzieć, ale trudniej zrealizować.  

22 stycznia 2015 

W sklepie z używanymi rzeczami na jednym z warszawskich osiedli. Punkt cieszy się 
wielkim powodzeniem. Przychodzą głównie panie. Coś wybierają. Jakąś porcelanę, 
ozdoby, obrazki na ścianę. Patrzę na rybkę migocącą wtopionym w plastikowy 
odlew lustrzanym szkłem przypominającym łuski. Wyobrażam sobie, że do nieda-
wna ta ozdóbka mogła stać gdzieś w angielskim domu, przypominając jego mie-
szkańcom o wakacjach spędzonych w Hiszpanii. „Widzę” ją tam. Ma na pewno 
swoją historię. Była wspomnieniem po latach powojennego dobrobytu, którym 
Europa Zachodnia cieszyła się prawie pół wieku. Myślę, że te wszystko, co zostało 
wytworzone już po drugiej wojnie, ale przed rokiem 1989, należy do coraz bardziej 
oddalającej się przeszłości, minionej epoki, z nostalgią wspominanej przez coraz 
mniej licznych obywateli wymierającego Eurolandu. A przecież Ułani Karpaccy,  
to jeszcze bardziej odległa przeszłość. 

29 stycznia 2015  

Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie. Wystawa fotografii ukazujących 
postać admirała Józefa Unruga, naczelnego dowódcy polskiej marynarki wojennej 
w okresie międzywojennym. Admirał zaczynał służbę wojskową w cesarskiej 
marynarce wojennej Wilhelma II, a później kontynuował ją w niepodległej Polsce. 
Miał wszystko: rodzinę, dworek, zaszczytne stanowisko. W 1939 roku zawczasu 
przygotował i zrealizował plan ewakuacji trzech polskich niszczycieli do Wielkiej 
Brytanii. Lata wojny spędził w niemieckich obozach jenieckich, odmówił bowiem 
zadeklarowania się jako osoba narodowości niemieckiej, pomimo wybitnie niemie-
ckich korzeni. Niemcy proponowali mu stopień admirała we flocie hitlerowskiej. 
Przerzucano go wielokrotnie z obozu do obozu. Wreszcie przyszło wyzwolenie. 
Admirał Józef Unrug znalazł się w sojuszniczym Londynie. Krótko jeszcze dowodził 
polskimi okrętami wojennymi. Wraz z żoną i synem pozostał na emigracji. Odmówił 
przyjęcia angielskiej emerytury. Pracował zarobkowo w Maroku w firmie założonej 
przez braci Wieleżyńskich, dobrych znajomych sprzed wojny, z którymi żeglował  
w latach 30-tych po Bałtyku. Po drugiej wojnie bracia posiadali małą jednostkę 
transportową, kuter, który operował na Morzu Śródziemnym. 

Firma Wieleżyńskich niestety zbankrutowała. Admirał z żoną przenieśli się  
do Francji. Ostatnie lata życia spędzili w domu opieki zorganizowanym z myślą 
o polskich marynarzach. To wszystko jest na fotografiach, bardzo ciekawych  
i wartych zobaczenia. Na wielu fotografiach uwiecznione osoby wyraźnie pozują  
do zdjęć, ale nie brak i bardzo naturalnych scen rodzajowych. Same fotografie 



35  

 

jednak niewiele powiedzą. Wrażenia wzrokowe są ulotne. Dzisiejszy wirtualny świat 
pełen jest obrazów i obrazków. Trzeba też czasem coś przeczytać, przemyśleć. 
Istnieje bardzo dobra biografia Józefa Unruga napisana przez Mariusza Borowiaka. 
Miała już kilka wydań pod różnymi tytułami (np. Admirał Unrug 1884-1973, wyd. 
„Alma-Press”, Warszawa 2009). 

7 lutego 2015  

Patriotyzm, bezinteresowność, intelekt. Gdzie ich szukać? W XIX wieku i do pierw-
szej wojny zdarzały się osoby obdarzone tymi cechami, stosunkowo często kobiety-
społeczniczki o atrakcyjnej urodzie, a mimo to nie posiadające własnych rodzin. 
Patriotyzm, bezinteresowność i intelekt to również samotność. Nie ma cudów. Albo 
towarzystwo i obowiązki rodzinne, albo inny rodzaj aktywności. Ten typ kobiet 
zaniknął już w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak uważał znany w Drugiej 
Rzeczypospolitej finansista, prezes Powszechnej Kasy Oszczędności, Henryk 
Gruber. Gruber obdarzony był zmysłem obserwacji i talentem literackim, ale chciał 
też zarabiać i mieć rodzinę, więc zajął się bankowością i ubezpieczeniami. Potężny 
tom jego wspomnień ukazał się w Londynie w roku 1968. Autor zamierzał wydać 
jeszcze drugi tom, ale już nie zdążył. Zmarł w Buenos Aires na początku lat 70.  

Zdarzali się w przeszłości również i mężczyźni patriotyczni, bezinteresowni, o du-
żym wyrobieniu umysłowym. Trudno na tych łamach nie wspomnieć po raz kolejny 
ułana karpackiego Adolfa Bocheńskiego. A czy dzisiaj pojawiają się tacy ludzie? 
Pojawiają. Należy mieć nadzieję, że zawsze się tacy znajdą. Są do pewnego stopnia 
jak prorocy w czasach Starego Testamentu. Wiadomo, jak prorocy kończyli. Mogli 
mówić o szczęściu jeżeli zostali wygnani z własnego kraju. Często ich kamienowano.  

Koniec lutego 2015  

Gdzie? Kiedy? Po co? Takie pytania nasuwają się, gdy coś nieodwołalnie się kończy, 
albo tak się wydaje, że się kończy. Pewnie nasuwały się niejednemu ułanowi  
w chwili rozwiązania Pułku w 1948 roku, choć wielu przyrzekało sobie utrzymywać 
więź koleżeńską i pisać do „Ułana” na obczyźnie. Takie pytania nasuwają się i dzisiaj 
w różnych sytuacjach życiowych. Najważniejsze, to nie zastanawiać się nad nimi 
zbyt długo.  

Dyskusja w gronie uczonych. Chwilami, trudno mówić o dyskusji, to raczej ring 
bokserski, na którym są dozwolone wszelkie chwyty i ciosy poniżej pasa. Niektórzy 
są jak statyści w teatrze. Zajęci podczas dyskusji własnymi sprawami, rzucą coś 
czasem od niechcenia, nie odrywając za bardzo wzroku od swoich laptopów.     
W takiej rzeczywistości żyjemy. Nie tylko na uczelniach. Trzeba być odpornym.  
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W bufecie. Jedzenie smaczne, porcje duże, urozmaicone. Ceny umiarkowane. 
Mnóstwo studentów. Dorodne dziewczę nie ma apetytu i oddaje prawie nietkniętą 
porcję z dużą ilością mięsa. Myślę sobie: no uważaj dziewczyno, w życiu różnie 
bywa. Iluż ludzi na świecie, nawet i w naszym kraju, marzy o zjedzeniu takiego 
obiadu.  

W życiu trzeba chcieć, nawet gdy inni się temu przeciwstawiają. Mój wujek chciał. 
Tuż przed wybuchem wojny jego drużyna harcerska została wyznaczona do udziału 
w defiladzie. Defiladę w Alejach Ujazdowskich w Warszawie przyjmował sam 
marszałek Edward Rydz-Śmigły. Tuż przed wyruszeniem na paradę któryś 
z drużynowych czy zastępowych zadecydował, że wujek, wówczas 10-cio letni 
chłopiec, nie weźmie w niej udziału. Może tylko harcerze mieli defilować, a wujek 
był dopiero zuchem. Nieważne. Wujek się uparł i w końcu pozwolono mu przema-
szerować przed marszałkiem. Z tłumu warszawiaków obserwujących defiladę 
usłyszał tylko okrzyk: taki mały harcerz! Do dziś pamięta tę defiladą i ten okrzyk.  

Coraz trudniej o przyjaźń. Przyznają to nawet całkiem znane osoby, posiadające 
najróżniejsze kontakty z racji swej pracy czy pewnej pozycji. Właśnie kontakty,  
a nie przyjaźnie. Kontakty są, bo są maile, komórki, spotkania biznesowe. Ale nie 
ma przyjaźni. Wszyscy dokądś pędzą. Ja też zresztą staram się nie tracić czasu. 
Szybko, szybko, jak koń wyścigowy. Zrealizować cel. A później jest chwila szczęścia  
i pustka. Najszczęśliwszy byłem jak zbierałem materiały do książki o ułanie 
karpackim – Adolfie Bocheńskim. Naprawdę byłem szczęśliwy, choć nie miałem 
wtedy tytułu naukowego i licznych publikacji, zapewniających uznanie. Często 
wracam myślą do tych trzech lat z początku wieku, gdy jeździłem do Londynu,  
do Muzeum Sikorskiego, ale nawet i ten czas pomiędzy wyjazdami, spędzany 
w Warszawie był jakiś inny, szczególny, odmienny. Byłem wtedy kimś innym  
i znacznie szczęśliwszym niż obecnie. Przeżyłem coś niesamowitego, jedynego, 
niepowtarzalnego. Książki o Adolfie Bocheńskim i tego, co towarzyszyło jej pisaniu 
nie zamieniłbym na żadne tytuły i godności.  

Stare znajomości, z lat szkolnych i studenckich zanikają, bo każdy ma swoje życie, 
rodzinę, walkę o byt, czasem też ludzie stają się sobie obcy. Zmieniają się. Już nie są 
tacy jak dawniej, szczerzy, otwarci. Różnice wynikają z różnych dróg życiowych, 
doświadczeń, przeżyć. Właściwie to są zupełnie inni ludzie, a jak inni, to obcy. 
W szkole czy na studiach wszyscy są w pewnym sensie jednakowi, jak nie zapisane 
karty w zeszycie. Życie dopiero przed nimi, a nie jak po latach w połowie za nimi, 
albo już w ogóle za nimi. Tak samo było z Ułanami Karpackimi, zwłaszcza tymi 
młodymi. W Pułku, na froncie, byli jak w szkole. Życie było przed nimi. A po latach? 
Różnice musiały z biegiem lat narastać, więzi słabnąć, pozostawała pamięć o latach 
wspólnej służby. A i tak trzeba podkreślić, że pamięć o wojsku i wojnie, spajają 
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szczególnie silną więzią. Szkoła, praca, krąg znajomych, nawet pewne wspólne 
pasje, na przykład kolekcjonerskie bez porównania mniej. 

