Rok LXXIV Styczeń - Czerwiec 2016 Nr 162
Tropami ułańskich tajemnic
czyli historia o Bolesławie i Krystynie Singler

Witraż poświęcony rodzinie ufundowany przez państwa Singlerów
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Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
dobrego wypoczynku w gronie rodzinnym,
oraz
optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość

życzy

Redakcja Ułana Karpackiego
Wielkanoc, 2016 r.
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Drodzy czytelnicy Ułana Karpackiego,
oddaję w Wasze ręce kolejny numer „Ułana” i dziękuję za słowa
wsparcia dla nowej redakcji. Wasze listy i telefony to dowód na to, że
inicjatywa, której się podjęliśmy jest słuszna i warta kontynuowania.
Wasze ciepłe słowa są najlepszą formą motywacji do podjęcia wysiłku
redagowania kolejnych numerów tego najdłużej wydawanego pisma.
Pierwsze półrocze 2016 roku to okres wielu wydarzeń w życiu
Stowarzyszenia Ułanów Karpackich, które na łamach naszego „Ułana”
staramy się Wam przybliżyć. Jednakże, ze względu na ich mnogość, do
zapoznania się z przebiegiem tych, których nie relacjonujemy w tym
numerze,
zapraszam
na
naszą
stronę
internetową
www.stowarzyszenieuk.pl, gdzie nasz administrator i kolega, Mirosław
Kucharski, zamieszcza na bieżąco wszystkie istotne wydarzenia
z udziałem członków Stowarzyszenia.
Rok
rozpoczął się zmianą na stanowisku dowódcy
18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, który jako spadkobierca
tradycji Pułku Ułanów Karpackich jest nam szczególnie bliski.
Szczególne wyrazy uznania i szacunku należą się tu płk. dypl.
Wiesławowi Podleckiemu, który przyczynił się do zacieśnienia
współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem i Pułkiem. Dziękujemy Panie
Pułkowniku! Jednocześnie jesteśmy otwarci i pełni nadziei na równie
dobrą lub jeszcze lepszą współpracę z nowym dowódcą Panem płk.
dypl. Marcinem Frączkiem.

4

Świętowaliśmy również urodziny przyjaciół Stowarzyszenia,
kolegów Mieczysława Heroda i Wojciecha Narębskiego. Obaj, chociaż
nie służyli w Pułku Ułanów Karpackich, zawsze byli z nim blisko
związani. Spotkanie z nimi zawsze jest okazją do wysłuchania ich
osobistych wspomnień i źródłem bezcennej wiedzy przekazywanej
z pokolenia na pokolenie. Szanownym Jubilatom życzymy wielu
kolejnych lat życia w zdrowiu, aby jak najdłużej wspierali nas swoją
wiedzą i pomocą.
Wiosną,
podczas
VI
walnego
zebrania
naszego
Stowarzyszenia, zostały przeprowadzone wybory uzupełniające, na
wakujące stanowisko po rezygnacji kolegi Przemysława Kopij, prezesa
Stowarzyszenia Ułanów Karpackich.
Zebranie członków SUK
większością głosów wybrało kolegę Roberta Grzeszczyka na to
stanowisko. Wybór kolegi Grzeszczyka to wybór drogi, którą nakreśla
nam statut Stowarzyszenia i drogi, którą wyznaczył nam Honorowy
Prezes Stowarzyszenia Ułanów Karpackich śp. Tomasz Skrzyński.
Moim zdaniem, jak sądząc po wynikach głosowania, również zdaniem
większości członków Stowarzyszenia, to słuszna i jedyna droga.
Zamykanie się w swoim wąskim gronie, jak proponowali niektórzy
kontrkandydaci, byłoby drogą do zapomnienia czynów ludzi, którym
dzisiaj zawdzięczamy tak wiele. Pamięć o czynach Pułku Ułanów
Karpackich nie może zaginąć, a naszym obowiązkiem jest kultywowanie
chlubnych tradycji pułku. Fragmenty z expose prezesa SUK
zamieszczam
poniżej,
przedstawiam
również
jego
sylwetkę
i dotychczasowe osiągnięcia. Składam również życzenia wytrwałości
w wypełnianiu obowiązków jak i wielu sukcesów ku chwale Pułku
Ułanów Karpackich jak i jednostek dziedziczących tradycje pułku!
18 maja br. przypadła 72 rocznica bitwy o Monte Cassino, bitwy,
która zdaniem prof. Andrzeja Paczkowskiego, „(…) przyćmiła wszystkie
późniejsze polskie działania (…)”. "Decyzja była ciężka – mówił
dowódca II Korpusu Polskiego. – Zdawałem sobie sprawę, że w razie
niepowodzenia cała odpowiedzialność spadnie na mnie. Gdy przegramy
tę bitwę, myślałem, to będzie moja osobista przegrana, a gdy
zwyciężymy, to zwycięstwo odniesie cały naród. Po namyśle
oświadczyłem, że podejmę się tego trudnego zadania." Wydarzenie to
upamiętniono poprzez złożenie kwiatów na Polskim Cmentarzu
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Wojennym na Monte Cassino przez kolegę Sylwestra Dąbrowskiego
oraz złożenie kwiatów przez delegację SUK pod tablicą upamiętniającą
poległych na polu chwały żołnierzy Pułku Ułanów Karpackich w Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie. Szczegółowa relacja i zdjęcia na
stronie internetowej.
Na łamach tego numeru „Ułana” zamieszczono również relacje
z obchodów 150-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Bukowskiej
Woli, która od 1996 r. nosi dumnie imię Samodzielnej Brygady
Strzelców
Karpackich
–
Obrońców
Tobruku.
Członkowie
Stowarzyszenia brali udział w obchodach święta 15 Pułku Ułanów
Poznańskich, gdzie spotkali się z matką chrzestną sztandaru 15
batalionu Ułanów Poznańskich Panią Anną Marią Anders.
Redaktor Przemysław Kopij wspomina postać gen. dyw.
Stanisława KOPAŃSKIEGO w 40-tą rocznicę śmierci. Generał Kopański
m.in. był Dowódcą Brygady Strzelców Karpackich, której utworzenie
przy francuskiej armii na Środkowym Wschodzie zostało ogłoszone
w rozkazie dziennym z dnia 2 kwietnia 1940 r.
Ułani Pułku Ułanów Karpackich swą postawą w czasie działań
wojennych, wpletli swój liść wawrzynu do wielkiego wieńca chwały
oręża polskiego. Za swe czyny bojowe i wysiłek wojenny, 38 oficerów
i ułanów zostało uhonorowanych Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti
Militari. Na łamach Ułana Karpackiego rozpoczynamy cykl poświęc ony
pamięci tych, którzy w barwach Pułku Ułanów Karpackich otrzymali to
najwyższe wojenne odznaczenie. Pierwszym z nich był rtm. Antoni
Smodlibowski, m.in. dowódca 2. Szwadronu podczas działań
w Tobruku.
Swoje miejsce znalazła też, moim zdaniem dość niezwykła
historia, przedstawiona przez kolegę Mirosława Kucharskiego,
przybliżająca nam postać żołnierza Pułku Ułanów Karpackich Bolesława
Singlera i jego żony Krystyny Singler z domu Chociej. Ich losy po wojnie
związane były z Australią. Jednak to, co uczyniło ich wielkimi, to ich
wielkie serca i pomoc okazywana żołnierzom Pułku i ich rodzinom.
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162 numer Ułana Karpackiego uzupełniony jest o Suplement. Stanowi
on kalendarium najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce od
momentu „ułańskiego spotkania po latach” z roku 2008, aż do końca
2015 roku. Redakcja wyraża nadzieję, że lektura tego dodatku
przysporzy Wam wiele radości jak i wspomnień.
Pragnę przeprosić wszystkich czytelników za opóźnienia
w przesłaniu nr 161 Ułana Karpackiego. Numer ten został zredagowany
w grudniu ubiegłego roku i przekazany do wydrukowania do Centrum
Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie.
Niestety z niezależnych przyczyn technicznych jego druk został
poważnie opóźniony. Dlatego też, otrzymacie państwo nr 161 i 162 wraz
z suplementem w tym samym czasie.
Dziękuję bardzo za listy, kartki, e-maile oraz rozmowy
telefoniczne.
Zachęcam
wszystkich
członków Stowarzyszenia,
sympatyków Pułku Ułanów Karpackich i ludzi, którym bliskie jest
kultywowanie tradycji kawaleryjskich do zamieszczania na łamach
Ułana Karpackiego wspomnień, relacji i artykułów poświęconych tej
tematyce.
Pozdrawiam wszystkich czytelników „Ułana” i życzę wszystkiego co
dobre.

