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Przemysław KOPIJ 

 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 

W roku bieżącym obchodzimy 40-tą rocznicę śmierci gen. dyw. Stanisława 
KOPAŃSKIEGO, m.in. Dowódcy Brygady Strzelców Karpackich, której utworzenie przy 
francuskiej armii na Środkowym Wschodzie zostało ogłoszone w rozkazie dziennym dnia               
2. kwietnia 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. Dowbor – Muśnickiego, przyjeżdża 

do Warszawy gdzie zaczyna studia na Politechnice. Lecz 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.  

 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 1024 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. 
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 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 Wodza 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 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 Mersa- Matruh, 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 swoje i Brygady walory w ataku, osiągając w ciągu trzech dni przebicie linii 
obronnych nieprzyjaciela, co miało znaczenie operacyjne. W swoich wspomnieniach pisał: 
"Główną cechą żołnierza Brygady Karpackiej było poczucie dumy narodowej, wyrosłe na 
tle głębokiego przywiązania do wolności. Wpłynął na to fakt, że żołnierz ten szedł do 
Brygady jako ochotnik. (...) żołnierz Brygady od rozpoczęcia kampanii wrześniowej przez 
dwa i pół roku żył ustawicznie w ruchu i niebezpieczeństwie. Wyrobił się on na 
zawodowego żołnierza pustynnego, nie zdradzającego nigdy kompleksu niższości wobec 
wroga ani wobec sprzymierzeńców. (...) Brygada Karpacka walczyła jako pierwsza wielka 
jednostka polska po klęsce 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 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. 
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 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 głębokim 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 1939-1946, pisał: „Kończy się dla mnie ostatni 
etap w którym się jeszcze ma szczęście bezpośredniego obcowania z żołnierzem”.  

                               
                                           odznaka pamiątkowa                   odznaka pamiątkowa 
                         Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich          3. Dywizji Strzelców Karpackich 
 

 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 bardzo czynny w pracach społecznych,            
a zwłaszcza kombatanckich m.in. Związek b. żołnierzy SBSK – Tobrukczycy, Związek 
Karpatczyków – 3DSK, Związek Artylerzystów Konnych. Otoczył specjalną opieką bojowe 
sztandary i materiały historyczne złożone w Polskim Instytucie Historycznym im. gen. 
Sikorskiego w Londynie. W ostatnim roku stan jego zdrowia pogarszał się coraz wyraźniej. 
Ponawiając swą prośbę o zwolnienia ze stanowiska Gen. Insp. 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 sobie 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 Kopański.  
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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 ścigaliśmy 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 … 
 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. 
 

 
Nekrolog śp. gen. dyw. Stanisława Kopańskiego 

Źródło: Ułan Karpacki nr 83, styczeń – czerwiec 1976 r.  

 
  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. 
 Punktualnie o godzinie pierwszej, ks. biskup Wesoły w asyście ks. prałata Sołowieja 
– proboszcza parafii do której należał zmarły General, 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 (…)  
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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 jako tego, który o gród Jej walczył         
i został ciężko ranny tracąc oko, w dzień Wielkiejnocy, 20. kwietnia 1919 roku. 

 

 
Msza św. w kościele św. Andrzeja Boboli. Ks. biskup Wesoły poświęca trumnę. 

Źródło: Ku Wolnej Polsce nr 74, listopad 1976 r. 
 

 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. 
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 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 wszyscy z Jego odejściem 
słowami: „Straciliśmy nie tylko wspaniałego żołnierza i wielkiego dowódcę, straciliśmy też 
wielkiego przyjaciela na którego mogliśmy liczyć w każdej 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 Jankowicz 
 
 
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 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. 
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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.  

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 

wspaniałym organizatorem i wyszkoleniowcem. Jego dyrektywy 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 ja bez 

strat do Tobruku i wycofał na czas przed ofensywą Rommla w 1942 r. 
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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 
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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 którym spotkał mnie zaszczyt powitania tak mi drogiego Pułku Ułanów 

Karpackich na terenie Wielkiej Brytanii, składam życzenia dalszego przetrwania aż do 

powrotu do wolnej Ojczyzny”.  

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 Zakrzewski 

 
 

 

opracowano na podstawie: 

 

Ku Wolnej Polsce nr 74, listopad 1976 r. 

Ułan Karpacki nr 83, styczeń – czerwiec 1976 r.  

 

 

 

 