Noc 24/25 lutego 2015  

Izba przyjęć w warszawskim szpitalu. Długie, wielogodzinne czekanie na poradę  
i decyzję lekarza: pozostawić w szpitalu, czy odesłać pacjenta do domu. Towarzyszę 
komuś, kto od kilku godzin nie czuje się zbyt dobrze. Obserwuję chorych. U star-
szych widać cierpienie i rezygnację, u młodych urodę, optymizm, energię. Wyry-
wają się do życia. Lekarze pracują szybko, sprawnie, zlecają natychmiastowe 
wykonanie badań. Chorzy w ciężkim stanie są transportowani na oddziały i do pra-
cowni analitycznych. A gdyby tak wybuchła wojna? Oczekujących na pierwszą 
pomoc od razu byłoby 10 razy więcej. Jakie mamy rezerwy w personelu medy-
cznym i wolnych łóżkach? Lepiej nie myśleć.  

27 lutego 2015  

Kameralne spotkanie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Siedzę w grupie 
kilkunastu mężczyzn i jednej pani, pasjonatów lotnictwa i jego historii. W zaimpro-
wizowanej „salce” wydzielonej na czas prelekcji z dużej sali wystawienniczej 
„patrzy” na mnie z oddali generał Władysław Sikorski. Takie odnoszę wrażenie. 
„Patrzy” oczywiście z portretu. Premier i Naczelny Wódz jest nawet w pewnym 
momencie wspomniany przez prelegenta przy okazji omawiania sposobu 
funkcjonowania polskich urzędów we Francji w roku 1940. Spotkanie prowadzi 
Robert Gretzyngier, prezes Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego. Wydał 
właśnie książkę autorstwa podporucznika nawigacji Jerzego Józefa Bregmana 
zatytułowaną „Polak, który walczył z Japończykami”. Podporucznik zginął wraz 
z całą załogą polskiego Lancastera PB171 BH-K, który został zestrzelony  
nad kanałem La Manche podczas powrotu z nocnego bombardowania w nocy  
z 18/19 lipca 1944 roku. 22 letni Jerzy Bregman pochodził z rodziny 
spolonizowanych Żydów polskich. Jego dziadek, Ludwik Eliasz Bregman, był 
wybitnym neurologiem. Ojciec, Leon Bregman, walczył w latach pierwszej wojny 
światowej o niepodległość Polski. Brat ojca, Aleksnader Bregman, był rzecznikiem 
prasowym ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Bez wątpienia Bregmanowie 
należeli do elity społecznej Drugiej Rzeczypospolitej. Aleksander Bregman opuścił 
Polskę wraz z rządem we wrześniu 1939 roku. Szerokie koneksje i różne kontakty 
umożliwiły wyjazd z Polski Leonowi i Jerzemu Bregmanom w kwietniu 1940 roku. 
Wyjechali wsiadając oficjalnie w Warszawie do pociągu odjeżdżającego do Berlina.                         

Z Niemiec trafili do Jugosławii. Z Jugosławii do Francji. Z Francji do Anglii. W Anglii 
Jerzy Bregman po zdaniu polskiej matury wstąpił ochotniczo do RAF i przez pewien 
czas walczył jako pilot z Japończykami w Azji, stąd tytuł jego książki. Bregman 



38  

 

systematycznie notował swoje przeżycia wojenne. Długie, żmudne szkolnie lotnicze 
i późniejsze przydziały służbowe w niezbyt ciekawe miejsca, spowodowały, że Jerzy  
starał się powrócić do Europy. Ostatecznie trafił do polskiego lotnictwa, w szere-
gach którego poległ na polu chwały. Istotny jest pewien rys osobowości Bregmana. 
Na różnych etapach lotniczego wtajemniczenia Bregman musiał czekać. Czekać  
na pomyślne zdanie egzaminów, czekać na odbycie przepisanej liczby lotów 
szkolnych, czekać na przydział do jednostki lotniczej. A on nie chciał czekać. On 
chciał latać i walczyć. I dlatego pewnego dnia napisał do polskich władz 
wojskowych prośbę o przyjęcie go do naszych sił powietrznych. Prośba została 
uwzględniona. Bez wątpienia był typem podniebnego ułana. Wysoki, elegancki, 
atrakcyjny. Lubił damskie towarzystwo.  

14 marca 2015 

Na świecie od lat działają międzynarodówki. Kiedyś wymieniało się trzy najbardziej 
wpływowe: czerwoną (ruch komunistyczny), czarną (Kościół rzymsko-katolicki)  
i złotą (masonerię). Międzynarodówka czerwona jakby osłabła. Na pewno istnieje 
też, od połowy XIX wieku, międzynarodówka wielkiego kapitału finansowego 
starająca się oddziaływać na kluczowe sfery życia społecznego i gospodarczego, 
doskonale zarabiająca na wywoływaniu konfliktów i wojnach. W czasie wojny 
często prowadzi rozliczenia w złocie. Za złoto prawie zawsze można kupić broń  
i środki transportu nie przejmując się zbytnio traktatami i zobowiązaniami 
sojuszniczymi. Ostatnio mówi się dużo o globalizacji terroryzmu islamskiego. To też 
międzynarodówka, wprawdzie głównie arabska, ale działająca w różnych krajach, 
globalna – używając współczesnego języka. Nie istnieje chyba międzynarodówka 
ułańska. Ułani są ściśle związani ze służbą wyłącznie własnemu krajowi. Ułani  
nie robią też jakichś olśniewających karier. Kariery robią inni. Przychodzi mi w tym 
momencie na myśl, że określenie międzynarodówka jest do pewnego stopnia 
anachroniczne. Teraz mamy sieci. Oczywiście nie chodzi o sieci komputerowe,  
np. Internet. Internet jest tylko narzędziem. Chodzi o najrozmaitsze sieci, czyli ludzi 
powiązanych jakąś myślą przewodnią i działaniem, często bardzo indywidualnym, 
ale w powiązaniu i we współdziałaniu z innymi uczestnikami przedsięwzięcia, 
którego realizację istnienie sieci ma ułatwić. Są sieci i kontrsieci, zwalczające sieci. 
Przez wiele lat po drugiej wojnie światowej istniała światowa sieć byłych żołnierzy 
Pułku Ułanów Karpackich działających w kraju i na emigracji.  

3 kwietnia 2015  

Napisałem artykuł o polskiej policji w Drugiej Rzeczypospolitej. Wykorzystałem 
fotografię mojego dziadka z lat 30-tych zeszłego wieku, który przebrał się  
w mundur swojego szwagra, przodownika Policji Państwowej (przodownik odpo-
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wiadał sierżantowi w wojsku) i zrobił sobie zdjęcie w szykownym mundurze. 
Interesował się fotografią, sam wywoływał zdjęcia, niewykluczone, że ta fotografia 
to jego własne dzieło zrobione przy pomocy samowyzwalacza. Niemal wszystkie 
fotografie poszły z dymem 1944 roku, gdy już po kapitulacji powstania warsza-
wskiego, Niemcy podpalili dom, w którym dziadek mieszkał. Ale ta fotografia jakimś 
cudem ocalała. Chyba zakopana w piwnicy. Dziadek zmarł równo 40 lat temu. Naj-
ważniejsze w tej historii jest coś innego. Artykuł po opublikowaniu komuś 
posłałem. I co? I nic. Żadnej reakcji. Ani na interesujący temat poruszony w 
artykule, ani  
na fotografię przodka, świetną zresztą, zamieszczoną w artykule. 

4 kwietnia 2015  

Sobota Wielkanocna. Warszawski obyczaj, nie wiem jak jest w innych miastach, 
każe po poświęceniu pokarmów we własnej parafii wyruszyć z pielgrzymką na gro-
by do śródmieścia Warszawy. Tradycyjny szlak rozpoczyna się w kościele św. Krzyża 
na Krakowskim Przedmieściu i dalej wiedzie na Stare Miasto do katedry warsza-
wskiej i na Nowe Miasto, z którego rozpościera się piękny widok na Wisłę. Dziesięć 
lat temu, gdy odbywałem taką peregrynację stałem w długich kolejkach do świątyń 
słynących, z oryginalnych aranżacji Grobu Pańskiego. Jeszcze w zeszłym roku, zda-
rzały się wprawdzie bardzo krótkie, ale kolejki. W tym roku żadnych kolejek  
nie było. Zwyczaj uświęcony kilkuset letnią tradycją niemal zaginął. Bez wiary  
nie ma narodu i patriotyzmu, a bez narodu i patriotyzmu nie ma ułanów. Może się 
jeszcze odrodzimy? Nie wiem. Każdy z nas musi odegrać swoją rolę do końca.  

9 kwietnia 2015  

Szukam z uporem śladów dawnych Ułanów Karpackich. Chciałbym wiedzieć,  
co przechowuje Muzeum Wojska Polskiego. Jakie pamiątki, dokumenty, odzna-
czenia związane z żołnierzami Pułku posiada w swoich zbiorach. Dość długa rozmo-
wa na ten temat z młodymi kustoszami Muzeum. Polecają zwrócić się w tej sprawie 
do dyrektora Zbigniewa Wawra. Wykazują duże zainteresowanie pozyskaniem 
spuścizny po dawnych ułanach. Pod wpływem tej rozmowy dzwonię dziś wieczo-
rem do naszego Redaktora Tomasza Skrzyńskiego. Mówi, jak cenny był dla niego 
mundur, który wisiał w szafie przez 40 lat i do którego nawet rodzonej matce  
nie pozwolił się zbliżać, w celu wzmocnienia obluzowanego guzika, gdyż musiał to 
zrobić osobiście. Mnóstwo pamiątek, które on sam ofiarowywał i jego towarzysze 
broni przyjeżdżający do Polski z Anglii bezpowrotnie przepadło. Nie ma już tych, 
którzy mieli kontynuować tradycje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Trudno też, 
według pana Skrzyńskiego, liczyć na to, że teraz, gdy już tak niewielu żyjących 
ułanów karpackich komuś udałoby się pozyskać jeszcze jakieś cenne pamiątki.  
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Wszystko jak widać ginie i przemija, a ja potrzebuję śladów po ułanach, żeby mieć  
o czym pisać do… „Ułana Karpackiego”. 