Wasz redaktor, Andrzej Furman
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Przemysław KOPIJ
Ocalić od zapomnienia
W rok u bieżącym obchodzimy 40-tą rocznicę śmierci gen. dyw.
Stanisława KOPAŃSKIEGO, m.in. Dowódcy Brygady Strzelców
Karpack ich, k tórej utworzenie przy francusk iej armii na Środk owym
Wschodzie zostało ogłoszone w rozk azie dziennym z dnia 2 k wietnia
1940 r.
Urodził się 19 maja 1895 r.
w Petersburgu.
Syn
Wincentego
i Anny
z
domu
Klukowskich.
Dziecięce lata spędził nad Niemnem
i zawsze podkreślał swoje więzy
z Litwą w pojęciu historycznym. Do
gimnazjum uczęszczał w Petersburgu
(1902-1913), kiedy to uzyskał maturę
z najwyższym odznaczeniem, złotym
medalem. Studia wyższe odbywał
w Instytucie Dróg i Komunikacji. Po
trzyletnich studiach 20-letni Stanisław
wstąpił do Szkoły Podchorążych
Artylerii, którą ukończył z drugą
lokatą, by pójść do artylerii konnej.
Po rewolucji marcowej 1917 roku, zaczęły się tworzyć oddziały
polskie. Ppor. Kopański wstąpił do 1. Korpusu Polskiego, „ziszczając
sen swych lat młodzieńczych”. Po rozwiązaniu Korpusu gen. DowborMuśnickiego, przyjeżdża do Warszawy, gdzie zaczyna studia na
Politechnice. Wkrótce rozpoczyna znów czynną służbę w artylerii konnej
w bojach obronnych miasta Lwowa. Po zakończeniu działań wojennych
zostaje wysłany na północ i bierze udział w wyprawie wileńskiej w roku
1919. Przy zdobyciu Wilna wyróżnia się w walkach niezwykłym
męstwem. Zostaje dwukrotnie ranny, tracąc lewe oko. W maju 1920 r.
bierze udział w walkach na Białorusi, a następnie na Wołyniu, gdzie
dowodził 1. konną baterią 2 DAK. Zostaje odznaczony orderem Virtuti
Militari.
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Po ukończeniu wojny zostaje oddelegowany na studia
Politechniki Warszawskiej – Wydział Inżynierii Lądowej, którą ukończył
w roku 1923, uzyskując dyplom inżyniera dróg i mostów. W roku 1924
kończy z pierwszą lokatą kurs dowódców dywizjonów artylerii i dostaje
przydział do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu w roli wykładowcy.
W 1925 r. odbył półroczny staż w Fontainebleau we francuskiej Szkole
Artylerii. W latach 1927-1929 kontynuował studia w Wyższej Szkole
Wojennej w Paryżu. Po powrocie do Polski pracował w Oddziale III
(operacyjnym) Sztabu Głównego w referacie obrony przeciwlotniczej.
W maju 1930 r. objął funkcję dowódcy dywizjonu 6. pułku artylerii
ciężkiej we Lwowie. Wkrótce jednak zostaje wysłany na dwumiesięczny
staż do Sarajewa w Jugosławii.
Na początku 1932 roku zostaje mianowany do stopnia
podpułkownika i otrzymuje znów przydział do Oddziału III
(operacyjnego) Sztabu Głównego. W roku 1934 wyjeżdża do Włoch na
manewry w okolicach Bolonii, a na początku 1935 r. zostaje
przeniesiony do Ministerstwa Spraw Wojskowych dowództwa Broni
Pancernej na stanowisko 1 zastępcy dowódcy Broni Pancernej. Jedną
z wielu prac, jakie ppłk Kopański skutecznie przeprowadził
w Dowództwie Broni Pancernej, było przygotowanie i doprowadzenie do
uzyskania pozytywnej decyzji władz utworzenia Szkoły Podchorążych
Broni Pancernej w Modlinie. W roku 1937 zostaje dowódcą 1. Pułku
Artylerii Motorowej w Stryju, w drugiej połowie1938 r. otrzymuje rozkaz
powołujący go do Wyższej Szkoły Wojennej, na kurs szefów sztabów
i kwatermistrzów Armii.
W marcu 1939 r. zostaje powołany na stanowisko Szefa
oddziału III (operacyjnego) Sztabu Głównego, pozostając na tym
stanowisku do końca kampanii wrześniowej. Poprzez Rumunię,
Jugosławię i Włochy przedostaje się do Francji, gdzie stara się
o stanowisko oficera liniowego. Zostaje wyznaczony na stanowisko
Szefa Broni Pancernej w Sztabie Naczelnego Wodz a gen. Sikorskiego.
W kwietniu 1940 r. zostaje mianowany Dowódcą Brygady Strzelców
Karpackich. Od tej pory nazwisko Kopańskiego i nazwa Brygady stały
się nierozłączne.
Formowanie niezależnej jednostki bojowej w egzotycznych
warunkach z najbardziej różnorodnych elementów, ochotniczo
napływających żołnierzy z różnych części świata, pomimo znacznych
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przeszkód i często z narażeniem życia, aby bić się o odzyskanie
ojczyzny, było zadaniem do którego pułkownik Kopański był szczególnie
stosownym dowódcą. Jego bezpośrednie podejście nacechowane
wysoką kulturą, taktem i uprzejmością w traktowaniu podwładnych, nie
tylko nadawało tonu całej Brygadzie, ale stwarzało przyjacielską
atmosferę
przenikającą żołnierzy
różnych stopni i różnych
pododdziałów. W pierwszym okresie powstania Brygady, Dowódca jej
jest skonfrontowany z faktem kapitulacji armii francuskiej w Syrii
i decyduje się, wbrew opozycji gospodarzy na dramatyczne
przeprowadzenie Brygady Strzelców Karpackich z pełnym uzbrojeniem
do Palestyny pod komendę władz brytyjskich. Po przezbrojeniu
i reorganizacji Brygada pod nowo mianowanym Generałem obejmuje
nadmorski odcinek obrony na zachód od Aleksandrii w Egipcie i niemal
jednocześnie dostaje rozkaz przygotowania do zaokrętowania w celu
interwencji w Grecji przeciw inwazji państw osi. Szybkie postępy wojsk
niemieckich uniemożliwiają wysłanie polskiej jednostki do Grecji,
natomiast zostaje ona skierowana do zachodniej pustyni do MersaMatruh, a w połowie sierpnia, w wielkiej tajemnicy, nocami, za pomocą
okrętów wojennych do oblężonego Tobruku. Tu Generał na czele swej
Brygady zdobywa aklamację za wysiłek i rezultaty osiągnięte
w nadzwyczaj trudnych warunkach obrony oblężonej twierdzy.
Następnie w bitwie pod Gazalą demonstruje walory swoje i Brygady
w ataku, osiągając w ciągu trzech dni przebicie linii obronnych
nieprzyjaciela,
co
miało
znaczenie
operacyjne.
W
swoich
wspomnieniach pisał: "Główną cechą żołnierza Brygady Karpack iej było
poczucie dumy narodowej, wyrosłe na tle głębok iego przywiązania do
wolności. Wpłynął na to fak t, że żołnierz ten szedł do Brygady jak o
ochotnik . (...) żołnierz Brygady od rozpoczęcia k ampanii wrześniowej
przez dwa i pół rok u żył ustawicznie w ruchu i niebezpieczeństwie.
Wyrobił się on na zawodowego żołnierza pustynnego, nie
zdradzającego nigdy k omplek su niższości wobec wroga ani wobec
sprzymierzeńców. (...) Brygada Karpack a walczyła jak o pierwsza wielk a
jednostk a polsk a po k lęsce wrześniowej w Polsce i pogromie Francji".
(S. Kopański "Wspomnienia wojenne 1939-1946")
Po ośmiu miesiącach walk w pustyni, Samodzielna Brygada
Strzelców Karpackich udaje się na odpoczynek i formalnie przestaje
istnieć, przeradzając się pod dowództwem gen. Kopańskiego w 3
Dywizję Strzelców Karpackich w Polskim 2 Korpusie gen. Władysława
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Andersa. Generał Kopański wkłada całą swą duszę w organizację
Dywizji, a będąc usposobieniem poczucia obowiązku żołnierskiego,
wywiera na swoich podwładnych doskonały wpływ wychowawczy. Tak
jak w Brygadzie, uważa dyscyplinę porządkową i formalną za środek do
osiągnięcia sprawności bojowej, a nie za cel sam w sobie. Jest wielce
wyrozumiały i świadomy potrzeb innych rodzajów broni i choć zależy mu
na zespole dobranych ludzi, nie staje na przeszkodzie i zezwala na
przeniesienie do lotnictwa kilkudziesięciu żołnierzy dla uzupełnienia
wykruszających się w akcji stanów bojowych polskich dywizjonów.
Gdy program szkolenia Dywizji dobiegał końca, gen. Władysław
Sikorski, na dwa dni przed tragiczną śmiercią, powołał gen.
Kopańskiego na Szefa Sztabu Naczelnego Wodza. Po paru tygodniach
gen. Kazimierz Sosnkowski ponawia propozycję i 21 lipca 1942 r.
formalnie zatwierdza nominację. Z ciężkim sercem opuszczał gen.
Kopański Dywizję, gdyż jak sam napisał: „przeszłością i bardzo
głębok im uczuciem związany jestem z Dywizją”. Na pewno nie mniej
byli związani ze swoim dowódcą jego żołnierze. Na wieść o wyjeździe
Generała wielu żołnierzy przybywało nawet z odległych miejsc
i wyczekiwało przed jego namiotem, aby się z nim osobiście pożegnać.
Generał co pewien czas wychodził z namiotu i indywidualnie żegnał
każdego, a mając doskonała pamięć zdumiewał wielu znajomością ich
nazwisk i okoliczności z poprzednich spotkań. Niecodzienne zjawisko,
a jakże charakterystyczne dla człowieka o niezwykłym potencjale
moralnym, posiadającego wielki dar zaskarbiania sobie, a zarazem
rozdzielania uczucia przyjaźni. We wspomnieniach wojennych 19391946 r., pisał: „Kończy się dla mnie ostatni etap, w k tórym się jeszcze
ma szczęście bezpośredniego obcowania z żołnierzem”.
Po objęciu Stanowiska Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie,
jednego z najtrudniejszych stanowisk w Polskich Siłach Zbrojnych na
Zachodzie, spełniał kierowniczą rolę efektywnie i z godnością. Po
zakończeniu działań wojennych zostaje Generalnym Inspektorem
w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Pomaga
przeszło 200-tysięcznej rzeszy byłych żołnierzy Wolnej Polski
przystosować się do życia i roli emigrantów politycznych. Był bardz o
czynny w pracach społecznych, a zwłaszcza kombatanckich m.in.
Związku b. żołnierzy SBSK – Tobrukczyków, Związku Karpatczyków –
3DSK, Związku Artylerzystów Konnych. Otoczył specjalną opieką
bojowe sztandary i materiały historyczne złożone w Polskim Instytucie
11

Historycznym im. gen. Sikorskiego w Londynie. W ostatnim roku stan
jego zdrowia pogarszał się coraz wyraźniej. Ponawiając swą proś bę
o zwolnienie ze stanowiska Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych,
Prezydent RP Stanisław Ostrowski przychylił się do prośby. W liście
z dnia 19 marca 1976 r., za wierną służbę Ojczyźnie, nadał gen.
Kopańskiemu Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski. Generał do
końca swego życia pracował dla Polski jako jej żołnierz. Uważał zawód
wojskowy za szczytne powołanie. Jego głęboka moralność i religijność
uwypuklały nieskazitelną żołnierską sylwetkę. Pozostawił po s obie dwa
tomy wspomnień: "Wspomnienia wojenne 1939-1946" (Londyn 1961)
i "Moja służba w Wojsku Polskim 1917-1939" (Londyn 1965).
Zmarł 23 marca 1976 r. w Londynie, człowiek szlachetny i jeden
z najlepszych żołnierzy naszej Ojczyzny, gen. dyw. Stanisław K opański.

Odznaka pamiątkow a
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich

Odznaka pamiątkow a
3. Dyw izji Strzelców Karpackich

Ostatnia droga śp. gen. dyw. Stanisława Kopańskiego
Kim był zmarły Generał? Nam Ułanom Karpackim przypominać
nie trzeba. Znaliśmy go, podziwialiśmy i kochaliśmy jak najlepszego
ojca, opiekuna i przyjaciela. Od tych odległych już czasów, gdy w małym
syryjskim miasteczku Homs organizowała się Brygada Strzelców
Karpackich, a My byliśmy jej oddziałem rozpoznawczym. Z nim
przeszliśmy epopeję legendarnych już losów Brygady, gdy po załamaniu
się Francji przechodziliśmy do Palestyny, potem do Egiptu. Z nim
byliśmy na Pustyni Zachodniej, z nim broniliśmy Tobruku i śc igaliśmy
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wroga, gdy uchodził na Acromę, a Brygada zbierała sławę i legendę pod
Gazalą i w Cyrenajce.
Byliśmy częścią składową Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich (SBSK) i przez okres wspólnej pracy bojowej rosło zaufanie
Dowódcy do żołnierza – żołnierza do Dowódcy, który był więcej aniżeli
tylko dowódcą, bo przyjacielem i ojcem.

Nekrolog śp. gen. dyw . Stanisława Kopańskiego
Źródło: Ułan Karpacki nr 83, styczeń – czerwiec 1976 r.

Nie dziw, że w piątek 2. kwietnia, który był dniem pogrzebu Generała,
wśród licznie przybyłej, by złożyć zmarłemu ostatni hołd polonii
londyńskiej, znalazły się dziesiątki jego byłych żołnierzy. Tych z pustyni
i tych spod Tobruku i Gazali. Łatwo było ich poznać po wpiętych w klapy
odznakach tobruckich, lub z tobruckimi barwami krawatach.
Pogrzeb był wyznaczony na godzinę pierwszą popołudniu, ale
już na długo przed tą godziną tłum Polaków zalegał ulice przed
kościołem św. Andrzeja Boboli i wielu rodaków w ogóle nie mogło
znaleźć miejsca w wypełnionej świątyni. We frontowych ławach miejsca
zajęli, poza rodziną zmarłego, przedstawiciele władz emigracji
niepodległościowej z Prezydentem RP Stanisławem Ostrowskim na
czele.
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Punktualnie o godzinie pierwszej, ks. biskup Wesoły w asyście
ks. prałata Sołowieja – proboszcza parafii, do której należał zmarły
Generał, oraz licznego kleru, wprowadził niesioną przez Karpatczyków
trumnę do kościoła. Trumnę poprzedzały sztandary, a to na wyraźnie
życzenie zmarłego, który chciał, by pogrzeb był pogrzebem cywilnym.
Chór polski w tym czasie odśpiewał „Requiem aeternam”. Trumna
została ustawiona na wysokich podstawach, a następnie przykryto ją
flagą Naczelnego Wodza z Białym Orłem w koronie. U wezgłowia na
trumnie złożono generalską rogatywkę. U stóp zostały złożone liczne
wieńce i cztery poduszki z polskimi i innych państw odznaczeniami
zmarłego. Po rogach trumny stanęła warta honorowa (…)

Msza św . w kościele św. Andrzeja Boboli. Ks. biskup Wesoły pośw ięca trumnę.
Źródło: Ku Wolnej Polsce nr 74, listopad 1976 r.

Żałobną Mszę św. odprawił ks. biskup Wesoły, koncelebrowali
z nim licznie zebrani księża (…) Kazanie podczas mszy św. wygłosił ks.
prałat Sołowiej, podkreślając wielkość gen. Kopańskiego jako Polaka,
żołnierza, patrioty, człowieka i wiernego syna kościoła oraz członka
parafii św. Andrzeja Boboli. Dalej mówił o głębokim związaniu Generała
z ziemią wileńską, kończąc kazanie wezwaniem do Matki Boskiej
Ostrobramskiej, aby wprowadziła duszę Generała do chwały niebieskiej
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jako tego, który o gród Jej walczył i został ciężko ranny tracąc oko,
w dzień Wielkiejnocy, 20. kwietnia 1919 roku.
Na zakończenie Mszy św. dwaj trębacze w pięknych galowych
mundurach z Royal Horse Artillery odegrali „Last Post”. Po Mszy św.
egzekwie i żałobne modły zostały odprawione przez ks. biskupa
Wesołego, w których wziął też udział cały zebrany polski kler.
Następnie, znów wyniesiona na ramionach Karpatczyków trumna
została przewieziona na daleki cmentarz w Northwood, zaś liczne
autokary i prywatne auta przewiozły rodaków na ten odległy cmentarz,
gdzie odbył się dalszy ciąg pogrzebowego ceremoniału.

Poduszki z odznaczeniami Generała.
Źródło: Ku Wolnej Polsce nr 74, listopad 1976 r.

Na cmentarzu modły nad grobem odprawił ks. prałat Sołowiej,
po czym trumna została złożona do grobu. Śp. Generał spoczął obok
swej ukochanej małżonki Janiny Kopańskiej. Nad grobem przemówił
gen. Bohusz – Szyszko w serdecznych słowach żegnając zmarłego
Generała, przypominając jego życie, które było ciągłą służbą dla
Ojczyzny i ciągłą walką o jej wielkość. Podkreślił miłość i szacunek jakie
żywił dla Generała każdy żołnierz, oraz wielkość straty, jaką ponieśliśmy
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wszyscy z Jego odejściem słowami: „Straciliśmy nie tylk o wspaniałego
żołnierza i wielk iego dowódcę, straciliśmy też wielk iego przyjaciela na
k tórego mogliśmy liczyć w k ażdej chwili”. Kończąc swe przemówienie,
gen. Bohusz – Szyszko złożył do grobu szczyptę polskiej ziemi (…)

Obok mogiły. Grupa Tobrukczyków i Karpatczyków
Źródło: Ku Wolnej Polsce nr 74, listopad 1976 r.

Reporterzy radia Wolna Europa, nagrali uroczystości zarówno
w kościele jak i na cmentarzu, zaś liczni fotografowie robili zdjęcia.
Prasa Polska zamieściła szereg artykułów i nekrologów o śp. gen.
Kopańskim. Piękny w swej prostocie nekrolog zamieścił w „Dzienniku
Polskim” – Związek Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych, żegnając
z wielkim żalem zmarłego Generała jako: „zasłużonego dowódcę,
człowieka o wielkim i sprawiedliwym sercu”.
Stefan Jank owicz
Wspomnienie o Generale Stanisławie Kopańskim
Po raz pierwszy spotkałem i meldowałem się Generałowi
Kopańskiemu 10. kwietnia 1940 r. w Paryżu. Był Pułkownikiem,
wydawał mi się bardzo młody i był ubrany po cywilnemu. Dowodził już
Brygadą Karpacką, lecz o tak nielicznym składzie, że mieściła się
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w jednym pokoju siedziby Ministerstwa Spraw Wojskowych w hotelu
Regina. Była to bowiem grupa kadrowa oficerów i ich zastępców, oraz
szefów sztabu, którzy w niedługim czasie mieli wyjechać do Homs
w Syrii, by rozpocząć formowanie oddziałów.
Pułkownik podchodził do każdego z nas i rozmawiał dość długo.
Zaledwie jakieś trzy tygodnie przedtem przyjechałem z okupowanej
Polski, o czym Kopański wiedział i wypytywał mnie szczegółowo o wiele
spraw dotyczących życia pod okupacją, jak i o warunki, i sposoby
wydostania się. Mówił wolno, bardzo wyraźnie akcentując słowa.
Wyczuwało się, że stawia pytania nie po to, by zaspokoić ciekawość,
lecz że jest naprawdę głęboko przejęty losem i warunkami życia w kraju.
Wyjazd z Paryża nastąpił 14 kwietnia. Podróżowaliśmy bardzo
wygodnie statkiem Athos II i po zatrzymaniu się w Algierze, dotarliśmy
dziewiątego dnia do Bejrutu. Tam spotkał nas płk Kopański, który
podróż odbył samolotem. Następnego dnia została nasza ekipa przyjęta
w kasynie oficerskim lampką wina przez gen. Weyganda. Przemówił do
nas serdecznie, wyrażając nadzieję, że Brygadzie Karpackiej
przypadnie rola wkroczenia do Polski od południa, na czele wojsk
alianckich. Przemawiał również płk Kopański doskonałą francuszczyzną
i dobrym akcentem, w ogóle prezentował się doskonale.

Medal pamiątkow y
Aw ers - gen. Stanisław Kopański 1895-1976

Medal pamiątkow y
Rew ers - Bitw a o Tobruk 1941-1991

Nastąpił pobyt na Bliskim wschodzie, epopeja pustynna
Brygady z obroną Tobruku włącznie. Ten okres, kiedy dowodził
i przewodził nam gen. Kopański. Poznaliśmy go dobrze ze wszystkich
stron, z tej wojskowej i tej bardziej osobistej. Jako dowódca był
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wspaniałym organizatorem i wyszkoleniowcem. Jego dyrekt ywy były
zawsze celowe, a w szczególności w ważnej bitwie pod Gazalą, kiedy to
otworzył drogę armii Brytyjskiej na zachód. Miał przy tym dużo
„żołnierskiego szczęścia”. Wyprowadził Brygadę z Syrii w roku 1940,
gdzie wykazał dużą dozę odwagi, stanowczości i nawet dyplomacji.
Zawiózł ją bez strat do Tobruku i wycofał na czas przed ofensywą
Rommla w 1942 r.
Generał był rzeczowy i bardzo dla każdego życzliwy, toteż
załatwiał przychylnie wszystkie prośby, czasem nawet takie, które
wydawało się, że przekraczają jego możliwości, jak na przykład
współdziałanie przy utrzymaniu „przy życiu” Pułku Ułanów Karpackich,
który miał być rozformowany, by zasilić stany innych oddziałów.
Równocześnie potrafił być stanowczy i umiał dopilnować, by jego
rozkazy były przestrzegane i wykonywane. Jednym słowem, mimo
swego łagodnego i niemal ojcowskiego podejścia, stał na straży ładu
i dyscypliny w Brygadzie, co nie było łatwe wobec tendencji do tak
zwanej „dyscypliny swoistej”.
Pułk nasz lubił i dawał temu wyraz, odwiedzając nas przy wielu
okazjach służbowych i prywatnych. Brał zawsze udział w naszych
obchodach świątecznych, pokazach sportowych, czy biegach
myśliwskich. Pod Aleksandrią w Dikheili, niejednokrotnie samotnie,
spacerkiem udawał się ze sztabu Brygady na odwiedziny Pułku.
Interesował się dobrobytem żołnierza, rozpytywał o warunki życia
i badał czy nie można pomóc i brakom zaradzić. Bardzo cenił postawę
i dyscyplinę Pułku, która była ściślejsza niż w innych oddziałach.
W okresie walk w pustyni odczuliśmy jego ojcowską rękę jak
najbardziej! W roku 1942, Pułk nasz wyszedł ze składu Brygady
Karpackiej, już przeorganizowanej w 3. Dywizję Strzelców Karpackich
i został oddziałem rozpoznawczym 2 Korpusu (…) Krótko po tym
przeszedł na stanowisko Szefa Sztabu Głównego i straciliśmy z nim
kontakt. Dopiero, już na terenie Anglii, w 1946 r. stał się znowu naszym
przełożonym i odżyła jego przyjaźń dla Pułku, bo tak to chyba można
nazwać. Mimo nawału pracy i zimy, zasp śnieżnych i opóźnienia się
pociągu o wiele godzin, przyjechał do nas w tę zimną noc 13. lutego
1947 r. do Grimsby i tak wpisał się do książki gości: „W dniu, w k tórym
spotk ał mnie zaszczyt powitania tak mi drogiego Pułk u Ułanów
Karpack ich na terenie Wielk iej Brytanii, sk ładam życzenia dalszego
przetrwania aż do powrotu do wolnej Ojczyzny”.
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Nadeszły trudne i długie lata emigracji, a kiedy zawiązaliśmy
nasz Związek Ułanów Karpackich, Generał stał się Prezesem
Honorowym, pełniąc tę godność z poświęceniem. Bywał na wszystkich
prawie zjazdach urządzanych w Londynie, czy na prowincji. Pamiętał
nazwiska ze spotkań dawnych pustynnych lat i lubił wspominać
brygadowe czasy, przemawiając na każdej uroczystości. Nie był
oratorem, ale mówił bardzo dobitnie z umiejętnością kładzenia akcentu
na rzeczy najważniejsze. Toteż przemówienia jego robiły wrażenie
i zawsze podnosiły na duchu. Lubił bardzo cytować słowa
„Warszawianki” (..) Ale pewnie najdroższą Jego sercu były melodie
i słowa „Brygady Karpackiej” i kiedy pod koniec każdej uroczystości
zaczęto ją śpiewać, jako człowiek dokładny wyciągał z portfela
karteluszek z jej tekstem, by nie ominąć ani jednego z jej pięknych słów.
Po raz ostatni był z nami 31. sierpnia 1975 r., by odsłonić tablicę
pamiątkową ku czci poległych Pułku w kościele św. Andrzeja Boboli.
Widać było na nim zmęczenie, ale trzymał się dobrze. Mieliśmy
nadzieję, że przewodzić nam będzie jeszcze przez szereg lat. Niestety,
wyroki i rozkazy wyższe chciały inaczej. Odszedł od nas przedwcześnie
ten dobry i prawy Polak, żołnierz, przełożony i nasz wielki przyjaciel.
płk Stanisław Zak rzewsk i
opracowano na podstawie:
Ku Wolnej Polsce nr 74, listopad 1976 r.
Ułan Karpacki nr 83, styczeń – czerwiec 1976 r.

Przemysław KOPIJ, Mirosław KUCHARSKI
Kawalerowie Krzyża Wojennego Orderu Virtuti Militari (cz.1)
Ułani Pułku Ułanów Karpackich swą postawą
w czasie działań wojennych, wpletli swój liść
wawrzynu do wielkiego wieńca chwały oręża
polskiego. Za swe czyny bojowe i wysiłek wojenny, 38
oficerów i ułanów zostało uhonorowanych Srebrnym
Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Na łamach Ułana
Karpackiego rozpoczynamy cykl poświęcony pamięci
tych, którzy w barwach Pułku Ułanów Karpackich otrzymali to najwyższe
19

wojenne odznaczenie.
SMODLIBOWSKI, m.in.
w Tobruku.

Pierwszym z
nich był rtm. Antoni
dowódca 2. Szwadronu podczas działań

płk Antoni Smodlibowski 1 – urodził się
w Gnieźnie 11 stycznia 1901 r. Jako 17latek był w bojówkach powstańczych.
Absolwent kursu podchorążych Centralnej
Szkoły Jazdy (II kurs: od 1 luty – 31 lipiec
1921
r.).
Po
ukończeniu
kursu
awansowany do stopnia podporucznika
z przydziałem do 26 Pułku Ułanów
Wielkopolskich im. Hetmana Jana Karola
Chodkiewicza w Baranowiczach2, 3,4, 5,6.
Od 1927 roku służbę pełni w jednym
z najsłynniejszych
polskich
pułków
kawaleryjskich – 14 Pułku Ułanów
7, 8, 9, 10.
Jazłowieckich
we
Lwowie
Pierwotnie jako porucznik w kwatermistrzostwie. W roku 1933 oficer
materiałowy podczas próbnej mobilizacji pułku. Odchodzi z Pułku
w 1937 roku do Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po
kampanii wrześniowej 1939 roku, jako rotmistrz (oficer II Oddziału SG
WP przy konsulacie RP w Budapeszcie), pomagał m.in. dawnym
kolegom pułkowym w ich dalszej drodze ku Francji 11. Do Pułku Ułanów
Karpackich przybył w dniu 8 lipca 1941r., obejmując stanowisko
1

Nie znamy daty aw ansu, ale przypuszczamy, że musiało to nastąpić po 1947 r., być
może był to rok 1966.
2
Tradycje, barw a i znaki 26 PU dostępne na stronie: http://www.26puw.pl
3
Wyciąg encyklopedyczny: http://www.dobroni.pl/kawaleria,26-pulk-ulanow w ielkopolskich-im-hetmana-jana-karola-chodkiewicza,590
4
Opracow anie Tadeusza Wawrzyńskiego „Akta oddziałów kawalerii i artylerii 1918—1939”
dostępne pod adresem: http://archiw umcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b8_9/b8_9.pdf
5
Przebieg służby w tym oddziale jak i data ubycia nie są nam znane.
6
Ułańskie Żuraw iejki dostępne pod adresami: http://www.wawel.net/piesni-zurawiejki.html
lub http://www.lucznictwokonne.pl/zurawiejki/kawaleryjskie/zuraw/zuraw.html
7
Historia pułku: http://www.jazlowiacy.dobroni.pl/media/index.php?MediumID=300
8
Archiwa 14 PU: http://dzieje.pl/aktualnosci/archiwa-14-pulku-ulanow-jazlowieckich-trafilydo-archiwum-akt-nowych.
9
Wyciąg encyklopedyczny: http://www.dobroni.pl/kawaleria,14-pulk-ulanow jazlow ieckich,579.
10
Tradycje, barw a i znaki 14 PU:
http://pl.w ikipedia.org/wiki/14_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_Jaz%C5%82owiec
kich.
11
Z oczywistych względów (kapitulacja Francji) część z nich trafiła ostatecznie do Syrii.
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dowódcy szwadronu gospodarczego. W Tobruku jako Dowódca 2
szwadronu rtm. Smodlibowski wsławił się podczas wypadu na wzgórze
„Cota 22”, jego szwadronowi udaje się pochwycić jeńca 12 (pierwszego
od wielu miesięcy). Za tę akcję zostaje odznaczony przez gen.
Sikorskiego (podczas jego wizyty w Tobruku) Krzyżem Srebrnym orderu
Virtuti Militari (pierwszym w krótkiej historii Pułku Ułanów Karpackich).

14. listopada 1941 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski w Tobruku.
Dekoracja żołnierzy Pułku Ułanów Karpackich.
Od lew ej: rtm. A. Smodlibow ski – VM, w achm. pchor.. S. Niedbal – KW, ułan J. Gabryś –
KW, ułan G. Kuta – KW, mjr W. Bobiński – KW (salutuje).
Źródło: Ułan Karpacki nr 94.

Po kampanii libijskiej w kwietniu 1942 r., kieruje powstałą
placówką łącznikową w Suezie dla ewakuowanych polskich żołnierzy
z Rosji. 11. czerwca 1942 r. zostaje Komendantem Kursu Podchorążych
Kawalerii w Beit–Jiria w Palestynie. 30 listopada 1942 r., skierowany na
kurs do brytyjskiej szkoły sztabu w Palestynie. Po ukończeniu kursu
rozkazem personalnym Dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie (APW)
Nr 40 z dnia 10 maja1943 r. wyznaczony został na Zastępcę Dowódcy
Pułku Ułanów Karpackich13. 30 kwietnia 1944 r. obejmuje równorzędne
stanowisko w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Wojnę kończy w 14
12

Opis akcji na osobnym materiale pt. Cota 22 cz. I i cz. II pochodzi z książki „Ułani
Karpaccy” w redakcji Jana Bielatow icza.
13
Zapew ne awansował do stopnia majora, bo taki stopień był przyporządkowany do tego
stanow iska wg. etatu.
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Wielkopolskiej Brygadzie Pancernej na stanowisku dowódcy 10 Pułku
Huzarów Wołyńskich14, do organizacji którego przystąpił w październiku
1944 r., we Włoszech. Jako zalążek posłużył mu jego „stary” Pułk
Ułanów Karpackich, który oddał wówczas połowę swojego stanu
osobowego. Pierwszych huzarów zgrupowano koło Bari na południu
Włoch. 16. listopada Pułk przesunięto w rejon Lici, gdzie wspólnie
z pozostałymi oddziałami brygady, szkoląc się oczekiwał na wyjazd do
Egiptu. 7 stycznia 1945 r. pododdziały 10 PHW zaokrętowano
w Tarencie i przetransportowano do Port Saidu (10 stycznia). Dalej
koleją przewieziono je do obozu Quassasin (ok. 80 km od Kairu). Po
decyzji dołączenia do oddziałów okupacyjnych we Włoszech (2 Korpus)
14 października 1945 r. pułk został zaokrętowany u wybrzeży Egiptu,
a 17 października osiąga Tarent (opuszczony przed 9 miesiącami). Po
krótkim pobycie w okolicach portu pododdziały pułku przeszły w rejon
Pescara Lanciano, gdzie ponownie otrzymały sprzęt (po 6 Shermanów
na szwadron). Kontynuowano szkolenie.
Po decyzji o przeniesieniu 2 Korpusu do Wielkiej Brytanii w celu
demobilizacji, pułk jako jeden z pierwszych opuścił Włochy.
Zaokrętowany 22 czerwca 1946 w Neapolu odpłynął do Glasgow.
Następnie przewieziony ze Szkocji na południe Anglii, rozwinął obóz
koło Petworth. Żołnierze powoli odchodzili z pułku do Polskiego Korpusu
Przysposobienia i Rozmieszczenia. Ostatnie święto pułkowe
w mundurach, ale już przy znacznie uszczuplonych stanach,
obchodzono jeszcze 11 lipca 1947. W lipcu, w kolejnym obozie
w Slinford, pozostałości pułku weszły w skład tzw. Base Unit 340.
Ostatni demobilizowani żołnierze opuścili szeregi we wrześniu 1948
roku.
Pułkownik Smodlibowski po wojnie osiedlił się w Kanadzie.
Zmarł nagle w Niedzielę Wielkanocną 3 kwietnia 1988r., w Knowlton
(Quebec Kanada). Za działania wojenne, służąc w Pułku Ułanów
Karpackich, odznaczony został: Virtuti Militari V kl., Krzyżem
Walecznych, Military Cross (ang. – za akcję w Tobruku). W dalszej
służbie m.in.: dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi
z Mieczami, trzykrotnie Medalem Wojska, krzyżem Monte Cassino,
Croce al Valore Militare.