13 kwietnia 2013  

Znalazłem się dziś w Radzyminie, odległym od Warszawy o kilkanaście kilometrów. 
Miasteczko znane jest przede wszystkim z zaciętych walk toczonych w jego rejonie 
w czasie bitwy warszawskiej 1920 roku. Z tego też okresu pochodzi cmentarz 
Żołnierzy Polskich 1920 roku. Na cmentarzu znajduje się 6-7 rozległych kwater, 
nazwanych braterskimi mogiłami, w których pochowano nieustalonych z nazwiska 
uczestników walk w sierpniu 1920 roku. Wiadomo jedynie z jakich oddziałów 
pochodzili. Straty w walkach o Radzymin, który wielokrotnie przechodził z rąk  
do rąk (tzn. z rąk polskich w bolszewickie i na odwrót) były bardzo duże. Wielu 
spośród żołnierzy nieznanych zostało rzuconych do walki bez żadnego przeszko-
lenia wojskowego. Szczególnie wielkie straty ponosiły oddziały w całości sformo-
wane z takich właśnie poborowych i ochotników. Znacznie mniejsze straty były 
w oddziałach, w których łączono rekrutów z doświadczonymi żołnierzami, za to ich 
skuteczność walce była znacznie większa. Zbiorowe groby bezimiennych żołnierzy 
na cmentarzu radzymińskim sprawiają przytłaczające wrażenie. Są to proste, 
rozległe kwadraty lub prostokąty, różnej zresztą wielkości, ozdobione skromnymi 
płaskorzeźbami, w których według szacunkowych danych pochowanych jest od 300 
do 600 żołnierzy. W czerwcu 1999 roku z ostatnimi już żyjącymi uczestnikami 
zaciętych walk o miasto, nie chodziło zresztą o sam Radzymin, ale o obronienie 
przed nacierającymi bolszewikami strategicznie ważnego przedmościa warsza-
wskiego, spotkał się Jan Paweł II. Liczę w pamięci ile lat mogli mieć weterani. Jeśli  
w 1920 roku byli to chłopcy w wieku co najmniej 16 lat, to w roku 1999 musieli 
mieć 95 lat i więcej.  

Sądząc po zachowanej zabudowie Radzymin w okresie międzywojennym musiał 
być bardzo biedny. Połowa jego mieszkańców uległa zagładzie w czasie drugiej 
wojny światowej. Nietrudno się domyślić, że była to ludność żydowska.  

22 kwietnia 2015  

W czasopiśmie „Sowa Mokotowa” wydawanym przez jedną z Bibliotek Publicznych 
na Mokotowie zobaczyłem fotografie żołnierzy frontowych walczących w pierwszej 
wojnie światowej. Zdjęcia zostały zrobione przez Czechów zmuszonych do służby 
w szeregach armii cesarsko-królewskiej. Fotografie prezentowane były w lutym  
i marcu tego roku na wystawie w warszawskim Domu Spotkań z Historią.  
W postawie, gestach, wyrazie twarzy dawnych żołnierzy uderza jakaś godność, 
delikatność, wewnętrzny spokój.  
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W czasie drugiej wojny światowej było już chyba inaczej. A jak jest teraz? Idąc 
ruchliwą ulicą wielkiego miasta odnosi się wrażenie, że jeden drugiego mało  
nie rozdepcze, a jeśli go oszczędzi, to przynajmniej zajdzie mu drogę. Młodzi ludzie 
od wielu już lat bez żadnego skrępowania używają doskonale wszystkim znanego 
słowa na literę k… Żyjemy w czasach wielkiego upadku obyczajów i powszechnej 
agresji. Dlaczego ludzie tak się zachowują? Częściowo wynika to z bezmyślnego 
naśladownictwa. Olbrzymią i bardzo pozytywną rolę mogłoby odegrać wychowanie  
w domu i szkole. Również właściwe postawy i atmosfera w przedsiębiorstwach, 
urzędach, szkołach wyższych. Jeżeli ludzie odrobinę myślący wreszcie nie obudzą 
się i nie otworzą szerzej oczu, to zginiemy. I nie będzie już ułanów. Bo po co mieliby 
być i dla kogo?  

25 kwietnia 2015  

Pole Mokotowskie w Warszawie to rozległy teren rekreacyjny położony pomiędzy 
ruchliwymi arteriami komunikacyjnymi. W początkach zeszłego wieku na Mokoto-
wskom Wojennom Polie ćwiczyli żołnierze elitarnego Keksholmskiego Pułku 
Piechoty Lejbgwardii. Był to ich poligon, tuż za rogatkami wyznaczającymi ówcze-
sne granice miasta. W roku 1910 ulokowano na nim lotnisko, które funkcjonowało 
aż do 1939 roku. W okresie międzywojennym pełniło ono rolę lotniska wojsko-
wego, komunikacyjnego i sportowego. Lotnisko tętniło życiem. Oprócz setek 
normalnych startów i lądowań, rozgrywano na nim zawody sportowe, także 
balonowe, witano i żegnano lotników opromienionych sławą zdobywców 
przestworzy. Goszczono liczne delegacje rządowe. Bywał na nim sam marszałek 
Józef Piłsudski, który akurat nie należał do entuzjastów polskich skrzydeł. Katastrofy 
zdarzały się często, lotnicy ginęli, a mimo to tysiące młodych ludzi dniem i nocą 
marzyło o służeniu w siłach powietrznych. Mogło tylko marzyć. Część oczywiście  
nie nadawała się ze względów zdrowotnych, przede wszystkim jednak brakowało 
samolotów, a tym samym możliwości wykorzystania ich entuzjazmu. Niektórzy  
z odrzuconych usiłowali nawet popełnić samobójstwo. Lotnisko przestało istnieć 
w 1939 roku. 

Dziś o lotnikach i Lotnisku Mokotowskim przypomina samotny kamień na nie-
wielkim wzniesieniu i tablica pamiątkowa. Raz do roku, 28 sierpnia, w dniu święta 
lotnictwa polskiego, nad dawnym lotniskiem przelatują z hukiem samoloty 
rozpylając w powietrzu białe i czerwone smugi. Ten salut trwa dosłownie chwilę.  

Dziś jest piękna słoneczna sobota. Bardzo ciepło. Młodzi ludzi z dziećmi w wózkach, 
na rowerach, łyżworolkach, uprawiający jogging, modnie ubrani, rozmawiają, 
śmieją się, snują plany na przyszłość. Spacerują trzymając się za ręce. Życie toczy 
się dalej. Kto pamięta o lotnikach? Czy chciałby być lotnikiem? Opuszczam już Pole 
Mokotowskie. Idę przejściem podziemnym stanowiącym część stacji metro o tej 
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samej nazwie – Pole Mokotowskie. Za szklaną gablotą umieszczono olbrzymi obraz 
o powierzchni kilku metrów kwadratowych przedstawiający dwa zachodzące na 
siebie skrzydła samolotów. Jedno oznaczone znakami RAF, a drugie czarnym 
niemieckim krzyżem. Po bokach napisy w języku polskim i angielskim przybliżające 
historię pobliskiego Pola Mokotowskiego, na którym narodziło się polskie 
lotnictwo, które później odegrało wielką rolę w słynnej Bitwie o Anglię. 

Obraz namalował, znany w Wielkiej Brytanii, polski artysta Stefan Knapp. Knapp 
urodził się w roku 1921 w Biłgoraju. Przed wojną studiował na politechnice  
we Lwowie. Po wybuchu wojny ojciec zginął z rąk Sowietów. Młody Knapp został 
zesłany do Gułagu. Wtedy też rozwinęły się jego pasje twórcze. Robił karty do gry 
i figury szachowe lepione z chleba. Zwolniony z Gułagu na mocy układu Sikorski-
Majski wstąpił do tworzącej się armii polskiej w ZSRR. W 1942 roku rozpoczął 
szkolenie lotnicze w Hucknall w Anglii. Został oficerem RAF. Latał na Spitfire’ach.  
Po wojnie pozostał na Wyspach Brytyjskich. Dzięki stypendium dla weteranów 
studiował w Royal Academy i Slade School of Fine Art. Miał liczne wystawy  
w Zjednoczonym Królestwie i szerokim świecie. W nocy, w czasie snu, nawiedzały 
go koszmary senne związane z przeżyciami w Gułagu. Sztuka stanowiła jednak 
skuteczną formę terapii.  

Kanpp rozwinął własną technikę malarską w postaci wielkoformatowego malarstwa 
na ścianach (tzw. murali) i kompozycji malarskich na stalowych płytach. Jedno  
z jego dzieł zdobi londyńskie lotnisko Heatrow, a jedną z ostatnich jego prac jest 
Battle of Britain z 1996 roku umieszczona na stacji warszawskiego metra. Trudno 
oprzeć się skojarzeniu: stal lotnicza, np. stalowa płyta montowana w Spitfire’ach  
za fotelami lotników, chroniąca ich przed nieprzyjacielskimi pociskami (w walkach 
powietrznych samoloty często były atakowane od tyłu) i obrazy malowane  
na stalowych płytach. Stefan Knapp zmarł w 1996 roku w czasie pracy 
w londyńskiej pracowni. Był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Polonia Restituta. 
Jeszcze jeden ułan, chociaż nie karpacki.  
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HISTORIA UŁANÓW KARPACKICH W FOTOGRAFII 
 

   

   

 

 
 

Por. Bocheński Adolf – Maria: 
uczestnik bitwy o Narwik, 

Tobrukczyk, nr ew. 5708, VM, 2KW, 
3R, Pl w bitwie o Ankonę we 

Włoszech 
Szkic portretowy wyk. Ludwik Lotringer 

 
 

Rtm. Fangor Franciszek: 
Tobrukczyk, nr ew. 4089, KW 

 

Plut. Genstwa Stanisław:  

Tobrukczyk, nr ew. 2412, KW, R 

 

Wachm. Jankowski Wincenty:  
KW, 3R 
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ppor. Krugłowski Gleb:  
Tobrukczyk, nr ew. 6377, KW 

 

 

plut. pchor. Krzyżanowski Roman 

 

st. wachm. Łosoś Marian:  
Tobrukczyk, nr ew. 1438 

 

 

Kapelan Malinowski Jan: 
Tobrukczyk, nr ew. 3397, VM, 2KW 
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wachm. Małecki Kazimierz 

 

 

 
 

ppor. Mikucki Aleksander: 

KW 
 

 

wachm. Pawełczuk Rudolf: 
Tobrukczyk, nr ew. 24 

 

 

por. Pawłowski Czesław: 
Tobrukczyk, nr ew. 2321 
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plut. Roman Kazimierz:  
Tobrukczyk, nr ew. 4410, KW, R 

 

 

 
 

wachm. Sobecki Alfons: 
Tobrukczyk, nr ew. 1317, VM, 2R 

 

 

por. Stanczykiewicz Szczepan: 
Tobrukczyk, nr ew. 4336, KW, 
zaginął nad Zatoką Biskajską  

jako lotnik 304 Dywizjonu 

 

 

Rtm. Stryjewski Stanisław: 
Tobrukczyk, nr ew. 4392, VM, KW. 
Po bitwie o masyw MC  przenie-

siony na stanowisko Z-cy D-cy  
6 PP „Dzieci Lwowskich” 
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wachm. Sudnik Józef:  

KW 

 

 

 
 

rtm. Witowski Józef:  
Tobrukczyk, nr ew. 5696, 3KW, R 

 

Legenda: 
- stopnie wojskowe podano według posiadania w dniu zakończenia wojny 
- Tobrukczyk, nr ew. :  uczestnik kampanii libijskiej, obrońca Tobruku, 

posiadający numer ewidencyjny w Samodzielnej Brygadzie Strzelców 
Karpackich /SBSK/ 

 
- VM :  odznaczony Orderem Virtuti Militari 
- KW :  odznaczony Krzyżem Walecznych /liczba przed literą oznacza  

„ile razy” 
- R :   ranny w czasie akcji bojowej 
- Pl :   poległ na Polu Chwały 
- plut. :  plutonowy 
- wachm. :   wachmistrz 
- st. wachm. :  starszy wachmistrz 
- ppor. :  podporucznik 
- por. :  porucznik 
- rtm. :  rotmistrz 
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POCZTA DONIOSŁA  

Redakcja serdecznie dziękuje wszystkim korespondentom za nadesłane nam 
i rozsianym po świecie Ułanom Karpackim życzenia świąteczne i noworoczne. To 
miłe, że wysiłek redagowania przez nas naszej gazetki „Ułan Karpacki” jest tak 
dobrze oceniany przez Czytelników, którzy każdorazowo - jak zapewniają - 
wyczekują na jego przesyłkę. 