14

Barw a i znaki:

http://pl.wikipedia.org/wiki/10_Pu%C5%82k_Huzar%C3%B3w_Wo%C5%82y%C5%84skich
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Wszystkie swoje odznaczenia złożył jako vota przy obrazie
Najświętszej Marii Panny w kaplicy Starego Domu polskiego
w Jerozolimie. Podczas ostatniego Święta 14. Pułku Ułanów
Jazłowieckich PSZ na Zachodzie w 1947 roku uczestniczył jako dawny
Ułan Jazłowiecki.

Opracowano na podstawie:
1. Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 1920-1939. – Zarys dziejów;
2. Ułani Karpaccy. Zarys Historii Pułku;
3. Ułan Karpacki nr 94 (lipiec- grudzień 1981);

Mirosław KUCHARSKI
Tropami ułańskich tajemnic
W rocznicę pamiętnego szturmu Ułanów na wzgórza Pizzo
Corno postanowiłem opowiedzieć Wam nieco inną historię niż tą sprzed
roku, choć ciałem i duchem związaną z ułańskim charakterem.
Na początek pytanie: co wspólnego, dla zwykłego śmiertelnika,
mogą mieć ze sobą piękna i fascynująca kobieta 15, Zakon Cysterski
i Ułan Karpacki. Na pozór nic, ale jak wiadomo każda historia, nawet ta
niezwykła, ma zazwyczaj wspólny mianownik. W tym przypadku jest to
zamiłowanie do odwiedzania miejsc z pozoru zwykłych, co stanowi
ledwie początek odkrywania niezwykłej historii ziemi, na której byliśmy
gośćmi.

15

Mów ią o niej do dziś „Kobieta, która w yprzedziła sw ój w iek” - Wilhelmina Fryderyka
Ludw ika Szarlotta Marianna z dynastii Oranje-Nassau, w skrócie Marianna Orańska –
Królow a kotliny kłodzkiej.
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Fot.1. Atrakcje Kotliny Kłodzkiej.
Źródło: premiumplaza.com.pl

Wracając z udanej wyprawy do „krainy 101 atrakcji” natury 16, zwanej
bardziej swojsko Ziemią Kłodzką (rodzinne okolice mojej żony),
postanowiliśmy odwiedzić starego znajomego, obok którego wiele razy
przejeżdżaliśmy, ale jakoś się „nie złożyło” by poznać go osobiście,
choć to duma Ziemi Ząbkowickiej.
Stając na parkingu, zauważyłem wielką metalową tablicą
miejscowego oddziału PTTK opisującą południowo-zachodni szlak
cysterski w Polsce17. Naprzeciw niej dumnie prezentował się mały
czerwony kościółek 18, a wszystko to u podnóża okazałych ruin
„zamku”19 w Kamieńcu Ząbkowickim. Efekt „zamkowy” był iście
przysłowiowy, bo dziesięć lat później znów weszliśmy na cysterski
szlak, kiedy to wędrując „za grzybami” znaleźliśmy się przypadkiem
w Rudach Raciborskich, a właściwie na pozostałościach niezwykłego

16

Wszystkie wymieniono tutaj: http://pol-kart.pl/atrakcje-ziemia-klodzka.
Mapa dostępna w zakładce pod adresem: http://www.szlakcysterski.org.
18
Dawny kościół ewangelicki pw. Świętej Trójcy.
19
Pałac stylizowany na zamek warowny: http://www.palacmarianny.com.pl.
17
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klasztornego ogrodu z bajecznymi okazami drzew wszelakich, raczej
w Polsce niespotykanych. Wizyta w pięknie odrestaurowanym
kompleksie pocysterskim była zwieńczeniem wyprawy. A grzybów
nazbieraliśmy i owszem …co kot napłakał.

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

Nigdy bym nie przypuszczał, że po dwudziestu latach od wizyty
w „pałacu Marianny” – będę składał elementy tej układanki w całość. No
cóż, życie pisze najprzeróżniejsze scenariusze, ponoć najlepsze.
Na początku tego roku nasz serdeczny przyjaciel, prof.
Wojciech
Narębski,
pokazał
mi
okolicznościową
pocztówkę
z przepięknym witrażem znajdującym się w jednym z krakowskich
kościołów. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że to kościół
cystersów w Szklanych Domach – osiedlu w krakowskiej dzielnicy Nowa
Huta. Na dodatek w sprawę zamieszany był nieodżałowany Tomasz
Skrzyński, który kiedyś tam pomieszkiwał. Pomyślałem – czyżby znów
zrządzenie losu?
Każdy z nas ma jakieś tajemnice. Część z nas jest z nich
dumna, drudzy się ich wstydzą, a jeszcze inni z upływem lat o nich
zapomnieli. Zapewne było i tak w tym przypadku. Ci, którym dane było
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poznać bliżej Tomasza wiedzą, że on wolał działać niż celebrować
„sukcesy”, choć i jemu sprawiały one przyjemność.
Zanim dojechałem do Gliwic postawiłem na nogi paru kolegów
i przy okazji najbliższą rodzinę śp. Tomasza. I zaczęły się schody, bo
z początku nikt nic nie wiedział, choć dałbym sobie głowę uciąć, że
gdzieś to zdjęcie już widziałem. Innymi słowy pełna „konspiracja”.
Dopiero z czasem, zwłaszcza po odcyfrowaniu przez kol. Przemka
Kopija nazwiska fundatorów umieszczonego w górnym prawym rogu
witraża i krótkim liście Wojciecha Skrzyńskiego pamięć wróciła. Toż to
Bolesław i Krystyna Singlerowie, a ja to zdjęcie widziałem u Tomasza!
Postanowiłem iść za ciosem i dowiedzieć się czegoś więcej na temat
rodziny Singlerów. Nauczony doświadczeniem zdawałem sobie sprawę,
że po tylu latach proste to nie będzie, w końcu oboje mieszkali na
drugim końcu świata – w Australii.

Fot.3. Witraż pośw ięcony rodzinie ufundowany przez państwa Singlerów.

Tymczasem rozpętana przeze mnie „afera witrażowa” nabierała
rozpędu. Okazało się, że witraż, na którym po obu stronach
głównego motywu znajdują się oznaki rozpoznawcze (godła) wielkich
jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz znaki Polskich Sił
Powietrznych i Polskiej Marynarki Wojennej znajduje się w kościele pw.
Matki Bożej Częstochowskiej. Zaprojektował go Józef Lucjan
Ząbkowski, a wykonawcą była krakowska Pracownia Witraży Zbigniewa
Gustaba. Sam witraż jest okazały, jego wymiary to 2,8 m x 7 m.
Znajduje się w centralnym punkcie kościoła i oddziela główną nawę od
bocznej kaplicy pod wezwaniem św. Kadłubka. Na tamten czas (rok
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1995) był to jedyny witraż tego rodzaju w Polsce, który traktowałby „po
całości” Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

Fot.4. Kościół pw . MB Częstochowskiej w Krakowie, w swej formie symbolizuje
drzewo wyrastające z murów miasta.
Źródło: pl.wikipedia.org.

Skąd pomysł na dzieło, które miało „pójść w pokolenia”? Syn
Tomasza, Wojciech dowiedział się tego od ojca Niwarda, który był
pierwszym proboszczem kościoła MB Częstochowskiej, uczył go
w latach 60-tych religii i przyjaźnił się z jego ojcem. Jak powiedział –
oznak i, ich rozmieszczenie i dopilnowanie realizacji, to pomysł i zasługa
Tomasza. A czego dowiedziałem się o fundatorze z naszego
podręcznego archiwum? W sumie niewiele: kpr. Bolesław Singler,
przeważnie szwadron dowodzenia, od starszego ułana do plutonowego.
Napisałem kapral, bo w takim stopniu zastał go koniec wojny. Po
demobilizacji – w grudniu 1947 r. – wyjechał do Australii i tam się
osiedlił. Bardzo czynny członek Związku Ułanów Karpackich, pisał
chętnie do kolegów i "Ułana", hojnie zasilał kasę związkową.
„Australijski Internet” również nie był szczodry:
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wpis pierwszy: „1963 – city, Lalor, Victoria, Australia. Krystyna
Teresa Singler & Boleslaw Kazimierz Singler”20;

http://search.ancestry.com.au
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wpis drugi: International Studies (Cultures and Languages) at
Macquarie University Sidney 21. Polish Studies Foundation, Donors:
„Donations totalling $13,500 from Krystyna and Boleslaw Singler
provided the basis of the Singler memorial prize for most
outstanding student of the year.”;
wpis trzeci: Fundacja Polcul im. Jerzego Bonieckiego 22.
Fundatorzy: „Państwo Krystyna i Bolesław Singlerowie zjawili się
w Australii niedługo po wojnie, k tórej k oleje podyk towały ich dalszy,
emigranck i los. Oboje mieli w tej wojnie swój osobisty wk ład. Po
wielu latach ciężk iej pracy, tak jak wielu Polak ów na emigracji,
zbudowali sk romne podstawy swego australijsk iego życia. Gdy
nadeszły lata emerytury i wycofania się z czynnej pracy
zawodowej, zastanawiali się długo nad sposobem najlepszego
zadysponowania częścią swoich oszczędności. Przez cały czas
z Melbourne, z wielk ą uwagą i trosk ą, śledzili los ludzi w Kraju.
Pomoc im uważali za swój obowiązek . Państwo Singlerowie byli
znani nie tylk o z systematycznej pomocy udzielanej wielu osobom
w Polsce, często zupełnie im nieznanym. Popierali oni tak że różne
inicjatywy pomocy i rozwoju k ultury polsk iej.”

Dalsze internetowe poszukiwania niewiele więcej wniosły. Na
polskich stronach odnalazłem laureatkę nagrody naszych bohaterów.
W 2012 r. Zofia Wojciechowska z Radia Wnet otrzymała wyróżnienie
im. Krystyny i Bolesława Singlerów za ożywianie życia społecznokulturalnego, działalność charytatywną w Mrągowie i pomoc pols kim
dzieciom z Syberii 23. Trafiła się też PDF-ka z Dziennikiem Ustaw Nr 5,
wydanym w Londynie 18 grudnia 1988 r., w którym Prezydent RP
Kazimierz Sabbat ogłosił komunikat o nadaniu Krystynie i Bolesławowi
Singlerom odpowiednio: Srebrnego i Złotego Krzyża Zasługi.
I to właściwie wszystko, co w trakcie dwumiesięcznego „śledztwa”
udało się ustalić, z pomocą kolegów i naszych przyjaciół oraz rodziny
Skrzyńskich. Szkoda, bo wciąż gnębi mnie uczucie niedosytu. Bez
odpowiedzi została cała pula pytań o ich australijskie „boje”, rodzinę,
pracę, etc. Może z pomocą australijskich instytucji to się kiedyś uda,
może odnajdę kogoś z rodziny, może …
Jak zawsze mam nadzieję i nie składam broni, bo warto pisać
o zwykłych ludziach i ich niezwykłych czynach, o tych, którzy przysłuży li
się Polsce i wszystkiemu co polskie.
21

http://www.mq.edu.au
http://www.polcul.pl
23
http://www.radiownet.pl/publikacje/nagroda-polcul
22
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Fot. 5. Bolesław Singler z żoną Krystyną. Boże Narodzenie 1985 r.
Źródło: Ułan Karpacki nr 109