 

Walerian Jaworski 

Melksham – Anglia, South Townsend Farm, 01.12.2014 r. 

Drogi Tomku! 

Dziękuję Ci serdecznie za telefon. Jak już wiesz, wstawili mi rozrusznik i dalej 
próbuje się, dzięki temu, szybciej poruszać i w ogóle żyć. 

Kilka miesięcy temu otrzymałem wiele fotografii z obchodów 70-rocznicy bitwy  
o Monte Cassino. Na wielu z nich książę Harry składa wieniec na Polskim 
Wojennym Cmentarzu. Napisałem do niego list, dziękując mu, że odwiedził 
cmentarze tych, którzy polegli w tej wielkiej bitwie, o której teraz bardzo rzadko 
ktoś wspomina, a wiele pokoleń nawet nie wie, gdzie to miejsce jest!!! Wspo-
mniałem też, że jego pradziadek król Jerzy (George) VI odwiedził nas wkrótce  
po zwycięskiej bitwie. Wtedy, jako siedemnastoletni wojak zrozumiałem, jak ważne 
było dla nas i dla aliantów to zwycięstwo. No i Adolf twierdził nadto, że ta twierdza 
była przecież nie do zdobycia! 

Nie spodziewałem się żadnej odpowiedzi. Był to bowiem tylko list dziękujący za 
odwiedzenie miejsca poległych naszych Rodaków. Dzisiaj niespodzianka – 
otrzymałem list z Kensington Palace, który załączam. Na pewno będzie ciekawy dla 
naszych Czytelników „Ułana Karpackiego”. 

Glynice śle „best wishes”. Ode mnie uścisk dłoni. Cześć!  

Walek. 
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Irena Bahrynowska-Kowalska 

Kraków, grudzień 2014 r. 

Szanowny Panie Tomaszu! 

Bardzo dziękuję za ostatni numer „Ułana Karpackiego”. Czytam go zawsze z dużym 
zainteresowaniem i często wracam w ciągu roku do jego treści. Jest to wydanie, 
które nie budzi we mnie żadnych negatywnych odczuć. Wszystkie opisy i listy są 
jasne i zrozumiałe o głębokich treściach przede wszystkim patriotycznych. Piszą  
do „Ułana Karpackiego” Polacy z kraju i różnych części świata. Rozumiem Ich lepiej 
niż tych „pseudo-Polaków” z ekranów obecnej telewizji czy też prasy. Współcześni 
Polacy w kraju mają bardzo ograniczone możliwości przedstawiania własnej 
tożsamości dla dobra Polski i przyszłych pokoleń. Wykształceni i mądrzy ludzie 
emigrują. Nie mają we własnym kraju wizji przyszłości … Afera taśmowa, która 
ujawniła cynicznych spryciarzy nie została wyjaśniona w sposób właściwy. Drukarki 
kart do głosowania sfałszowały wybory do sejmików/ Naród żyje w ciągłym 
niepokoju … Polska kurczy się w możliwościach rozwojowych i obronnych… Nie ma 
żadnej demokracji. Liberalizm rządzących wtłacza nam do głów „beztroskie życie” 
(jedz, pij, baw się, tańcz…). Tak czy inaczej modeluje się siłą nowych Polaków  
z czasów rządów Sasów i Zygmunta Augusta II oraz Augusta III, które doprowadziły 
do upadku patriotyzmu za następnie do rozbiorów Polski. 

Pozdrawiam serdecznie  

I. Bahrynowska 

P.S. Musiałam chwilowo przerwać eksponowanie plansz dot. SBSK   i 3DSK – bardzo 
boleśnie odczułam niechęć do tematów patriotycznych wielu kierownictw 
i plastyków w Galeriach. Przy zgłaszaniu tego tematu zachowywali się tak, jakbym 
proponowała im jakieś przestępstwo, które mieliby popełnić ze mną wspólnie. 
Spotykało mnie to w szeregu Galeriach, gdzie podsuwano mi różne tematy  
jak przykładowo: Sahara, Ziemia Święta, Podhale, Lwów, tematy kwiatowe, martwe 
natury itp. 

Przy pierwszym pokazie plansz SBSK i 3DS w 2008 roku, w kronice na czwartej 
stronie wpisano piękne treści dotyczące patriotyzmu i hołdu dla walczących  
w Obronie Tobruku i na ziemi włoskiej. Naród potrzebuje dla pokrzepienia ducha 
takich tematów, ale kierownictwa i plastycy (już w tej chwili młodzi) pod-
porządkowują się odgórnym nastrojom. Prawdą też jest to, że w Galeriach 
zatrudnia się ludzi z mniejszości narodowych, którym nie zależy, aby pokazywać 
tematy historyczne, których sami nie znają i ich nie obchodzą. 
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Przepraszam za moją szczerość w napisaniu tego listu. Nie jest to efekt nastroju 
chwili obecnej, lecz wnikliwej obserwacji ostatnich paru lat. Dziękuję za to, że mogę 
do Pana pisać szczerze i że Pan mnie zrozumie właściwie.  

Pozostaję z szacunkiem  

Irena Bahrynowska-Kowalska 

 

 

Antoni Gniewosz 

Szczecin, 15 grudzień, 2014 r. 

Drogi Panie Tomaszu! 

Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne dla Pana i Czytelników „Ułana” 
przesyła – Antoni Gniewosz. 

P.S. W załączeniu przesyłam ostatnie zdjęcie grobu śp. Aleksandra w mieście Bauru, 
w Brazylii, po jego renowacji. Dzięki polskiemu księdzu, Chrystusowcowi z Sao 
Paulo zleciłem odnowę grobu i wykonanie tablicy informacyjnej w języku portu-
galskim i krzyżem, których przedtem nie było. Ksiądz udał się z Sao Paulo do miasta 
Bauru położonego 350 km na północny-zachód od Sao Paulo gdzie zlecił prace 
remontowe i całości dopilnował. Odszukał też rodzinę Ola tj. córkę chrzestną i jej 
matkę, które nie odpowiadały ostatnio na moje listy!?  

Jestem szczęśliwy, że mogłem doczekać tej chwili; moje poprzednie starania nie 
dawały pozytywnych wyników, a trwało to prawie dwa lata.  

Łączę serdeczne pozdrowienia dla Pana i Rodziny 

Antoni Gniewosz 
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Grób Aleksandra Gniewosza po renowacji. 
 Bauru – Brazylia Lato 2014 r. 
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Christine Bojen-Piotrowska 

Grimsby – England, 21.12.2014 r. 

Greetings Dear Tomek, 

I am just writing a short letter – if you would forgive me before Martinus  
and I depart for Wrocław, Dec. 4 – 8-th. We are planning to visit the Jarmark-
Wrocław, and stay with my cousin and his family of 2 boys and New Baby for a few 
days. My printer at home has broken, so unfortunately I cannot send a more 
comprehensive letter and enclosures – but will write after Christmas. 
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Both Martinus and I hope you are well (as well as can be expected) and you 
enjoyed your stay at the Health SPA with dear Wojciech Narębski – We have 
emailed each other several times since - I am hoping your stay was very beneficial 
to you both. 

I look forward very much to receiving my „Ułan Karpacki” – Christmas edition,  
as early in the New Year – depending how busy you have been – for I appreciate 
a „Mamrota Job” it is for you. 

We hope you have a lovely restful Christmas/New Year with your family,  
and I would write again soon. 

With love and Best Wishes. God Bless You. 

Christine and Martinus 
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Emil S. Mentel 

Sacramento, USA, Kalifornia 5.01.2015 r. 

Drogi Tomku! 

Dawno nic o Tobie nie słyszę. Nie wiem, czy jeszcze zajmujesz się „Ułanem 
Karpackim”, ale proszę Cię, abyś to załączone „Pożegnanie z koniem” dał 
wydrukować w naszej gazetce. Dawno już o tym myślałem – jak wpadły mi w ręce 
te „końskie” wspomnienia. Ja w ubiegłym październiku skończyłem 98 lat! I da Bóg 
może do „setki”. … Jeszcze chodzę o własnych siłach – i mam jeszcze 2 stare 
„emerytalne” koniki. 

Ściskam serdecznie 

Emil S. Mentel 

COŚ WRESZCIE O KONIACH...  

Piszę ten artykulik z satysfakcja wspomnień, ale niestety również z pewnym żalem…  
Miłe wspomnienia obejmują nie tylko wczesne lata służby kawaleryjskiej w wolnej  
i jeszcze niepodległej Polsce, jak i w odtworzonym później na obczyźnie naszym 
Pułku Ulanów Karpackich. Pułk ten nie tylko oparł swoją służbę na tradycjach 
polskich, ale przez pewien czas reprezentował całą przedwojenną Kawalerię. 
Pomimo, że w naszej służbie zagranicznej zaistniały nieraz pewne problemy, 
głownie ze względów klimatycznych, rozstanie się, z koniem, w tych czasach  
„na zawsze”, dla wielu było żałosnym przeżyciem... A było ono podyktowane, 
można by określić „duchem czasów”, bo koń we wszystkich krajach wyszedł z mody 
w służbie wojskowej, głównie na rzecz motoryzacji. Nasz wiec Pułk Ułanów 
Karpackich, jedyny konny w tym czasie na tych obszarach wojennych musiał też 
zmienić konie na samochody pancerne i czołgi. Nie zupełnie jednak z nim zerwał 
kontakt i gdzie tylko pozwoliły na to warunki szukał z nim kontaktu, choćby  
na krótkiej przejażdżce, a we Włoszech przez ostatnie lata wojny w ogóle zorga-
nizował stajnie koni dla sportu i rekreacji (były wśród nich konie rewindykowane  
z Niemiec, te ukradzione przedtem w okupowanej Polsce; tym bardziej witaliśmy je 
teraz serdecznie  w tym spotkaniu i wspólnej niedoli [...] na wygnaniu) [...].  
 