Na koniec parę słów o Niej i o Nim, napisanych niestety na
podstawie nekrologów odnalezionych w archiwalnych numerach „Ułana
Karpackiego”: 120 (lipiec – grudzień 1994 r.) i 131 (styczeń - czerwiec
2000 r.).
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KRYSTYNA TERESA SINGLER zd.
CHOCIEJ urodziła się (brak danych)
w Jarosławiu, leżącym przed wojną
w województwie lwowskim. Zmarła 15
października 1994 roku. Ukończyła
studia na Uniwersytecie im. Jana
Kazimierza we Lwowie, a przed samą
wojną
zamieszkała
w
Złoczowie.
Stamtąd, w styczniu 1940 roku, została
przez
sowieckich
okupantów
deportowana do Kazachstanu, gdzie
razem z innymi przeżyła gehennę sowieckiego piekła. Po tzw. „amnestii”
udało się jej wraz z Armią gen. Andersa opuścić ZSRR. Jako osoba
cywilna, podobnie jak 10 tys. rodaków, poprzez obozy przejściowe
w Iranie skierowana została do Indii. Tam przebywała do roku 1947.
Mieszkała w Bombaju, pracując w British Censorship Office jako
tłumaczka (biegle władała kilkoma językami obcymi). Do Australii
przybyła w roku 1947, w grupie pierwszych emigrantów z Indii. W roku
1950 wyszła za mąż za Bolesława Singlera.
Była niezwykle aktywną, uczynną i ciepłą osobą, bardzo wyczulona na
ludzką krzywdę. Chętnie angażowała się w pracę społeczną. Jej
postawa w tym względzie została zauważona i odpowiednio doceniona.
Za zasługi w pracy społecznej na rzecz australijskiej polonii i w pracy
niepodległościowej, pani Krystyna została odznaczona: Srebrnym
Medalem Skarbu Narodowego RP, Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, a 11
listopada 1991 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(Polonia Restituta).
Nie jest możliwe wymienić z nazwy wszystkie instytucje,
organizacje, szkoły, zespoły i zrzeszenia czy pojedyncze rodziny
(osoby), które przez wiele powojennych lat wspierała duchowo
i materialnie. Nie sposób także zliczyć sumę pomocy finansowej będącą
jej udziałem, gdyż takiej ewidencji nigdy nie prowadziła.
Pani Krystyna zmarła w Melbourne w 1994 r. Zgodnie z Jej wolą
ciało zostało przewiezione do Polski i złożone w grobowcu rodzinnym
na cmentarzu pawłowickim we Wrocławiu.
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BOLESŁAW KAZIMIERZ SINGLER,
ur. 20 stycznia 1910 roku w Borysławiu
(pow. drohobycki, woj. lwowskie). Zmarł
8 listopada 1999 r. w Melbourne, st.
Wiktoria – Australia. Obowiązkową
służbę wojskową odbył w latach 1933 1935 w 6 Pułku Ułanów Kaniowskich
w Stanisławowie. W wojnie 1939 r. brał
udział w barwach 6 Pułku Strzelców
Podhalańskich.
Internowany
na
Węgrzech przedostał się do Syrii i tam
29 maja 1940 r. otrzymał przydział do
Dywizjonu Rozpoznawczego BSK (nr
ew.1574) Należał więc do elitarnego
grona najstarszych żołnierzy – założycieli Pułku Ułanów Karpackich.
Brał udział w obronie tobruckiej twierdzy i w kampanii włoskiej, od rzeki
Sangro poprzez Monte Cassino, Anconę aż do linii Gotów. W uznaniu
czynów męstwa wykazanych na polu chwały został odznaczony licznymi
odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.
Na przełomie 1944-45 r. został przeniesiony do formującego się
10 Pułku Huzarów, 14 Wielkopolskiej Brygady Pancernej, jako instruktor
szkoleniowy. Zdemobilizował się w Anglii skąd 10 grudnia 1947 r.
przybył do Australii i ostatecznie osiedlił się w Melbourne. W roku 1950
ożenił się z p. Krystyną Chociej, z którą stanowił „tandem doskonały”.
Razem wiernie służyli Polsce, choć zmuszeni byli to robić z dala od niej,
w przybranej ojczyźnie.
Po zakończonej wojnie pan Bronisław przez wiele lat wspierał
tysiącami dolarów wszelkie polskie inicjatywy m.in. na Macquarie
University w Sydney, Skarb Narodowy i wiele innych, których tu nie
sposób wymienić. Nie żałował grosza na wdowy i inwalidów naszego
Pułku mieszkających w Polsce, a którzy przez ponad 30 lat korzystali
z Jego comiesięcznej pomocy pieniężnej i paczkowej. Ponadto, przez
ostatnie kilkanaście lat "dokarmiał" dzieci w kilku polskich szkołach. Za
tą humanitarną działalność został odznaczony w 1995 r. Krzyżem
Zasługi przez Prezydenta RP – Lecha Wałęsę.
Mszę św. pogrzebową w intencji zmarłego odprawiono 10
listopada 1999 r., w kościele polskim w Melbourne, po czym
skremowano jego ciało a prochy przewieziono do Kraju. Właściwy
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pogrzeb miał miejsce kilka tygodni później we Wrocławiu. Bolesław
Singler żegnany przez kolegów spoczął w grobie u boku swej matki
i ukochanej żony, na cmentarzu w Pawłowicach.
Odeszli do wieczności lecz pamięć o Nich pozostanie z nami na zawsze!
PS. Po napisaniu tego artykułu naszła mnie myśl, że ta dwójka
wspaniałych i bezinteresownych Polaków – na miarę swoich możliwości
– kierowała się chyba życiową dewizą Marianny Orańskiej:
„Nie przyszłam (na świat), by żyć dzięki ludziom, ale by ludzie żyli dzięki
mnie”
W tym miejscu chciałbym też wspomnieć o moich
„współpracownikach”, którzy pomogli zebrać te okruchy historii w jedną
całość – poświęcając się bezinteresownie – wszystkim razem i każdemu
z osobna dziękuję z całego serca. Szczególne podziękowania kieruję na
ręce Joanny i Wojciecha Skrzyńskich oraz kolegi Przemysława Kopij.
Dziękuję
Wam za poświęcony
czas, odkurzone archiwalia
i wspomnienia, a także inne przeróżne drobiazgi. Dziękuję też prof.
Wojciechowi Narębskiemu za inspirację. Bóg zapłać Wam wszystkim.
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Andrzej FURMAN
Przekazanie obowiązków dowódcy 18 Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
27 stycznia 2016 roku na placu apelowym 18. Białostockiego
Pułku Rozpoznawczego odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków
Dowódcy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. W odczytanym
rozkazie personalnym dokonano zmiany na stanowisku Dowódcy 18.
Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk dypl. Wiesława Podleckiego,
a na jego miejsce wyznaczono płk. dypl. Marcina Frączka.

Przekazanie sztandaru 18 Białostockiego Pułku Rozpoznaw czego.
Od lew ej: now y dowódca pułku płk dypl. Marcin Frączek, po praw ej dotychczasowy
dow ódca pułku płk dypl. Wiesław Podlecki.
Źródło: http://18pr.wp.mil.pl/pl/4_36.html

Po ceremonii przekazania sztandaru i proporca Pułku wręczona
została
odznaka
pamiątkowa
18.
Białostockiego
Pułku
Rozpoznawczego nowemu Dowódcy.
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Panu płk dypl. Wiesławowi Podleckiemu serdecznie dziękujemy
za owocną współpracę ze stowarzyszeniem Ułanów Karpackich
i życzymy wszystkiego najlepszego w nowym rozdziale jego życia.
Nowemu Dowódcy życzymy wielu osiągnięć i sukcesów oraz
liczymy na kontynuację naszej współpracy w przyszłości. 18 Białostocki
Pułk Rozpoznawczy jako spadkobierca chlubnych tradycji Pułku Ułanów
Karpackich stanowi dla Stowarzyszenia Ułanów Karpackich ważny filar
jego funkcjonowania. Jako redaktor Ułana Karpackiego, członek
stowarzyszenia i kolega nowego dowódcy pułku wyrażam nadzieję na
bliską i owocną współpracę.
Jeszcze raz w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia,
Panu płk dypl. Marcinowi Frączkowi życzę powodzenia i żołnierskiego
szczęścia.

Przekazanie proporca dowódcy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznaw czego.
Źródło: http://18pr.wp.mil.pl/pl/4_36.html
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Andrzej FURMAN
Wybory uzupełniające na prezesa Stowarzyszenia
Ułanów Karpackich
W dniach 22-24 kwietnia br. odbył się doroczny
zjazd ułański. Tym razem przyjechało 19 kolegów, w tym
część ze swoimi wybrankami. Głównym zamierzeniem
było VI Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia, które
odbyło się w sobotę 23 kwietnia. W związku z brakiem wymaganego
statutem kworum zebranie zorganizowano ponownie przy zachowaniu
wymaganej w zapisach statutu przerwy. Obrady były owocne, choć
czasami bardzo burzliwe. Zakończyły je wybory uzupełniające na
stanowisko prezesa zarządu.
Nowym Prezesem SUK – zgodnie z wolą większości – został
kol. Robert Grzeszczyk. Przewodniczący zebrania kol. Jarosław But
złożył nowemu prezesowi gratulacje i życzył mu powodzenia w jego
misji, natomiast kol. Janowi Rokosikowi podziękował za dotychczasowe
kierowanie Stowarzyszeniem.
Prezes Stowarzyszenia Ułanów Karpackich w swoim expose
m.in. napisał:
Szanowni Koledzy Ułani!
Do historii przeszło już VI Walne Zebranie Stowarzyszenia Ułanów
Karpack ich, w k tórym udział wzięło 19 jego członk ów. Tylk o 19, ale
rozumiem też nieobecnych, k tórzy z rożnych względów w zebraniu
uczestniczyć́ nie mogli. Zebranie podjęło szereg uchwał mających na
celu dosk onalenie formuły działania Stowarzyszenia na k olejne lata.
W związk u z rezygnacją k ol. Przemysława Kopij z funk cji Prezesa
Stowarzyszenia przeprowadzono wybory uzupełniające. W tajnym
głosowaniu otrzymałem najwięk szą ilość́ głosów i wybrany zostałem
Prezesem Stowarzyszenia Ułanów Karpack ich do k ońca obecnej
k adencji. Dzięk uję wszystk im za ok azane zaufanie, k tóre jest dla mnie
motywacją do ak tywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
Po zebraniu otrzymałem wiele telefonów od k olegów z gratulacjami
i dek laracjami wsparcia oraz pomocy w działalności statutowej
Stowarzyszenia. To bardzo miłe i raz jeszcze serdecznie dzięk uj ę (…).
(…) Szanowni Koledzy Ułani – nasze Stowarzyszenie Ułanów
Karpack ich działa od 2009 rok u. Posiada ogromny dorobek , k tórego nie
wolno nam zaprzepaścić́ . Ułani Karpaccy płacili daninę̨ k rwi i życia nie
wystawiając za to rachunk ów.
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Szanowni Koledzy Ułani!
Do k ońca obecnej k adencji Zarządu Stowarzyszenia zostało 2 lata.
Chciałbym, abyśmy dołożyli wszelk ich starań́ , by nasze szeregi
zwięk szyły się̨ o k olejnych, ak tywnych członk ów spośród byłych
i czynnych żołnierzy jednostek wojsk owych k ultywujących tradycje
Ułanów Karpack ich. Jednocześnie apeluję do Kolegów o Wasz czynny
udział w uroczystościach patriotycznych, k tóre odbywać́ się̨ będą̨
w rejonach Waszego zamieszk ania, gdyż̇ członk owie Zarządu nie mogą̨
być́ wszędzie choćby ze względu na odległości od miejsca swojego
zamieszk ania. Ak tywny udział w pracach Stowarzyszenia obejmuje
wszystk ich jego członk ów i zawsze jest mile widziany.
Mam nadzieję, że wspólna praca na rzecz Stowarzyszenia Ułanów
Karpack ich przysporzy nam dużo satysfak cji i zadowolenia
jednocześnie łącząc nasze środowisk o (…)
Koledze Robertowi życzę, by w sposób
skuteczny i efektywny wypełniał funkcję
Prezesa
Stowarzyszenia
Ułanów
Karpackich,
prowadząc
nasze
stowarzyszenie drogą, którą wskazali
nam żołnierze Dywizjonu Ułanów
Brygady Strzelców Karpackich, a od 5
lutego 1941, Pułku Ułanów Karpackich,
drogą
pamięci
i kultywowania
chlubnych
tradycji
kawaleryjskich.
Działania
Stowarzyszenia
Ułanów
Karpackich
to
wyrazy
uznania
bohaterskich czynów i patriotycznych
postaw oraz trwały pomnik pamięci
o wszystkich żołnierzach Pułku.
Poniżej przedstawiam informacje przybliżającą
Stowarzyszenia Ułanów Karpackich.

sylwetkę

Prezesa

Urodził się w 1965r. w Radomiu. Służbę wojskową rozpoczął
w Toruniu, gdzie ukończył Szkołę Chorążych Wojsk Rakietowych
i Artylerii i kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk
Rakietowych i Artylerii. W Garnizonie Gubińskim służył do jego
rozwiązania: w 25 Dywizjonie Artylerii Rakietowej, 73 pułku
zmechanizowanym im. Ułanów Karpackich na stanowiskach od
dowódcy plutonu dowodzenia do szefa sztabu dywizjonu artylerii
samobieżnej, 5 Kresowej Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku
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dowódcy dywizjonu artylerii przeciwpancernej. W latach 2002 do 2003
pełnił obowiązki oficera ds. topografii wojskowej i oceny terenu S-2 w 1
Mazurskiej Brygadzie Artylerii w Węgorzewie. Od 2003 roku służbę
wojskową pełni w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży, obecnie
na stanowisku Szefa Wydziału – Zastępcy Wojskowego Komendanta
Uzupełnień.
Ukończył
studia
magisterskie
na
Uniwersytecie
Zielonogórskim, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim
oraz Akademii Obrony Narodowej.
Członkiem Stowarzyszenia Ułanów Karpackich jest od 2010 r.
(nr leg. 17/10). Interesuje się historią Kawalerii Polskiej. Współpracuje
z wieloma Stowarzyszeniami Kawaleryjskimi na terenie województwa
podlaskiego. Ma wspaniałą żonę i dwie dorosłe córki, z którymi spędza
wolny czas, łowiąc ryby, rzeźbiąc w drewnie, spacerując z psem.