Polska tymczasem po przeżyciach i wstrząsach wojennych zatęskniła również  
do konia i w niedługim czasie, już nie w wojsku ale w życiu cywilnym koń zaczął się 
pojawiać coraz częściej. Był nawet okres że z braku polskich stadnin, sprowadzano 
konie do pracy na roli, a w niedługim czasie zaczęły się mnożyć koła i kółka 
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sportowe jazdy konnej. Do tej pory ich egzystencja oparta jest na tradycjach 
staropolskich, a sporo kół sportowych przejęło tradycje jednego z pułków 
przedwojennych konnych.  
 
Wkrótce powstało w kraju również Stowarzyszenie Ułanów Karpackich, założone 
przez byłych Ułanów Karpackich, którzy wrócili zaraz po wojnie do kraju.  
Z niewiadomych przyczyn krążyła wieść, że na powstanie tego Koła wpłynął sam 
gen. Siwicki, niepopularny człowiek u nas na Zachodzie. Stowarzyszenie to z miej-
scem postoju w m. Gubinie, rozwijało się pozornie korzystnie, współpracując  
z nami, z pobytem jeszcze w różnych krajach zagranicznych. Nie było żadnych 
uprzedzeń a nawet korzystna współpraca, zwłaszcza, że została odtworzona 
redakcja naszej dawnej popularnej gazetki pułkowej pt. „Ułan Karpacki”. Niestety 
po kilku latach sytuacja zaczęła się pogarszać, głównie przez narzucone zmiany  
w Wojsku Polskim, którego oficerowie byli przeważnie prezesami tego Stowarzy-
szenia. Częste zmiany w garnizonach i układzie personalnym musiały odbić się, 
niekorzystnie na pracy i atmosferze tej organizacji. Od początku uderzył również 
fakt, że żadne z kolejnych Stowarzyszeń nie zdobyło się na założenie klubu sportu 
konnego, które to organizacje kwitły już na szeroka skalę w całym kraju. Po prostu 
tak się złożyło, że żaden z kolejnych prezesów nie ujawnił żadnej sprawności w tej 
dziedzinie, którą by narzucił licznym już członkom Stowarzyszenia. Jest to na ogół 
źle komentowane nie tylko u dawnych Ułanów Karpackich, ale ze zdziwieniem 
przyjęte w społeczeństwie. Z tej też okazji pragnę przypomnieć dlaczego stosunek 
człowieka do konia wciąż wzrasta w świecie i z jakich powodów staje się, coraz 
więcej popularny, mało, prawie staje się powszechną pasją światową... Dla wielu 
ludzi oznacza to kontakt z naturą i ze zwierzęciem oddającym mu od wieków liczne 
usługi.  

 

Od redakcji: Dobrze rozumiemy intencje Pana Pułkownika. Na pytanie dlaczego?  
- nie ma prostej odpowiedzi, ale głównym powodem są - niestety -  pieniądze.  
Dla przypomnienia, Stowarzyszenie Ułanów Karpackich jako takie istnieje dopiero 
od 2009 r., jest organizacją non profit i utrzymuje się tylko ze składek 
członkowskich. Może kiedyś będzie nam dane poznać „smak konia”: 

https://freeasahorse.wordpress.com/2013/12/11/z-wdzieczna-pamiecia-koni/ 

 

https://freeasahorse.wordpress.com/2013/12/11/z-wdzieczna-pamiecia-koni/
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Józef Łobodowski 

Poemat na pomordowane konie  
 

Przyjdą inni poeci nad zgasłą smucić się burzą, 
chwałę wieczystą poległym pułkom wywróżą; 
będą wprowadzać turystów, gdzie Nike kamiennostopa  
przechadza się w szumię skrzydeł  
po opuszczonych okopach,  
a mnie w tym tłumie nie dojrzysz,  
nie dla doczesnych parafian  
szykuję moje elegie i dźwięczne epitafia.  

Wam, konie, coście się rwały,  
na mocnych siadając zadach,  
gdy w klekotaniu maszynek biegła zagłada,  
wam, własnej śmierci wierne,  
w rozwianej burzy grzywach,  
wam ta żałobna pieśń i żałość serca prawdziwa.  

Na nic wasze czujne oczy i nóg wytrwałe wichry,  
skrzydła, co was nosiły, dawno zacichły; 
w ręku przestępcy i tchórza zgasła wojenna gloria, 
co w jeźdźca i konia przyjaźni  
szukała zwycięskiej chluby, 
w grzmiącej fabrycznej hali, 
w nieznanych laboratoriach  
dojrzewa śmierć nierycerska  
pod okiem zimnej rachuby.  

Wam, konie karę i gniade, głosami aniołów rżące,  
które się dziś przechadzacie po gwiezdnej niebieskiej łące,  
wam, fosgenem potrute we Flandrii,  
konające na żelaznych zasiekach,  
coście padły od kuł i z nikczemnej ręki człowieka,  
któreście nad Wereszycą potonęły w mokradłach, 
i wam, rozstrzelane z czołgów,  
zanim myśl powiew śmierci odgadła.  

Przez mękę Twoją, Chryste,  
i przenajświętsze rany,  
który konno i w srebrnej zbroi wyjeżdżasz mym snom naprzeciw ześlij Twój pokój 
koniom, podle pomordowanym,  
a światłość wiekuista  
niechaj po śmierci im świeci!  
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Jerzy Palejowski 

Grimsby – England, styczeń 2015 r. 

Tomek! 

W załączeniu przesyłam Ci różne teksty z otrzymywanych listów, zaproszeń 
i wiadomości prasowych dotyczących organizowanych w Lincolnshire weterańskich 
uroczystości, na które jestem zapraszany jako prezes Carpathian Lancers Associa-
tion w Grimsby. Staram się, każdorazowo, brać czynny udział wraz z Koleżeństwem 
we wszystkich takich spotkaniach. Społeczeństwo Grimsby bardzo sobie ceni naszą 
obecność na obchodzonych przez nie świętach państwowych i kombatanckich.  

Na przełomie 2014/2015 roku uczestniczyliśmy we wszystkich tego rodzaju zgro-
madzeniach składając m. in. wieńce i kwiaty na pomnikach i przy obeliskach. Byli-
śmy obecni na wszystkich organizowanych przez miasto Grimsby takich spotka-
niach. W każdym razie, Carpathian Lancers Association jest znane i cenione  
w naszym rejonie pomimo upływu blisko 70 lat od przybycia Pułku na to miejsce 
postoju w Anglii.  

Do „Ułana” wybierz materiał według swojego uznania. 

Ściskam – cześć Jurek 

P.S. od redaktora 

Reprezentatywnie wybrałem z korespondencji Jurka, przykładowo, jedną uroczy-
stość a mianowicie: Rememberance Sunday organizowaną przez North East 
Lincolnshire Council. 
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Stefan Olbrecht 

Winnipeg – Kanada, 10 lutego 2015 r. 

Szanowny Tomciu, 

Serdecznie dziękuję za „Ułana” Nr 159, który sprawił mi podwójną radość,  
bo mianowicie, „Ułan” to jak droga rodzina. 

Ubolewam śp. siostrę Anielę, która zmarła w Leeds-England, 10 grudnia 2014 roku, 
przeżywszy prawie 99 lat. Tułacza jej droga wiodła przez Sybir, ciężką pracę w lesie. 
Następnie przez Afrykę, Massindi, Ugandę, a w końcu Anglię. 

4 kwietnia 1942 roku, w Guzar, w Uzbekistanie, nasza rodzina rozeszła się po całym 
świecie i już nigdy razem nie spotkaliśmy się. Matka zmarła w Kirmine, brat Julian  
i siostra Kazimiera, gdzieś w Guzar. Brat Władek był w 12 Pułku Artylerii Przeciw-
lotniczej. Siostra Honorata w kompanii kantyn, brat Izydor w 22 Pułku Piechoty  
w okupowanej Polsce, szwagier Stanisław Przybylak w niewoli w Niemczech, szwa-
gier Stanisław Błondek brał udział w walkach w armii Berlinga, a ja w Pułku Ułanów 
Karpackich. Ale to nie wszystko. 

Mając teraz 88 lat, leżę na łóżku i nie mogąc spać myślami wędruję po całym 
świecie, to jest od rodzinnej wioski Sobiesko i szkoły w Podhajcach, przez Sybir, 
później Uzbekistan-Guzar, wstąpienie do junaków, potem przez Pahlewi do Iraku, 
do Kirkuku, następnie Palestyna: Gedera i Kirjad Mockin i III Junacka Szkoła 
Mechaniczna. Zwiedzanie Ziemi Świętej. Kąpiel w Morzu Martwym i jeziorze, gdzie 
Pan Jezus łowił ryby. W Jerozolimie idę drogą Chrystusa niosącego swój krzyż  
na Kalwarię. Jerycho … Wreszcie Egipt, Pułk Ułanów Karpackich w Quassassin, kurs 
radia i kierowców samochodowych w Abbasyii, dzielnicy Kaira. Następnie Italia, 
wymarsz na stanowiska w masywie Monte Cassino, przez wąwóz Inferno-piekło, 
atak na Passo Corno, jako amunicyjny  3 Szwadronu, a z powrotem niosąc za ręce 
i nogi ułana Piecha, rannego w plecy, bez noszy, który okrutnie, boleśnie jęczał 
i płakał, bośmy rozszczepieli jego śmiertelne rany; wreszcie u podnóża góry zjawiły 
się nosze. Wieka ulga.  