Przemysław KOPIJ
Anna Maria ANDERS przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa i nowym Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów
ds. Dialogu Międzynarodowego w randze sekretarza stanu. Nominacja
odbyła się 15. stycznia br.
„Dla nas jest ogromnym zaszczytem, że pani zgodziła się pełnić tę
funk cję,
że
dołącza
do
biało-czerwonej
drużyny
Prawa
i Sprawiedliwości” – powiedziała Premier RP, p. Beata SZYDŁO.
Premier
podkreśliła
wagę
dialogu
międzynarodowego,
spraw
związanych z wszystkim, co jest dla Polski szczególnie ważne,
z upamiętnianiem, ochroną pamięci miejsc walki i męczeństwa
i mówieniem o patriotyzmie. Przypomniała, że w poprzednim rządzie,
funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu
Międzynarodowego pełnił Władysław Bartoszewski, zmarły w kwietniu
ubiegłego roku. Dzisiaj ogromnym zaszczytem jest powołać na to
stanowisko p. Annę Marię ANDERS. Życzę powiedzenia, wierzę
głęboko, że Pani misja przyniesie Polsce dobre owoce – podsumowała
premier.
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Wręczenie aktu nominacji przez Premier RP, p. Beatę Szydło

Anna Maria Anders – Przew odnicząca ROPWiM
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Anna Maria Anders powiedziała, że powierzenie jej funkcji
przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, oraz
Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego
to dla niej wielki zaszczyt. Temat żołnierzy, dbanie o pamięć ojca,
byłych żołnierzy (…) jest bardzo istotny w moim życiu – mówiła Anna
Maria Anders.
Anna Maria Anders jest córką gen. Władysława Andersa –
Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zach., Dowódcy
Polskiego 2 Korpusu. Nowo mianowana Przewodnicząca ROPWiM
podkreślała, że jednym z jej priorytetów będzie otoczenie opieką
Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino, gdzie pochowani
są m.in. jej rodzice. Fot. P. Tracz, źródło: www.premier.gov. pl
PS:
Redakcja Ułana Karpackiego, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia
Ułanów Karpackich składają życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji
powierzonych zadań (red.)
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Przemysław KOPIJ
Pożegnanie z mundurem
(relacja)
Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie. Seneka

Dla każdego żołnierza pożegnanie
z mundurem jest wielkim przeżyciem, to
szczególny moment, kiedy w jednej chwili
przed oczami pojawiają się obrazy naszej
służby wojskowej z którą nie łatwo jest się
rozstać. Można powiedzieć: żal odchodzić.
29 stycznia br. w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień w Poznaniu na swojej ostatniej
zbiórce stanął mjr Sławomir Roman, były
żołnierz
73 Pułku Zmechanizowanego
Ułanów Karpackich w Gubinie, Sekretarz
Stowarzyszenia Ułanów Karpackich. Odchodzącego do rezerwy
pożegnali koledzy i pracownicy cywilni WKU, oraz zaproszeni goście.
Stowarzyszenie Ułanów Karpackich reprezentował Przemysław KOPIJ
– b. Prezes Stowarzyszenia Ułanów Karpackich.

Pamiątkowe zdjęcie.
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Ceremonia pożegnania rozpoczęła się od złożenia meldunku
Szefowi Wydziału, Zastępcy WKU, p. mjr Robertowi GŁOŚNICKIEMU.
Po przywitaniu zgromadzonych gości odczytano rozkaz personalny, po
którym narrator przedstawił przebieg służby wojskowej odchodzącego
do rezerwy mjr Sławomira Romana. W swoim wystąpieniu wzruszony,
podziękował za lata wspólnej służby na różnych stanowiskach
i w różnych jednostkach, zaś honorując swojego podwładnego
mjr Głośnicki, złożył na jego ręce okolicznościowe podziękowanie
i pamiątkową szable. Ceremonia zakończyła się wpisem do Księgi
Pamiątkowej, oraz pamiątkowym zdjęciem. Fot. A. Felcenloben,
A. Dziubińsk a.

Przemysław KOPIJ
Urodziny honorowego Ułana Karpackiego – Mieczysława Heroda.
(relacja)
Jeden z ostatnich żyjących „Tobrukczyków”, żołnierz trzech
kampanii: wrześniowej, libijskiej, oraz włoskiej. Kawaler Krzyża
Wojennego Orderu Virtuti Militari, płk w st. spocz. Mieczysław Herod
20 lutego obchodził 98. urodziny.
Na przyjęciu urodzinowym, które odbyło się w domu Jubilata nie
mogło zabraknąć delegacji Stowarzyszenia Ułanów Karpackich, którego
dostojny solenizant jest członkiem. Stowarzyszenie reprezentowali:
Andrzej Furman – redaktor Ułana Karpackiego, Przemysław Kopij
b. Prezes Stowarzyszenia Ułanów Karpackich, Mirosław Kucharski
administrator strony internetowej Stowarzyszenia Ułanów Karpackich
z małżonką Katarzyną. Swą obecnością zaszczyciła wnuczka śp.
Tomasza Skrzyńskiego – Joanna Skrzyńska, Redaktor w zespole
redakcyjnym czasopisma Ułan Karpacki.
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Pamiątkow e zdjęcie z dostojnym Jubilatem. Stoją od lew ej: Przemysław Kopij,
Mirosław Kucharski, Joanna Skrzyńska, Mieczysław Herod, Andrzej Furman,
Katarzyna Kucharska.
fot. Krzysztof Herod

Ponadto w uroczystości udział wzięli: Dowódca Centrum
Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego, gen. dyw. dr
Cezary Podlasiński, wraz z Szefem Sekretariatu Dowódcy, p. mjr
Magdaleną Zalewską, oraz p. mjr Justyną Bielik, Rzecznik Prasowy
COL-DKL. Przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych p. Jan Sroka – naczelnik Wydziału Zagranicznego
UDSKiOR, p. Gniewomir Rokosz Kuczyński – Dyrektor Generalny
Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, który
reprezentował Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Panią
Annę Marię Anders. Na uroczystości pojawił się prof. Wojciech
Narębski, serdeczny przyjaciel Jubilata, oraz najbliższa rodzina.
Uroczystość urodzinowa rozpoczęła się od złożenia życzeń,
wręczeniu urodzinowych bumag, kwiatów oraz prezentów. Z inicjatywy
członków
Stowarzyszenia
Ułanów
Karpackich,
na
wniosek
Przewodniczącej ROPWiM p. Anny Marii Anders, Mieczysław Herod honorowy Ułan Karpacki wyróżniony został: Złotym Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej. W imieniu Przewodniczącej ROPWiM
odznaczenie wręczył Dowódca COL-DKL, gen. dyw. dr Cezary
Podlasiński.
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Przyznany Medal w raz z legitymacją.
fot. mjr Justyna Bielik

Moment dekoracji.
Stoją od lew ej: mjr Magdalena Zalew ska, Mieczysław Herod,
Wojciech Narębski, gen. dyw . dr Cezary Podlasiński.
fot. mjr Justyna Bielik
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Na jednym z portali społecznościowych, Pani Minister tak oto
napisała: Cieszę się, że mogłam wyróżnić złotym medalem Opiek una
Miejsc Pamięci Narodowej p. pułk ownik a Mieczysława Heroda. Przez
lata w pełni zasłużył na to wyróżnienie!
Czym byłyby urodziny bez tortu? Zadbali o to członkowie
Stowarzyszenia Ułanów Karpackich, którzy w ramach prezentu sprawili
dostojnemu solenizantowi słodką niespodziankę. Odśpiewane gromkie
sto lat, zdmuchnięcie okolicznościowych świeczek, zakończyło pierwszą
część uroczystości pełną wzruszeń i łez szczęścia. Druga część
wspomnieniowa, podczas której zebrani goście mogli usłyszeć (ze
szczegółami), jak wyglądała przeprawa z Polski poprzez Słowację,
Węgry, Jugosławię, do formującej się w Syrii Brygady Strzelców
Karpackich. Mottem przewodnim było: Im słońce wyżej, tym Sik orsk i
bliżej!

Sto lat, Sto lat … !,odśpiew ali przybyli goście.
fot. mjr Justyna Bielik

Po trzech godzinach pełnego wzruszeń urodzinowego przyjęcia,
zaproszeni goście, żegnając się z solenizantem wspólnie mówili: Do
zobaczenia za dwa lata Panie Mieczysławie!, na ok rągłych 100
urodzinach!
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Dziarski artylerzysta, kawaler Orderu
Virtuti Militari, honorowy Ułan – Mieczysław
HEROD – syn Stanisława i Józefy urodził się
w Rzeplinie 20 lutego 1918 r. Żołnierz
września. Za udział w walkach w 1939 r.,
w bitwie pod Pszczyną odznaczony Srebrnym
Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Wzięty do
niewoli niemieckiej, z której ucieka. 9 kwietnia
1940 r. opuszcza Polskę i poprzez zielone
granice przedostaje się do Grecji, a stamtąd
do Syrii. Wstępuje ochotniczo do Brygady Strzelców Karpackich (nr ew.
368) tworzonej w syryjskim Homs. Jako artylerzysta służy w Karpackim
Pułku Artylerii Lekkiej. Bierze udział w kampanii libijskiej (w tym prawie
cztery miesiące broni twierdzy Tobruk). W 1942 r., w Palestynie kończy
Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii. Jako kpr. pchor. bierze udział w
całej kampanii włoskiej Polskiego 2 Korpusu. 1 marca 1945 r.
mianowany do stopnia podporucznika. Repatriuje do Polski z Anglii 19
sierpnia 1947 r. Działa społecznie w organizacjach kombatanckich.
Bierze czynny udział w organizowaniu wyjazdów do Tobruku i Monte
Cassino. Od 1990 r., a faktycznie od 1984 r. jest delegatem na
kraj Związku b. żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich
„Tobrukczycy" z siedzibą w Londynie. W sierpniu 1985 r., zostaje
odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. Przyczynia się do
nadania imienia „Obrońców Tobruku" szkołom w Tomicach i Bukowskiej
Woli. Bierze czynny udział w zjazdach kawalerów Virtuti Militari.
Podczas pobytu w Grimsby, w roku 1990, zostaje wyróżniony
tytułem Honorowego Ułana Karpackiego przez Walne Zebranie Związku
Ułanów Karpackich. Członek Stowarzyszenia Ułanów Karpackich (nr
leg. 40/2010).
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Andrzej FURMAN
Urodziny profesora Wojciecha Narębskiego.
14 kwietnia br. swoje 91 urodziny
obchodził nasz niestrudzony "Wojtek" - prof.
Wojciech NARĘBSKI.
Redakcja Ułana Karpackiego w imieniu całej
wspólnoty Stowarzyszenia Ułanów Karpackich
składają naszemu drogiemu i wyjątkowemu
Jubilatowi życzenia wszelkiej pomyślności,
zdrowia, szczęścia i 200 lat !!!
Poniżej
przybliżamy
postać
profesora,
przyjaciela
Stowarzyszenia
Ułanów
Karpackich:
WOJCIECH NARĘBSKI – urodzony 14 kwietnia 1925 r. we. Włocławku.
Syn Stefana i Zofii z domu Olszakowska. Były więzień NKWD. Żołnierz
Armii Polskiej na Wschodzie i Polskiego 2 Korpusu. Prezes
O/Krakowskiego Krajowego Związku b. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie i Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz
wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej, im. F. Nullo.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu, popartemu rzetelną wiedzą
historyczną i znajomością kilku języków obcych, jego działalność jest
znana w kraju i zagranicą. Jest cenionym konsultantem i prelegentem
na rocznicowych obchodach oraz konferencjach historycznych w kraju
i we Włoszech. Autor wielu publikacji. Wnikliwy recenzent wydawnictw
o dziejach Polskiego 2 Korpusu, wspierający materiałami i dokumentami
historycznymi organizatorów wystaw i konferencji zarówno w kraju jak
i w wielu miastach włoskich (Ancona, Matera, Casamassima, Alessano,
Matino, Bolonia, Imola, Castel San Pietro i in.) Za wkład w rozwój
współpracy polsko-włoskiej i popularyzację polsko-włoskiego braterstwa
broni w kampanii włoskiej 1944-45, został w roku 2005 odznaczony
Krzyżem Oficerskim Zasługi Republiki Włoskiej i otrzymał honorowe
obywatelstwo miasta Alessano. Utrzymuje żywy kontakt i współpracę
z Centrum Kulturalno-Oświatowym "Czerwony Mak" w Orenburgu,
wspierając ten aktywny polski ośrodek materiałami historycznymi
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dotyczącymi powstania w tym regionie w roku 1941 Armii Polskiej gen.
Władysława Andersa, której był żołnierzem.
Autor prac dotyczących szkół wojskowych i cywilnych
2 Korpusu, których był wychowankiem. Utrzymuje kontakty ze szkołami
i szczepami harcerskimi w Polsce, wspiera je, dostarczając materiały
historyczne (wydawnictwa, płyty, itp.) z obszaru dziejów Polskiego
2 Korpusu. Godne podkreślenia są też spotkania z młodzieżą polską
i włoską, poświęcone głównie postaci niedźwiedzia Wojtka z jego
macierzystej 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii. Został konsultantem
historycznym i autorem wstępu do książki i komiksu, poświęconym temu
słynnemu misiowi – żołnierzowi Polskiego 2 Korpusu, które to
wydawnictwa, dzięki temu stały się wiarygodnym źródłem informacji
o chwalebnym szlaku bojowym Polaków we Włoszech.
Za swą działalność kombatancką wyróżniony wieloma
odznaczeniami, m.in. Złotym Medalem "Merentibus" Uniwersytetu
Wrocławskiego, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
Medalem "Pro Memoria", Odznaczeniem "Honoris Gratia", Krzyżem
Zasługi ZHP. W roku 2004 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Przemysław KOPIJ
50 - lecie pracy zawodowej
Jedna z nielicznych osób, która
samodzielnie wykonuje w metalu i emalii ordery,
odznaczenia, znaki rozpoznawcze związane
z chwałą bojowych tradycji jednostek Wojska
Polskiego. Kierowana pracownia mieszcząca
się w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 111, od
roku 1966 po dzień dzisiejszy wykonuje odznaki
rozpoznawcze, miniatury baretek, medale, tym
samym potwierdzając wysoką klasę i uznanie
dla wartości artystycznych. Jako jeden
z pierwszych w kraju otrzymuje tytuł Mistrza
Rzemiosł Artystycznych.
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Jarosław JAKUBOWSKI w roku bieżącym obchodzi 50-lecie
pracy zawodowej. Z tej okazji w dniu 12. czerwca br. została
zorganizowana wystawa jego prac grawerskich w Wielkopolskim
Muzeum Wojskowym w Poznaniu, które objęło patronat. Na wystawę
przybyło wielu zaproszonych gości dla których przez lata Pan Jarosław
wykonywał i wykonuje odznaki honorowe.
Punktualnie o godzinie 12.00, występujący w roli narratora
Kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu Pan
Jarosław ŁUCZAK, przedstawił życiorys osoby i jej liczne dokonania.
Całość dopełniła cześć artystyczna, w której sam Jubilat odśpiewał
„Czerwone Maki”. Licznie zgromadzeni goście, gratulując złotego
jubileuszu, mogli zapoznać się z wystawą prac kierowaną przez niego
pracownią w Poznaniu.
Wyroby prezentowane są na wielu wystawach w Polsce
i krajach Europy, rozpowszechniając Polskie Siły Zbrojne. Warsztat
„Grawerstwo” wykonał m.in. odznaki dla lotników w Powidzu,
Mirosławcu, Świdwinie, czy dla 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego
w podpoznańskich Krzesinach. „Absolwentkę” Podyplomowego Studium
Operacyjno – Strategicznego w Rembertowie. Największą zaś gamę
odznak stanowią Wojska Lądowe, m.in. odznaka 15. Wielkopolskiej
Brygady Kawalerii Pancernej w Wędrzynie, 5 Kresowej Brygady
Zmechanizowanej w Gubinie, baretka Batalionu Czołgów Ułanów
Karpackich, 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. W roku 2015
dla członków Stowarzyszenia Ułanów Karpackich pracownia wykonała
miniaturkę honorowej odznaki Pułku Ułanów Karpackich. fot.
Przemysław Kopij