Takie przeżycia z pamięci nigdy nie znikną i zawsze są żywe. Dalej - Ankona -Bolonia 
i wreszcie „dolce riposo” w Civitanova Marche i Monte Cosaro, gdzie stał nasz  
2 Szwadron. Po paru miesiącach jedziemy do Neapolu. Stąd do Anglii, do Grimsby. 
Z obozu w Grimsby jeździmy do Szkocji Oldmeldrum – Inverari, na żniwa i zbiór 
ziemniaków. Za dzienną pracę otrzymywało się półtora szylinga, a jak podano „tea” 
z kawałkiem chleba z dżemem to potrącano 6 pensów i wtedy otrzymywałeś 
jednego szylinga, a Jego Królewska Mość piątkę za każdego żołnierza. Ale mieliśmy 
wyżywienie i mieszkanie w „beczkach śmiechu”. Obecnie mam w Glasgow 
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siostrzeńca, który ma syna w Kalifornii. Po pracach w Szkocji spędziłem święta 
Bożego Narodzenia u brata w 12 Pułku Artylerii w Holy Head w Walii, następnie 
PKPR, Komisja Rolna no i do Kanady. Kanada, druga kochana Przybrana Ojczyzna, 
gdzie mam rodzinę, dwóch synów, jeden żonaty ma tylko jedną córę, a my jedną 
wnuczkę, z której jesteśmy wielce dumni i zadowoleni. Druga satysfakcja to „Ułan”, 
a w nim fotografia pilota Andrew Mynarski V. C. Była to organizacja weterańska 
nazwana Jego nazwiskiem, w której byłem członkiem ponad 50 lat. Byłem jej 
prezesem w latach 1989 – 1990 a potem wiceprezesem do roku 1995, a w końcu 
prezesem do jej rozwiązania w 2012 r. Na początku było nas 460, przy rozwiązaniu 
tylko 12-stu.  

Miało być krótkie moje podziękowanie. Ale 88 lat to „kupa” przeżyć!!! 

Podziwiam „pluton” rodziny Jaworskiego. Pamiętam go z Kairu. Przesyłam 
serdeczne pozdrowienia kol. Jaworskiemu. Życzę wesołych Świąt Wielkanocnych 
wszystkim żyjącym Ułanom rozsianym po całym świecie oraz przyjemnego sezonu 
letniego. Pozdrawiam wszystkich z serca. 

Stefan Olbrecht  

 
Emil S. Mentel 

Sacramento. U. S. A. – Kalifornia 26.02.2015 r. 

Drogi Tomku,  

Co tam słychać u Ciebie w Krakowie, w Polsce, w Europie? Wygląda na to, że nasza 
Ameryka będzie bronić Ukrainy przed zalewem ruskim?... 

Ja jeszcze jako tako ruszam się na własnych nogach, ale już nie za daleko poza dom! 
„Setka” na karku!!! Ja już zupełnie nie zdaję sobie sprawy ilu i kto z naszych Ułanów 
żyje? 

Otrzymałem od Kazimierza Kardynała Nycza, Metropolity Warszawskiego, który 
opiekuje się tą naszą świątynią ten list, który załączam, a który możesz opublikować 
w naszej gazetce. On wykazał nam dużo sympatii, gdy szukaliśmy (z Zygmuntem 
Zakrzewskim) miejsca na naszą tablicę poległych… Pisze też o przypuszczalnym 
roku 2016… Ale czy ja dożyję tego roku, to już inna sprawa… 

Ściskam, do usłyszenia 

Emil S. Mentel  
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Zdjęcie grupowe z Jurkiem Palejowskim 
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Antoni Gniewosz 

Szczecin, dnia 25, marca, 2015. 

Drogi Panie Tomaszu, 

Z okazji Świąt Wielkanocnych w dobrym zdrowiu życzy – Antoni Gniewosz 

Przy okazji załączam ksero artykułu redaktora Jerzego Dudy pt. „Morderstwo 
w majestacie prawa”, w kwartalniku „Semper Fidelis” Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Wschodnich, Nr 1 z 2015 roku (styczeń – marzec) dot. naszej 
kuzynki Hali Żurowskiej, oficera AK zamordowanej w 1949 roku w więzieniu 
mokotowskim w Warszawie oraz Jej wiersz pt. „Lwów”. 

Co prawda nie należała do Ułanów Karpackich, ale była przecież kuzynką Ola-Ułana 
i moją.  

Jak zdrowie i samopoczucie Szanownego Pana? Łączę serdeczne pozdrowienia. 

Antoni Gniewosz 

P. S. Od redaktora – poniżej przytaczam obszerne fragmenty z załączonego do listu 
artykułu p. Jerzego Dudy pt. „Morderstwo w majestacie prawa”. 

…Prezes Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich pani Irena Kalita otrzymała niezwykłą informację od pana 
Antoniego Gniewosza, herbu Rawicz, potomka sławnego, starożytnego rodu, od 
XVIII wieku władającego Potokiem Złotym na Podolu. W swoim liście Antoni 
Gniewosz napisał: „… Niedawno otrzymałem wiadomość z Instytutu Pamięci 
Narodowej w Warszawie…że między innymi na „Zielonej Łączce” Cmentarza 
Powązkowskiego znaleziono prochy zamordowanej naszej kuzynki, inżynier 
rolnictwa z Dublan, Hali Żurowskiej… „Zielona Łączka” jest kwaterą Cmentarza 
Powązkowskiego Cywilnego, przez mur graniczącą z Cmentarzem Wojskowym. Tam 
od połowy 1948 roku potajemnie zakopywano ciała więźniów, skrytobójczo 
mordowanych w Więzieniu Warszawskim na Mokotowie…. 

W latach 2012 – 2013 Instytut Pamięci Narodowej, Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przy współpracy samorządu 
miasta zrealizowały projekt naukowo-badawczy „Poszukiwanie nieznanych miejsc 
pochówku ofiar terroru komunistycznego w latach 1944-1956”. W ramach tego 
projektu, w lipcu 2012, pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka, rozpoczęto 
ekshumację zwłok ofiar, spoczywających na „Zielonej Łączce”. Dotychczas 
wydobyto ciała 117 osób … Wydobyte szczątki poddawane są badaniom DNA 
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…Tam właśnie na „Zielonej Łączce” natrafiono na prochy zamordowanej Haliny 
Żurowskiej, niezłomnej bohaterki Polskiego Państwa Podziemnego, oficera Armii 
Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niepodległość”. Była jedną z niewielu kobiet 
polskiego podziemia skazanych na śmierć. … 

Halina Żurowska urodziła się 24 kwietnia 1905 roku w Olszanicy. Ojciec był 
właścicielem majątku ziemskiego, matka Władysława z GNIEWOSZÓW, była córką 
Stanisława, właściciela majątków w powiecie leskim. Przed wojną ukończyła studia 
w sławnych Dublanach, będących Wydziałem Rolno-Leśnym Politechniki Lwowskiej. 
Zdobyła dyplom inżyniera rolnictwa… 

Po wybuchu 2-Wojny Światowej natychmiast rozpoczęła aktywną działalność 
konspiracyjną. Została kurierką zorganizowanej w Budapeszcie grupy dywersyjnej 
„Zagłoba” (pułkownik Jan Mazurkiewicz) … W czerwcu 1940 roku Halina Żurowska 
została skierowana, w charakterze łączniczki, do działającego przy Komendzie 
Głównej Związku Walki Zbrojnej kierownictwa przerzutów „0013”. … Z kolei w 1941 
roku została – w Warszawie – odkomenderowana do pracy w strukturach łączności 
Oddziału V Komendy Głównej Armii Krajowej (Kierownictwo Dywersji Armii 
Krajowej). … W trakcie konspiracyjnej działalności używała pseudonimów: „Heniek”, 
„Łabędź”, „Leliwa” i „Baśka”.  

Od początku 1943 roku, aż do wybuchu Powstania Warszawskiego służyła w 
Komendzie Dywersji Armii Krajowej. Za osiągnięcia bojowe odznaczona została 
Krzyżem Walecznych. 

Początek Powstania Warszawskiego zastał ją na stanowisku łączniczki do zadań 
specjalnych Batalionu „Iwo”. …     W dniu 17 września została ranna, otrzymała 
przestrzał prawej ręki    i trafiła do szpitala powstańczego. 

Po upadku Powstania znalazła się w niewoli, była więźniem obozów w Gross 
Leubars, Maisdorf i w Erfurcie. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie, 
w kwietniu 1945 roku przedostała się do Londynu. Otrzymała awans na stopień 
porucznika, a w uznaniu zasług bojowych po raz drugi otrzymała Krzyż Walecznych. 
Halina Żurowska wraca do Polski w październiku 1945 roku. Natychmiast 
podejmuje dalszą konspiracyjną działalność w szeregach powołanego przez 
pułkownika Jana Rzepeckiego Zrzeszenia „Wolność i niezawisłość” … Zostaje jej 
powierzona odpowiedzialna funkcja szefa łączności Zarządu Głównego Zrzeszenia 
działającego w kraju, z pozostałym w Londynie rządem RP. Posługuje się 
dokumentami na nazwisko „Anna Jaroszewicz”… Organizuje poprzez port morski 
w Szczecinie kanał przerzutowy na Zachód. W ferworze codziennej, stresującej 
działalności nie dostrzega wielkiego zagrożenia… 29 września 1948 roku zostaje 
aresztowana w Gdańsku… odmawia wszelkich zeznań, a także obciążenia – za cenę 
uzyskania wolności – swojego dowódcy pułkownika Jana Mazurkiewicza. Sąd 
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Wojskowy 6 września 1949 roku, skazuje Halinę Żurowską na karę śmierci …  
21 września 1949 roku w Więzieniu Mokotowskim w Warszawie wyrok zostaje 
wykonany, strzałem z rewolweru, w tył głowy. O miejscu pochowania w zbiorowej 
mogile rodzina dowiedziała się po upływie 65 lat! 

Z relacji współwięźniarek wynika, że na stracenie szła spokojnie, dumna, z wysoko 
uniesioną głową! …”. 

Antoni Gniewosz 

 

Liliana Wołyńska 

Floryda -USA  

St. Augustine, 31marca 2015 r. 

Tomeczku! 

… for better and brighter tomorrows, Get well soon. 

Pomyślnych Świąt Wielkanocnych w gronie Rodziny. Pozdrawiam Cię serdecznie  
w tych bardzo ciężkich dla mnie chwilach i przeżyciach, 

Liliana 

 

Walerian Jaworski 

Melksham – Anglia 

South Townsend Farm, 10 kwietnia 2015 r. 

Drogi Tomku. 

Wysyłam Ci ten list, który miał dostarczyć Jurek w czasie Jego pobytu u Ciebie. 
Zgubił ??!! 

Pozdrowienia, Walek i Glynice. 