W roku 2011 na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Ułanów Karpackich,
Decyzją MON Pan Jarosław Jakubowski za swą pracę wyróżniony
zostaje brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. (przyp.
red.)
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Mirosław KUCHARSKI
Podwójny jubileusz
5 czerwca br., delegacja SUK w składzie: Grzegorz Foryszewski
i Mirosław Kucharski z małżonkami oraz kol. Wojciech Skrzyński
z synem Pawłem i jego rodziną, uczestniczyła w obchodach 150-lecia
powstania Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli, która od 1996 r.
nosi dumnie imię Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich –
Obrońców Tobruku, a to za sprawą dobrze znanego nam Mieczysława
Heroda – Tobrukczyka – do którego dołączyło 20 innych kolegów.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13tej wciągnięciem flagi państwowej na maszt
i wejściem pocztów sztandarowych. Wszystkich
przybyłych
gości,
grono
pedagogiczne
i uczniów przywitał dyrektor szkoły p. Jan
Manterys. Słowo o Samodzielnej Brygadzie
Strzelców Karpackich i niedawno zmarłym
Tomaszu Skrzyńskim, przed odsłonięciem
tablicy pamiątkowej ku jego czci, w imieniu
dyrektora krakowskiego oddziału IPN-u wygłosił
Naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania
i Archiwizacji Dokumentów p. Rafał Dyrcz. Kolega Wojciech Skrzyński
wraz z synem i wnuczkiem dokonali odsłonięcia tablicy. Z kolei kol.
Grzegorz w asyście pań złożył okolicznościową wiązankę kwiatów od
członków Stowarzyszenia.
Potem, przed budynkiem szkoły, wszyscy zebrani uczestniczyli
w polowej Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich Tobrukczyków
oraz byłych i obecnych nauczycieli i uczniów szkoły. Po mszy najlepsi
uczniowie startujący w szkolnych konkursach otrzymali cenne nagrody.
Całości dopełniło towarzyskie spotkanie (przy suto zastawionym stole)
zaproszonych gości, absolwentów i przyjaciół szkoły w miejscowej
remizie.
Na uroczystości obecna była dwójka naszych przyjaciół: p. Zofia
Majsterek – córka śp. ppor. Szczepana Stańczykiewicza i prof. Wojciech
Narębski. Jak zwykle nie obyło się bez pogaduszek i pamiątkowych
fotografii.
52

Uczestnicy Uroczystości. Stoją od lew ej: Katarzyna Kucharska,
Grzegorz Foryszewski z małżonką, Wojciech Skrzyński, prof. Wojciech Narębski
fot. Mirosław Kucharski

Przemysław KOPIJ
XXXI Dni Ułana
Tradycje 15 Pułku
Ułanów Poznańskich sięgają
1918 r., kiedy utworzono
pierwszy oddział kawalerii
Powstania
Wielkopolskiego
1918/1919 r. Oddział przyjął
nazwę Konnych Strzelców
Straży
Poznańskiej. Jako
pierwszy w Wielkopolsce pułk
odrodzonej
jazdy
polskiej
przejął ułańskie, narodowe
biało – czerwone proporczyki. Pierwszym tymczasowym dowódcą był
por. Józef Lossow. 29 stycznia 1919 r. oddział otrzymał nazwę 1. Pułku
Ułanów Wielkopolskich. Po włączeniu Wojsk Wielkopolskich w struktury
53

Wojska Polskiego, pułk ten w styczniu 1920 r. otrzymał kolejny nowy
numer i stał się 15. Pułkiem Ułanów Wielkopolskich. W sierpniu 1920 r.,
na wniosek władz miejskich Poznania, pułk otrzymał nową nazwę i stał
się 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich.
W dniach 23-24 kwietnia br. w Poznaniu obchodzono XXXI Dni
Ułana – Święto 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Oficjalne uroczystości
rozpoczęły się w sobotę wieczorem od uroczystego capstrzyku
z przejściem pod Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich, który
poprowadziła Kompania Honorowa 15. Batalionu Ułanów Poznańskich –
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen broni Józefa
Dowbor Muśnickiego z Międzyrzecza. Odbył się też apel poległych,
podczas którego wymieniono nazwiska wszystkich poznańskich ułanów
poległych od 1918 roku do zakończenia II wojny światowej.
Wzorem lat poprzednich w uroczystościach udział wzięli
członkowie Stowarzyszenia Ułanów Karpackich w osobach: Andrzej
Furman, Mirosław Kucharski, Przemysław Kopij, Hubert Gruszczyński,
Marek
Sobkowiak.
W
uroczystościach
uczestniczyła
Grupa
Rekonstrukcji Historycznych – „Karpaty” z Mikołowa / k Katowic pod
dowództwem p. Roberta GARCARZYKA. Niedzielne uroczystości
rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej
w Cudy Wielmożnej za dusze poległych, pomordowanych i zmarłych
Ułanów Poznańskich. Po nabożeństwie delegacja w składzie: Andrzej
Furman, Mirosław Kucharski, Beata Zenderowska (GRH „Karpaty”)
z udziałem władz miasta Poznania, Wojska Polskiego i Kawalerii
Ochotniczej złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem 15. PUPozn.
Honorowym gościem tegorocznych uroczystości była Pani Senator
Anna Maria ANDERS – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu
Międzynarodowego.
Oficjalne
uroczystości
zakończyły
się
w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, gdzie oddano hołd sztandarowi
pułku. Dni Ułana zakończył festyn kawaleryjski na poznańskiej Cytadeli
z udziałem Grup Rekonstrukcji Historycznych i popisami grup konnych,
oraz prezentacją sprzętu bojowego wystawionego przez 17.
Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. fot. Gabriela Kopij
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Przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Stoją od lew ej:
ppłk Tomasz Stachera – Dow ódca 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, Hubert
Gruszczyński, Anna Maria Anders, Przemysław Kopij, Andrzej Furman.

Wielkopolskie Muzeum Wojskow e. Na tle sztandaru 15. PUPozn., stoją od lew ej:
Mirosław Kucharski, Tadeusz Jeziorowski – Honorow y Prezes Towarzystwa b. żołnierzy
i przyjaciół 15.PUPozn., Tomasz Kołton, Przemysław Kopij, Beata Zenderowska,
Anna Maria Anders, Andrzej Furman, Hubert Gruszczyński, Robert Garcarzyk.
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Redakcja uprzejmie dziękuje wszystkim korespondentom
rozsianym po całym świecie za przesłanie bieżącej korespondencji. To
miły i ważny dla nas sygnał, że wysiłek redagowania naszego „Ułana
Karpackiego” jest tak dobrze oceniany przez Czytelników, którzy
wielokrotnie pisząc, czekają na jego kolejny numer.

Joanna Skrzyńska

Zakopane, dn. 29.12.2015 r.

W nowym rok u najlepsze życzenia dla całej ułańsk iej rodziny
zdrowia, wszelk iej pomyślności i wielu wspaniałych wspólnych chwil.
Joanna Sk rzyńsk a
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Janina Jakubik

Floryda, USA, dn.19. 01.2016 r.

Witam,
Starałam się oddzwonić na podany w liście numer k omórk owy lecz
mimo, że wygląda że łączy, ale nie ma odpowiedzi ani sek retark a nie
funk cjonuje.
Chcę serdecznie podzięk ować za k artę i za list oraz k opie nek rologów.
Bardzo mnie jak zawsze wzruszyły. Ubolewam ogromnie nad stratą
mojego małżonk a. Życie jednak biegnie do przodu i musimy ak ceptować
również te najbardziej przyk re wydarzenia.
Cieszę się, że Ułan Karpack i będzie wychodził. Straciłam nadzieje, bo
nawet ostatni numer, na k tóry doręczyłam sk ładk ę wciąż się nie uk azał
choć jak wiem był prawie uk ończony. Tragiczna śmierć naszego
Tomasza powik łała plany. Wszystk o jest zrozumiane.
Pozdrawiam serdecznie i teraz jestem już w domu do wiosny. Życzę
powodzenia w realizacji planu wydawania tego jak że lubianego "Ułana"
Janina Jak ubik

Krzysztof Tochman

luty 2016 r.

Szanowni Państwo,
Bardzo dzięk uję za ostatni 160 nr "Ułana Karpack iego". Mile mnie to
zask oczyło. Przede wszystk im jestem pełen uznania i gratuluję
Następcy Panu Redak torowi Andrzejowi. Aby udała się dalsza edycja
Ułana.
Odejście tak szybk ie Pana Tomasza, mimo wszystk o było dla mnie
zask oczeniem. Jak
ostatnio rozmawialiśmy w ok olicy Świąt
Wielk anocnych zwierzył się, że ma poważne problemy zdrowotne. Nie
przypuszczałem, że aż tak poważne. Dzielnie to wszystk o znosił! Gdy
chciałem do Niego zadzwonić k olejny raz – już nie żył.
Cześć Jego pamięci!
Serdecznie pozdrawiam i wszystk iego co dobre życzę
Krzysztof Tochman
PS
Może następnym razem uda mi się Panu coś "podrzucić" do Ułana?
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Daria Kuczyńska

Londyn, dn. 25.02.2016 r.

Szanowny Panie Redak torze,
Potwierdzam przyjęcie do zbiorów Bibliotek i Polsk iej POSK w Londynie
k olejnego numeru Ułana Karpack iego.
Z wyrazami szacunk u
Daria Kuczyńsk a
Secretary / Sek retariat
The Polish Library POSK / Bibliotek a Polsk a POSK
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Mieczysław Stachowiak

Wrocław, dn. 27.02.2016 r.

Bardzo dzięk uję za Ułana – w mojej k olek cji będzie z ok azji TOMKA
najważniejszy. Gratuluję zaszczytu przejęcia PAŁECZKI POKOLEŃ,
ALE I TEŻ WIEM, JAKĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pana obarczono
wobec TYCH, co odeszli i tych k tórzy są.
Powodzenia Panu życzę i nam wszystk im.
Mieczysław Stachowiak
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Antoni Gniewosz

27.02.2016 r.

Rodzinie i nowej Redak cji „Ułana Karpack iego” przesyłam wyrazy
współczucia w związk u ze śmiercią podporucznik a Tomasza
Sk rzyńsk iego, k tóry był blisk im k olegą mojego brata Alek sandra
Gniewosza z Pułk u Ułanów Karpack ich.
Cześć Jego Pamięci.
Antoni Gniewosz
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Christine Bojen-Piotrowska

dn. 02.03.2016 r.

Greetings Andrzej
I would lik e to send my thank s to you and Joanna Sk rzynsk a along with
others who have made a great job of compiling & printing the Ulan
Karpack i no 160 & work ed so hard since the sad passing of dear
Tomasz honouring his wishes that the continuation of this important
tradition & history of the Regiment will go on for many more years.
Best wishes
Christine
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Rafał Depowski

dn. 04.03.2016 r.

Witam Pana.
Niniejszym potwierdzam otrzymanie ostatniego numeru Ułana
Karpack iego – drogą pocztową – przez moją Mamę Alinę Depowsk ą.
Pozdrawiam

Walerian Jaworski

Melksham – Anglia, 05.03.2016 r.

Drogi Kolego Andrzeju,
Piszę ten list, aby powiedzieć serdecznie „Dzięk uję” za załączenie
życiorysu naszego k olegi śp. Tomk a Sk rzyńsk iego, Redak tora „Ułana
Karpack iego” przez k ilk anaście lat.
Odszedł od nas k ochany Tomek , drogi k olega z czasów walk o Wolną
Polsk ę. Potem pracował do ostatniej chwili życia, aby trzymać k ontak t
z wojak ami z pustyni libijsk iej i walk o wyzwolenie Włoch. Jest i będzie
zawsze w naszych myślach i modlitwach.
Drogi Andrzeju, życzę Ci przyjemnych godzin przy druk owaniu tego
wspaniałego i bardzo drogiego dla nas pisemk a.
Cześć i „Good Luck ”
Walek i Glynice Jaworscy

Zygmunt W. Zakrzewski

dn. 07.03.2016 r.