W naszym życiu mieliśmy wiele niespodzianek. W ostatnim tygodniu znowu nas coś 
zaskoczyło! Otrzymałem wiadomość, że zostałem odznaczony Złotym Medalem  
za Zasługi dla Obronności Kraju przez Ministra Obrony Narodowej RP.  
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Wkrótce zatelefonował pułkownik Ryszard Tomczak z Polskiej Misji Wojskowej  
przy ambasadzie w Londynie. Powiadomił mnie, że oficjalną ceremonię dekoracji 
proponuje zrobić w moim domu. Zgodził się to uczynić specjalnie w sobotę,  
28 marca, w jego wolnym dniu od pracy. Zawiadomiłem rodzinę. Było to niespo-
dziewane, przeto część rodziny rozjechała się na wielkanocne wakacje. Część 
stawiła się w naszym domku.  

Pułkownik przyjechał punktualnie. Tutaj dopełnił całej ceremonii: odczytał 
dokładnie moje dokonania z czasów wojny, co było dla mnie wielką niespodzianką. 
Skąd on o tym dowiedział się: o miejscach, datach, o których nigdy nie wspomi-
nałem, ponieważ ludzie na ogół nie wiedzą gdzie one w Italii są, znajdują się.  
Na pewno wyszukał wszystko w archiwach. Odczytał też decyzję Ministra Obrony 
Narodowej o nadaniu mi medalu. Po polsku i po angielsku, co było dla synów, ich 
Pań i wnuków szczególnie imponujące.  

Po oficjalnej ceremonii wnuk otworzył „hałaśliwie” szampana no i wszyscy pili  
za zdrowie WOJAKA i życzyli DZIADKOWI „sto lat”. Od żony, Glynice, dostałem  
„a smack on a cheek” i te miłe słowa „ja Cię kocham”, co było niespodzianką  
dla naszego, wysokiego stopnia, gościa. Jako odpowiedź przeczytałem napisany 
krótki wierszyk po angielsku, o naszej tułaczce i bojach, które czytała żona Krzysia, 
Pam. Tak to słyszano:  

„Survived cold and hunger in Soviet Union Gulag, 

Took up arms again that skeleton in rage 

To fight for your freedom and ours once more 

On the way home he gave free world a hand 

And from Monte Cassino gave keys to Rome” 

O godzinie 18.00 stawiliśmy się wszyscy w restauracji pod nazwą „Bańka Mleka” – 
„Milk Churn”. Tu przyszykowano wspaniały obiad gospodarza a konsumenci 
podziwiali przy tym humor polskiego oficera i na pewno do dzisiaj zgadują,  
po co on tu się zjawił. Gospodarze wiedzieli i zapisali w swojej kronice, że to był 
gość z polskiej Ambasady. Stąd jedna z lokalnych gazet opisała moje boje  
i przeżycia. 

Przy okazji dziękuję Jurkowi Palejowskiemu z Grimsby, za informacje, które 
dostarczył pułkownikowi z Misji Polskiej przy Ambasadzie Polskiej w Londynie. 

Więc teraz pozostało mi tylko pozdrowić Cię Tomku i Twoją Rodzinę. Życzymy Wam 
wspaniałych Świąt Wielkanocnych, od całej rodziny Jaworskich w Anglii. 

Cześć – Walek 
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Po wręczeniu medalu Walerian Jaworki i płk Ryszard Tomczak. 

 

 

Gratulacje przekazuje Simon Elmer. 
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Brave soldier is honoured after 71 years 

Pod datą 28 marca 2015 r., dziennik „Western Daily Press” zamieścił na całej 
stronie swego pisma artykuł/wywiad poświęcony naszemu Ułanowi Karpackiemu, 
Walkowi Jaworskiemu, napisany przez pana Tristana Corka (cztery pełne szpalty: 
dwie wywiadu + dwie zdjęcie Walka) pod tytułem „Brave soldier is honoured after 
71 years” przy okazji odznaczenia Go medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 

Oto niektóre interesujące szczegóły zawarte w tym wywiadzie:  

„… A man who fought in one of the bloodiest battles of the Second World War 
when he was just a teenager is being honoured for the service to his country  
71 years after his campaign, 

Walerian Jaworski, now 88, was just 17 when he and his fellow Poles succeeded  
in capturing the strategic points of Monte Cassino in southern Italy… A military 
attache from the Polish Embassy In Londyn will visit Mr Jaworski’s home  
in Melksham, Wiltshire, to present him with a medal recognising his service  
to homeland he was forced to leave at just 12 years of age. When Hitler invaded 
Poland in 1939, Soviet Russia countered, and the part of Poland where Mr. Jaworski 
lived was taken by Stalin’s troops. The family was sent to a gulag in Siberia  
and survived near starvation and freezing temperatures.  

When the Soviet Union joined the Allies Polish people could join the fight against 
Hitler. … we had nothing. We crossed the sea and arrived on a beach in Persia.  
It was there that my father died on that beach. I was 15 and I was signed up to  
the Polish Army… Mr. Jaworski continued fighting Germans all the way through 
Italy. By the time the war ended. Mr. Jaworski was still just 18…  

He came to Britain aged 20, and was joined by his brother, mother, and sister  
and they settled In Bristol. … There he met his wife Glynice… the couple have  
now been married for more than 60 years…„It wil be emotional to have recognition 
from the Polish Government” Mr. Jaworski said, „After the war I couldn’t go back”. 
Poland was the other side of the Iron Curtain and, in any case, where I used to live 
 is now part of Ukraine…” 

„The citation on the award reads that it is given for „outstanding service in defence 
of Poland”. 
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Z prasy kanadyjskiej, 

Catena- Kanada, Kwiecień 2015 r.  

COUNTY OF GLOUCESTER BROTHER AWARDED LEGION OF HONOUR 

County of Gloucester Circle has reason to be proud of one of its oldest members 
who is now resident in Canada whilst retaining his membership of the Circle. 
Zbigniew Pier-Pierścianowski was born on 21st March 1921 and has been a Brother 
of the Circle since 1978. 

Extract from the letter of the French Ambasador Philippe Zeller in Canada to Major 
Z. Pier-Pierścianowski: 

„ … By order of the President of the Republic of France you have been awarded  
 the rank of Knight of the French National Order of the Legion of Honour, as  
the April 28th 2014. Please accept my sincere congratulations in this regard. This 
distinction illustrates the profound gratitude that France would like to express  
to you. It is awarded in recognition of your proffesional involvement in the 
liberation of our country. Through you France remembers the sacrifice of all of your 
compatriots who came to liberate French soil, often losing their lives in the 
process.”. 

As a boy in Poland, Pier attended a military school that prepare the young men for 
careers as professional soldiers. On 17th September 1939 Soviet army invaded 
Poland from the east. Pier left his parents home and attended to escape from 
Poland, however he was captured and taken prisoner of war for the first of what 
would be eleven times. He never saw his mother and brother again After being 
recaptured he escaped again and made his way via Hungary, Yugoslavia and Italy  
to Bretagne in France where he joined the First Polish Grenadiers Division. After 
French armistice Pier joined the first underground army in France. In time he was 
recaptured and escaped yet again making his way to Spain (he was sent to famous 
Miranda de Ebro concentration camp). In due course he escaped again and made 
his way to Portugal and then to Gibraltar, from where he took a fishing boat  
to England. Towards the end of the war Pier was posted to Norway as a senior 
liaison oficer. There he met his future wife, Sophie, a Polish student. … They had 
two sons. Both became the doctors and eventually emigrated to Canada, In 1989 
Pier and his wife moved to Canada, Ottawa. Once he arrived in Canada Pier was 
involved with the Polish Combatants Associa, a veterans organisation, of which  
he became President. Although his friends and family regard him as a hero he has 
said that he is undeserving of this praise… 
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„I am not a hero, I am just an ordinary soldier. I did what was my duty to do and 
that does not make me a hero. The circumstances were such that with 
determination I had to do what was my duty.”. 

Would that we might do likewise…  

Country of Gloucester Brother Awarded Legion of Honour 
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Tomasz Kozakiewicz 

Koło Historyczne Uniwersytetu Katolickiego 

im. Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego 

w Warszawie 

Warszawa, 18 maja 2015 r.  

Szanowny Panie Tomaszu, 

Przesyłam na Pana ręce najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia 
dla wszystkich członków środowiska kombatanckiego Pułku Ułanów Karpackich,  
a w szczególności zaś dla bohaterskich weteranów pamiętnych walk w maju 1944 r. 
o Pizzo Corno, z okazji przypadającej dzisiaj 71 rocznicy zdobycia przez 2 Korpus 
Polski klasztoru na Monte Cassino oraz w przeddzień 71 rocznicy zdobycia  
przez Pułk Ułanów Karpackich Pizzo Corno.  

Łączę ukłony 

Tomasz Kozakiewicz  

 
P.S.  Dziękuję. Niestety jestem już ostatnim w Polsce żyjącym, jeszcze, Ułanem 
Karpackim – Redaktor.  
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Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ  

 
Z ODLEGŁYCH, MINIONYCH LAT 

MY UŁANI KARPACCY PAMIĘTAMY I WSPOMINAMY 

naszego pierwszego Dowódcę Pułku, w 40 rocznicę Jego zgonu. 

 
W dniu 18 lutego 1975 roku zmarł w Londynie i 8 dni później został tam 

pochowany, na cmentarzu South Ealing, organizator i pierwszy Dowódca Pułku 

Ułanów Karpackich, niestrudzony Żołnierz Wojska Polskiego, oraz Polskich Sił 

Zbrojnych  

  

śp. gen. bryg. Władysław BOBIŃSKI 

Ranny, odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Military 4 i 5 klasy, 4-krotnie Krzyżem 
Walecznych, brytyjskimi OBE i DSO, amerykańskim CIC oraz włoskim CVM.  

Urodzony 4.07.1901 r. w Marianówce na Podolu, gubernia kijowska, z ojca Jacka  
i Zofii z d. Warchałowska. Oficer 15. Pułku Ułanów Poznańskich znany jeździec 
sportowy. We wrześniu 1939 roku, pomimo złamanej nogi, przedostaje się  
na Węgry, unika internowania i w listopadzie dostaje się do Paryża. W Sztabie 
Naczelnego Wodza organizuje referat ewidencji kawalerii. W marcu 1940 roku 
zostaje wyznaczony na dowódcę Dyonu (Dywizjonu) Rozpoznawczego tworzącej się 
Brygady Strzelców Karpackich w Syrii, w miejscowości Homs. Dyonem, wkrótce 
przemianowanym na Pułk Ułanów Karpackich dowodził do sierpnia 1943 r., kiedy 
to został mianowany oficerem dyspozycyjnym do zadań specjalnych generała 
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Władysława Andersa we Włoszech, w Polskim 2 Korpusie został zastępcą dowódcy  
2 Brygady Pancernej, a od początku 1945 roku organizował w Egipcie, jako przyszły 
jej dowódca, 14 Wielkopolską Brygadę Pancerną. Na jej czele przybył do Anglii 
w roku 1946. Po demobilizacji osiadł w Paryżu. 