Szanowni Państwo!
Pragnę podzięk ować za przesłanie mi numeru 160 Ułana Karpack iego
oraz za obecny k olejny nr 161. Zbliża się 100 lecie urodzin Pana
Pułk ownik a Emila S. Mentla zamieszk ałego w Sacramento. W tej
sprawie, oraz upamiętnienia w Warszawie tablicą Pułk u Ułanów
Karpack ich, wystąpiłem do Prezydenta R.P. Stowarzyszenie powinno
w tej sprawie również podjąć jak ieś przygotowania i działania.
Sugerowałem umieszczenie tak iej tablicy przy Pomnik u Monte Casino
na Sk werze Gen. Andersa. Być może, że Prezydent zechce podjąć tak ą
inicjatywę, włączając do działania nowo wybraną Panią Senator, córk ę
gen. Andersa. Pozdrawiam Członk ów Stowarzyszenia.
Zygmunt W. Zak rzewsk i
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Małgorzata Zawartka

Bukowska Wola, dn. 7.03.2016 r.
STOWARZYSZENIE
KARPACKICH

UŁANÓW

Serdecznie dzięk uję w imieniu uczniów Szk oły Podstawowej
noszącej zaszczytne imię Samodzielnej Brygady Strzelców Karpack ich
– Obrońców Tobruk u, za k olejny numer Ułana Karpack iego. Od paru już
lat umożliwia nam zdobywanie wciąż nowych wiadomości. Ten numer
jest nam szczególnie drogi ponieważ już na 4 stronie znajdujemy
ostatnie słowa naszego k ochanego Pana Tomasza – częstego gościa
naszej szk oły.
W bieżącym rok u szk olnym nasza szk oła obchodzi 150- lecie powstania
i 20-lecie nadania imienia. Tak i jubileusz zasługuje na szczególne
zaak centowanie roli Patrona w jej historii dlatego zaplanowaliśmy:
 odsłonięcie tablicy pamiątk owej ŚP podporucznik a Tomasza
Sk rzyńsk iego
 uroczyste
przek azanie
zgromadzonych
przez
szk ołę
dok umentów i pamiątek żołnierzy SBSK
 zorganizowanie wystawy poświęconej jubileuszowi
 rozdanie nagród z XIV edycji k onk ursu „Ku Wolnej Polsce”
Uroczyste obchody planujemy na 5 czerwca 2016 r. i już teraz wstępnie
na nie zapraszamy.
Przesyłamy serdeczne życzenia świąteczne od całej społeczności
szk olnej.
Z poważaniem
nauczycielk a historii
Małgorzata Zawartk a

Mikołów, 08.03.2016 r.

Robert Garcarzyk

Dzień dobry i witam serdecznie,
Bardzo dzięk ujemy za nadesłanego „Ułana”. Cieszymy się z tego
numeru, gdyż upamiętnia on naszego ulubionego Weterana, Pana ppor.
Tomasza Sk rzyńsk iego, oraz wielu innych, k tórych dzięk i temu
numerowi poznaliśmy.
Pamiętamy o nich i będziemy pamiętać. My Ułani rek onstruk torzy
z Górnego Śląsk a – Mik ołowa.
Pozdrawiam
st. ułan Robert Garcarzyk
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Irena Bahrynowska-Kowalska

Kraków, 14.03.2016 r.

Bardzo dzięk uję za otrzymany 160 numer „Ułana Karpack iego”.
Jednocześnie proszę, jeżeli był wydruk owany numer 161 (czerwiec –
grudzień 2015 r.) o przesłanie tego numeru na mój adres.
Zawiadamiam, że będzie wystawa o SBSK i 3DSK w k wietniu br.
w Domu Kultury „Podgórze” w Krak owie, ul. Sok olsk a 13. Wernisaż
wystawy – 11.04.2016 r. o godz. 18.00. Będzie to szósta wystawa
o Wojsk u Polsk im walczącym przy Siłach Zbrojnych na Zachodzie.
Dużo miejsca w ww. temacie zajmują na planszach Ułani Karpaccy.
Zawiadamiam o tej wystawie Gazetę Polsk ą Codzienną.
z poważaniem;
Irena Bahrynowsk a
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Mikołów, 15.03.2016 r.

Robert Garcarzyk

W imieniu własnym i naszej grupy dzięk uję za nadesłane życzenia
Wielk anocne. Cieszę się z tej k artk i, na k tórej prócz Jezusa
Zmartwychwstałego jest tarcza Pułk u Ułanów Karpack ich. Przypomina
nam ona k ontak ty, jak ie zawsze utrzymywaliśmy z Panem ppor.
Tomaszem Sk rzyńsk im. Miło, że teraz od Redak cji Ułana tak ą
otrzymaliśmy. Dzięk ujemy. Zarazem ode mnie i całej GRH „Karpaty”
winszujemy Redak cji i wszystk im członk om Stowarzyszenia na te
nadchodzące święta wiele radości, zdrowia, pogody ducha,
błogosławieństwa Jezusa Zmartwychwstałego. Tradycyjnie smacznego
święconego, bogatego zajączk a i mok rego dyngusa, k tóry raczej tutaj
tyczy się dziewcząt. Po prostu wesołego Alleluja! Przy tej ok azji
chciałbym potwierdzić nasze przybycie na uroczystości „Dni Ułana”
w Poznaniu. Jeśli będzie możliwość noclegu z soboty na niedzielę, tj.
23-24, chętnie z niego sk orzystamy. Przybylibyśmy wtedy w sobotę pod
wieczór w liczbie ok . 4-6 osób. Dok ładnie mogę potwierdzić tuż przed
terminem przyjazdu. Wcześniej sk ontak tuję się z Jack iem odnośnie
wystawienia reprezentacyjnego pocztu Pułk u Ułanów Karpack ich. Raz
jeszcze dzięk uję za pamięć i życzę spok ojnych Świąt Wielk iej Nocy.
pozdrawiam st. ułan Robert Garcarzyk
Zofia Majsterek

marzec 2016 r.

Szanowny Panie, ślicznie dzięk uję za bardzo ciek awego Ułana, k tóry od
wielu lat sprawia mi ogromną radość. Dzięk uję za umieszczone zdjęcie
mego Drogiego Taty. Jeszcze raz dzięk uję za pamięć, za podjęty trud
w k ontynuacji wieloletniej niestrudzonej pracy śp. Pana Tomasza
Sk rzyńsk iego, aby pamięć o naszej Kawalerii, rozbudzała ducha
patriotyzmu w młodych pok oleniach Polak ów.
Z wyrazami szacunk u
Zofia Majsterek , córk a Szczepana Stańczyk iewicza
Poznań, dn. 01.04.2016 r.

Andrzej Król
Szanowni Państwo,

potwierdzam z podzięk owaniem odbiór k olejnego numeru UŁANA
KARPACKIEGO styczeń-czerwiec 2015.
Po opracowaniu zeszyt trafi do bibliotek i Wielk opolsk iego Muzeum
Wojsk owego- Oddziału MNP.
Z uszanowaniem
Andrzej Król, BMNP
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Stefan Olbrecht

Winnipeg, Canada, 19.04.2016 r.

Szanowna Redak cjo;
Zawiadamiam, że otrzymałem Ułana nr 160, na k tóry czek ałem
z obawą, że może już nie przyjdzie. Z jednej strony zadowolenie,
z drugiej zaś smutek , czytając o śmierci Tomasza Sk rzyńsk iego, oraz
k pr. Józefa Listosia. Pod Monte Cassino byliśmy na piechotę. Miałem
honor i szczęście być w pierwszym plutonie, pierwszej drużynie ciężk ich
k arabinów maszynowych (CKM) w sk ładzie: dowódca – plut. Tadeusz
Oraczewsk i, celowniczy – k pr. Józef Listoś, pomocnik celowniczego –
st. ułan Ryszard Walasek i Stefan Olbrecht – amunicyjny. Plut.
Oraczewsk i zostaje zabity na przedpolu ( poległ w dn. 13. maja 1944 r
pod Castellone – przyp. red.) Pewnego dnia wyszedłem ze swego
stanowisk a i podszedłem do k pr. Listosia, pytając go o godzinę.
O drugiej w nocy miałem iść do Dowództwa po miny. W tym czasie na
horyzoncie zauważyłem błysk odpału i w jednej sek undzie czuję
zbliżający się gwiżdżący pocisk lecący wprost na mnie. Wracam do
stanowisk a, gdzie był st. ułan Walasek , k tóry chwytając mnie za przód
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k ołnierza szarpnął w dół. W tym samym ułamk u sek undy nastąpił
wybuch moździerza, wytwarzając niesamowity gwizd w uszach,
uszk adzając ich bębenk i. Gapiąc się na k olegę Walask a ze wstydem, że
spóźniłem się o ten ułamek sek undy, chroniąc się przed śmiercią, mówi
mi: „widzisz brzdącu?, chcesz być „zdechłym” bohaterem?, k rew się
leje!”, pok azując k rwawą ręk ę. Uświadomiłem sobie wówczas , jak ie
wielk ie miałem szczęście od Boga i Anioła Stróża. Drugi raz tak ie samo
szczęście miałem w atak u na Passo Corno. Jak o 17-letni chłopiec nie
doświadczony w wojnie, biorąc czynny udział jak o amunicyjny dla
3 szwadronu. Jest to jedno z moich wspomnień, siedemnastoletniego
chłopca, k tóry zaczął się rozwijać fizycznie w Pułk u Ułanów Karpack ich
po piek le rosyjsk im, gdzie w nędzy nie urosłem ani jednego minimetra.
W Pułk u urosłem 13-ście centymetrów. Idąc do wojsk a na Komisji
Lek arsk iej miałem: 1,55 cm wzrostu. W maju 1947 r. podczas
demobilizacji odnotowano: 1,68 cm!
Ponieważ mam problem z oczami, nie obiecuję na przyszłość dalszej
k orespondencji, litery mi się dwoją. Zdaje się, że za dużo rozpisałem się
o sobie, więc na tym k ończę i ślę serdeczne pozdrowienia naszej małej
już grupie Ułanów Karpack ich. Ślę również tak zwany „Bear's Hug”, czyli
niedźwiedzia uścisk , k tórych to mamy tutaj k ilk a gatunk ów i prawie
k ażdego rok u są wypadk i pogryzienia ludzi, nawet i śmiertelne.
Czołem Koledzy! Pozostaję z szacunk iem.
PS
Wysyłam swoją fotografię z rok u 2015, również parę dolarów na
redak cję Ułana.
Stefan Olbrecht
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Przemysław Kopij

Poznań, 14.06.2016 r.

Drogi Andrzeju,
W jednej z ostatnich rozmów telefonicznych z naszym Prezesem k ol.
Robertem, wspomniał że usłyszał w radio o planowanej wystawie
w Muzeum Wojsk a Polsk iego w Warszawie poświęconej Samodzielnej
Brygadzie Strzelców Karpack ich. Wszedłem więc na stronę internetową
muzeum i fak tycznie w zak ładce – „ak tualności”, jest zapowiedź
wspomnianej wystawy pt. „Tobruk 1941. W 75 rocznicę walk
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpack ich w obronie pustynnej
twierdzy”. Warto na łamach Ułana wspomnieć o tej niezwyk łej wystawie,
poświęconej naszym starszym k olegom.
Pozdrawiam
Przemek
PS
Poniżej przedstawiam czytelnikom zapowiedź wystawy, zachęcając
wszystkich do jej zwiedzenia. Czekamy na Wasze opinie, relacje
poświęcone wystawie (red.)
Muzeum
Wojska Polskiego
w Warszawie pragnie zaprezentować
szerokiej publiczności wystawę „Tobruk
1941.
W
75.
rocznicę
walk
Samodzielnej
Brygady
Strzelców
Karpackich
w obronie
pustynnej
twierdzy”. Wystawa organizowana jest
w związku z przypadającą w 2016 r.
rocznicą walk o Tobruk, które były
bardzo
ważnym
wydarzeniem
w pierwszym latach II wojny światowej
(…) Wystawa ma służyć przede
wszystkim
popularyzacji
wiedzy
o walkach polskich żołnierzy w latach II
wojny światowej. Ma upamiętnić dokonania Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich, jednej z najbardziej zasłużonych jednostek
Polskich Sił Zbrojnych. Karpatczycy, walcząc w drugiej połowie 1941 r.
w bardzo trudnych, pustynnych warunkach, zasłużyli na uznanie
i podziw zarówno dowództwa brytyjskiego, jak i przeciwników. Wystawa
będzie pierwszą jak dotąd w Polsce tak dużą wystawą poświęconą
walkom o Tobruk i zmaganiom w Afryce Północnej. Zamiarem muzeum
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jest pokazanie w sposób maksymalnie obszerny i atrakcyjny obu stron
tamtego konfliktu – sił alianckich i niemiecko-włoskich. Zostanie to
osiągnięte za pomocą licznych eksponatów pochodzących nie tylko ze
zbiorów własnych Muzeum Wojska Polskiego. Zaprezentujemy także
cenne obiekty ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen.
Władysława Sikorskiego w Londynie, Muzeum Historyczno-Wojskowego
w Dreźnie, Muzeum Lotnictwa w Hanowerze, Muzeum Wojska
w Pradze i kilku muzeów polskich. Na wystawie nie zabraknie także
przedmiotów ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów. Zaprezentowanych
zostanie wiele eksponatów, których dotąd nigdy nie pokazywano
w Polsce. Oryginalne mundury, odznaczenia, broń i ekwipunek z lat II
wojny światowej wzbudzą z pewnością szerokie zainteresowanie
zwiedzających.
Wystawa zostanie przygotowana na sali o powierzchni 420 m²,
w nowoczesnej aranżacji plastycznej. Będzie ona udostępniona
zwiedzającym do końca stycznia 2017 r.
(tekst i fot.: www.muzeumwp.pl)
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Dobrowolne datki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wojciech Skrzyński
Antoni Gniewosz
GRH „Karpaty”
Stefan Olbrecht
Walerian Jaworski
Jarosław But

500 PLN;
100 PLN;
50 PLN;
30 EUR;
20 GBP;
100 PLN;

Wszystkim ofiarodawcom po stokroć dziękuję/my. Bez tego wsparcia
trudno byłoby wydawać naszego „Ułana Karpackiego”.
Zainteresowanych podtrzymywaniem wsparcia wydawnictwa prosimy
o przekazywanie
ewentualnych
wpłat
na
konto
skarbnika
Stowarzyszenia Ułanów Karpackich:
Tomasz SĘDZIKOWSKI
os. 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”
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Zespół redakcyjny „UŁANA KARPACKIEGO:
Andrzej Furman, redaktor naczelny.
Przemysław Kopij, Joanna Skrzyńska, skład komputerowy.
Druk i skład: CSWLąd w Poznaniu – lipiec 2016 r.
Zespół redakcyjny składa podziękowanie wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego numeru.
Zespół redakcyjny zastrzega 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
tel. /+48/ 691-742-123
email: redaktor_uk@stowarzyszenieuk.pl
Joanna SKRZYŃSKA
tel. /+48/ 505-441-321 /
email: joanna.skrzynska@gmail.com
Przemysław KOPIJ
tel. /+48/ 735-472-099
email: lebon6@wp.pl
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