Tak wspominali i opisywali, na gorąco, uroczystości pogrzebu generała brygady 
Władysława Bobińskigo, jej uczestnicy:  

„ … w jasne słoneczne popołudnie, dnia 26 lutego 1975 roku liczna Polonia 
londyńska zebrała się przed i w kościele św. Andrzeja Boboli w oczekiwaniu  
na przybycie śmiertelnych szczątków jednego z wybitnych żołnierzy polskich 
ostatniej wojny generała brygady Władysława Babińskiego, twórcy, organizatora 
i pierwszego dowódcy Pułku Ułanów Karpackich a później 14 Wielkopolskiej 
Brygady Pancernej. … Po mszy św. zostały odprawione egzekwie nad trumną  
a delegowany przez 1-st Household Cavalry Regiment trębacz, w pełnym paradnym 
mundurze odegrał potrójnie „Last Post”. Pułkownik Stanisław Wyskota-Zakrzewski 
w ostatnim słowie powiedział między innymi: „… jest to tragiczne, że wielki żołnierz 
i nasz dowódca odchodzi bez szwadronu, który wypaliłby salwę honorowa…”  
a następnie złożył na trumnie proporzec o barwach naszego Pułku i z wyhafto-
wanym na nim emblematem pułkowym – „Palemkami”. …  

CHWAŁA I WIERNA PAMIĘĆ NIECHAJ ZAWSZE BĘDĄ ICH UDZIAŁEM 

 

Opracowanie: Przemysław Kopij na podstawie „Ułan Karpacki” Nr 81 i 82 z 1975 r. 
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Pierwszy Dowódca Pułku Ułanów Karpackich,  
mjr Władysław Bobiński i „Zawieja”. Dikheila, Egipt. 1940 r.  

 

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. 
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15 marca 2015 roku odszedł na wieczną wartę w Bełżycach k. Lublina i tam 
został pochowany serdeczny Towarzysz Broni, najstarszy z nas żyjących 
w świecie Ułan Karpacki:   

śp. kpr. Józef L I S T O Ś 

 kawaler Krzyża Walecznych. 

 

Urodzony w Bełżycach, syn Jana i Małgorzaty z d. Zumińska. Uczestnik kampanii 
wrześniowej 1939 roku walczący w szeregach 24 Pułku Ułanów 10 Brygady 
Pancerno-Motorowej, dowodzonej przez płka dypl. Stanisława Maczka. 
Internowany na Węgrzech, ucieka z obozu, i po schwytaniu po raz drugi ucieka 
z budapeszteńskiej Cytadeli. Poprzez Jugosławię, Grecję i Turcję przedziera się  
do Palestyny, w której ochotniczo wstępuje do organizowanej na Bliskim 
Wschodzie polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (nr ewidencyjny  
w SBSK 6981) pod dowództwem brytyjskim. Zostaje przydzielony do Pułku Ułanów 
Karpackich, oddziału rozpoznawczego Brygady, a później oddziału dalekiego 
rozpoznania Polskiego 2 Korpusu dowodzonego przez generała Władysława 
Andersa. Uczestnik kampanii libijskiej, obrońca Tobruku (nr odznaki tobruckiej SBSK 
2266) oraz całej kampanii włoskiej od rzeki Sangro poprzez bitwę o masyw Monte 
Cassino, zdobycie i wyzwolenie Ankony aż do wkroczenia do Bolonii. Wzorowy 
Ułan, dzielny i wierny Towarzysz Broni. Odznaczony wszystkimi przynależnymi Mu 
odznaczeniami polskimi i brytyjskimi. Za pracę społeczną i weterańską uhono-
rowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia i łączymy się w Jej bólu. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI ! 



86  

 

29 marca odszedł na wieczną wartę w Ameryce, w miejscowości St. Augustine,  
na Florydzie, a Jego prochy zostały złożone w stanie Maine, w posiadłości syna –  

śp. Zbigniew W O Ł Y Ń S K I, dypl. rtm., kawaler 3-krotnego Krzyża 

Walecznych.  

 

Urodzony 19 stycznia 1920 roku w Rozniatowie-Dolina, Stanisławów, syn Adolfa 
i Emilii z d. Bem. Elew Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. 
Uczestnik całej kampanii wrześniowej 1939 roku. Niemiecki jeniec wojenny. 
Z niewoli ucieka 1 grudnia 1939 roku i poprzez Węgry i Bałkany przedostaje się  
na Bliski Wschód, gdzie ochotniczo wstępuje do tworzonej w Syrii, w miejscowości 
Homs, polskiej Brygady Strzelców Karpackich (nr ewidencyjny w SBSK 2217),  
pod dowództwem dypl. płka Stanisława Kopańskiego, wkrótce generała, z przy-
działem do Dywizjonu Rozpoznawczego tej Brygady (BSK), później przekształ-
conego w Pułk Ułanów karpackich. Uczestnik Kampanii libijskiej, obrońca Tobruku, 
(nr odznaki tobruckiej SBSK 288) ranny w czasie dowodzenia oddziałem rozpo-
znawczym w akcji na Ain El Ghazala. 18 kwietnia 1944 roku, na froncie  
we Włoszech, został ciężko ranny (utracił nogę) i jako inwalida był leczony w Anglii. 
Tam kończy Wyższą Szkołę Wojenną i zostaje nominowany do stopnia rotmistrza. 
W 1970 roku, jako obywatel amerykański, otrzymuje zezwolenie na stały pobyt  
w PRL i zamieszkuje w Warszawie, na Żoliborzu. Całym sercem wraz z żoną 
Amerykanką, oddany Polsce i sprawom Polski. Wspiera z pasją działalność 
„Solidarności”, za co zostaje wydalony z kraju w trybie natychmiastowym,  
na początku 1982 roku. W 2008 roku zostaje mianowany przez MON do stopnia 
podpułkownika, a w roku 2011 zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia, za zasługi dla RP. Odszedł znakomity człowiek, wybitny oficer 
Karpatczyk, szlachetny Towarzysz Broni. 

Żonie i synowi składamy wyrazy szczerego współczucia i łączymy się z Nimi w bólu. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 
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DOBROWOLNE DATKI 

1. I. Bahrynowska-Kowalska   100.00 PLN 

2. Andrzej Jankowicz syn Stefana   80.00 GBP 

3. A. Gniewosz     100.00 PLN 

5. Ch. & J. Jakubikowie    600.00 PLN 

6. W. Jaworski     10.00 GBP   

7. S. Olbrecht     22.96 EUR 

8. Christine Bojen-Piotrowska   20.00 GBP 

9. Ryszard Trojanowski, hm.   10.00 GBP  

10. Palejowski & Partners Chartered Architects 100.00 GBP 

 
Wszystkim ofiarodawcom po stokroć dziękuję. Bez tego wsparcia trudno byłoby 
wydawać naszego „Ułana Karpackiego”.  

 

Zgodnie z wolą śp. Tomasza Skrzyńskiego, podczas Walnego Zebrania Stowa-
rzyszenia Ułanów Karpackich w Gubinie, w roku 2011, na przyszłego redaktora 
naczelnego Ułana Karpackiego wyznaczył kol. Andrzeja FURMANA, który w obecno-
ści członków SUK podjął się kontynuacji redagowania pisemka. 
  
W związku z powyższym, wszelką korespondencję prosimy kierować na adres 
siedziby Stowarzyszenia Ułanów Karpackich: 
  
STOWARZYSZENIE UŁANÓW KARPACKICH 
OSIEDLE POWSTAŃ NARODOWYCH 26/6 
61-214 POZNAŃ 
POLAND 

z dopiskiem: "Ułan Karpacki" 
 
lub po porozumieniu się i ustaleniu sposobu na adres (e-mail): 
  
Andrzej FURMAN - tel. +48 691-742-123 
e-mail: redaktor_uk@stowarzyszenieuk.pl 

mailto:redaktor_uk@stowarzyszenieuk.pl
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Joanna SKRZYŃSKA - tel. +48 - 505-441-321 
e-mail: joanna.skrzynska@gmail.com 
 
Mr. Jerzy PALEJOWSKI  31, Enfield Avenue,, New Waltham, Grimsby, DN36 4 
England  tel. +44 -1472-613-163 
e-mail: george.palejowski@btconnect.com 
 
lub za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia Ułanów Karpackich: 
www.stowarzyszenieuk.pl  zakładka „Kontakt”. 
 
Zainteresowanych podtrzymaniem wsparcia wydawnictwa prosimy o przekazy-
wanie ewentualnych wpłat  na konto skarbnika Stowarzyszenia Ułanów Karpackich: 
  

TOMASZ SĘDZIKOWSKI 
OSIEDLE UŁAŃSKIE 27/2 
62-020 ZALASEWO 

POLAND 
 
BZWBK S.A. - 26 1090 1450 0000 0001 1379 0293  

EBAN - PL 26 1090 1450 0000 0001 1379 0293 

SWIFT (BIC code) - WBKPPLPP 

z dopiskiem: „Na Ułana” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joanna.skrzynska@gmail.com
mailto:george.palejowski@btconnect.com
http://www.stowarzyszenieuk.pl/
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Zespół redakcyjny „UŁANA KARPACKIEGO: 

Tomasz Skrzyński, redaktor  

Joanna Skrzyńska, Andrzej Furman, Paweł Dymanus, skład komputerowy 

Skład i druk 2 KZ-DKL. Zam. Nr 2/D/2015 

Zespół redakcyjny składa podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do powstania tego numeru. 

Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i drobnych korekt, szczególnie dotyczących 
historii Pułku. 

Korespondencję prosimy kierować na adres: 

Stowarzyszenie Ułanów Karpackich 
Os. Powstań Narodowych 26/6 
61-214  Poznań 
POLAND 

z dopiskiem: "Ułan Karpacki" 

lub 

Andrzej Furman 

ul. E. Gierczak 7/16 

00-910 Warszawa 

POLAND 

tel. kom. (+48) 691 742 123 

email: redaktor_uk@stowarzyszenieuk.pl 
 

Joanna Skrzyńska 

tel. (+48) 505 441 321 

email: joanna.skrzynska@gmail.com 
 

Jerzy Palejowski 

31, Enfield Avenue, New Waltham, Grimsby  

DN36 4RD 

ENGLAND 

tel. (+441472) 813 163 

e-mail: george.palejowski@btconnect.com 

mailto:redaktor_uk@stowarzyszenieuk.pl
mailto:joanna.skrzynska@gmail.com
mailto:george.palejowski@btconnect.com

