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Ułani 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich w czasie uroczystości upamiętniających
poległych żołnierzy polskich podczas forsowania Odry w 1945 r. na Cmentarzu
Wojennym w Siekierkach pod Szczecinem – 19 kwiecień 2017 r.

UŁAN JAZŁOWIECKI NR – 36 (VII-2017 R.)

OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy „Ułana Jazłowieckiego”!
Szanowni Państwo, Członkowie i Przyjaciele Rodziny Jazłowieckiej! Oddając Państwu
36 - ty numer „Ułana” chcemy przypomnieć o naj ważniejszych rocznicach jakie obchodzimy lub
obchodzić będziemy w roku 2017 jak też poinformować o niektórych wydarzeniach w Rodzinie
Jazłowieckiej, 14 Batalionie Ułanów Jazłowieckich i stowarzyszeniach związanych z nami tradycją
pułkową. Do takich właśnie, religijnych lecz i patriotycznych, zaliczyć trzeba 300-lecie cudownego
Obrazu Jasnogórskiego oraz 600 rocznicę powołania funkcji Prymasa Polski, pełniącego w okresach bezkrólewia funkcję „Interrexa” - rządzącego krajem. Warto pamiętać też, że w dniu 2 lipca
1927 roku koronowany został cudami słynący obraz MB Ostrobramskiej.
W kościele pod Jej wezwaniem modlili się Ułani Jałowieccy na lwowskim Łyczakowie.
W obecnym roku, dnia 15 października, obchodzić będziemy 200 rocznicę śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki (ur. 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie na Polesiu, zmarłego na emigracji,
dn. 15 października 1817 r. w Solurze w Szwajcarii). Pochowany został rok później w krypcie Królewskiej na Wawelu, zaś serce przewieziono do Polski dopiero w roku 1927 i umieszczono a kaplicy Zamku Królewskiego w Warszawie.
W 2017 roku przypada rocznica uznania aktem państwowym z dnia 27 lutego 1927 roku,
Mazurka Dąbrowskiego - „Jeszcze Polska nie zginęła”, oficjalnym hymnem Rzeczpospolitej Polskiej. Z wydarzeń międzynarodowych najważniejszym w roku 1917 był wzrost nastojów rewolucyjnych i antywojennych w całej Europie, których szczytem były ruchy rewolucyjne w Europie
i wycofanie się Rosji z „wojny narodów”, co dało możność tworzenia się na jej terenie zaczątków
Wojska Polskiego.
W historii 14 Pułku Ułanów rok 2017 jest ważną, choć smutną rocznicą, bowiem w roku
1947 zakończona została jego działalności jako jednostki wojskowej w k. Brytanii. Wydarzeniom
z tym związanym poświęcamy teksty L. Kukawskiego oraz z wydanych w Londynie w 1988 roku
„Dziejów Ułanów Jazłowieckich”. Na szczególną uwagę zasługuje przesłanie ich autorów,
że „ Ułani Jazłowieccy wierzą, że przejście pułku w stan nieczynny w jesieni 1947 roku nie jest
ostatnim rozdziałem historii 4 Pułku Ułanów Jazłowieckich”, skierowane jakby wprost do dowódców
i żołnierzy dzisiejszego 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, którzy zapisują kolejne rozdziały
w jego historii!
Rok 2017 zapisze się też zapewne w naszej historii, przez otwarcie przez Prezydenta RP.
dyskusji nad zmianą naszej konstytucji, a więc także kwestią umocowania niej zwierzchnictwa Sił
Zbrojnych.
W treści niniejszego numeru „Ułana” znajdą też Czytelnicy kolejne wspomnienia: oficera
i podoficera 14 Pułku. Łączy je podobieństwo spojrzenia na sytuację wojenną, przy wielu różnicach, wobec pozycji dowódcy oraz starszego ułana z tego samego oddziału - plutonu karabinów
maszynowych 14. Pułku Ułanów oraz wiele szczegółów, które jak widać zapadły w ich pamięć.
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Ciekawe wydają się też losy i przygody kaprala (późniejszego starszego wachmistrza) Karola Zdobylaka w jego drodze do pod lwowskiego domu. Cenna, bo pochodząca również od świadka wydarzeń jest też relacja podoficera Oddziałów Leśnych 14 p. UJ lwowskiej Armii Krajowej, prostująca
niesprawdzone, oraz tendencyjne informacje o ich działaniach odwetowych. Po raz pierwszy publikujemy też tekst wniosku Generała bryg. Romana Abrahama o przyznanie odznaczeń żołnierzom
14-go Pułku za bojowe zasługi w kampanii wojennej 1939 roku. Obok m.in. not dotyczących ważniejszych publikacji o 14 Pułku, zamieszczamy też informację o powstałym nie dawno filmie o majorze Sotiroviczu, serbskim oficerze Oddziałów Leśnych 14 Pułku AK oraz doniesienia i wiadomości z 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich (tu także o zmianie na stanowisku jego dowódcy!) i stowarzyszeń noszących tradycje 14 Pułku.
Redakcja Ułana Jazłowieckiego
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● Z kart Historii 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich ●
WSPOMNIENIA ŻOŁNIERZY
14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH
por. rez. Jan Serwatowski */

Wspomnienia z działań w Puszczy Kampinoskiej
oraz akcji 14 Pułku Ułanów pod Wólką Węglową
w dniach 18 i 19 września 1939 roku. **/***
Dysponując notatkami, które kiedyś sporządziłem dla piszącego historię 14 Pułku Ułanów
Jazłowieckich, przyjaciela mego, Zdzisława Malanowskiego, porucznika i adiutanta pułku w czasie
kampanii wrześniowej 1939 roku, chciałbym podać przeżycia moje z ostatnich walk przed wkroczeniem do Warszawy.
Byłem dowódcą plutonu CKM przy dowództwie Podolskiej Brygady Kawalerii. Pluton mój
liczył cztery karabiny maszynowe na taczankach z pełną obsługą. Głównym moim zadaniem była
ochrona dowództwa, a w razie potrzeby miałem również wspierać inne oddziały. Rozkazy otrzymywałem przeważnie od rtm. dypl. Stanisława Łubieńskiego, oficera operacyjnego brygady.
W dniu 17/18.IX otrzymałem rozkaz maszerowania w kierunku na Modlin. Trzeba było być gotowym na godzinę 4-tą rano. Przewidziany porządek marszu dla mojego plutonu miał być za 6. Pułkiem Ułanów Kaniowskich. Pułk ten znajdował się na północ od osi marszu brygady.
Był jeszcze bardzo wczesny ranek, kiedy ukończyłem przygotowanie do marszu. Konie zostały dobrze nakarmione sianem, natomiast ułani byli, jak się mówi, „o czczym pysku“. Przed wymarszem jeszcze raz zorientowałem się na mapie i sprawdziłem kierunek marszu. Gęsta mgła
okrywała tego dnia las i przylegające łąki. Odległość do Modlina, według mapy, wynosiła około
10 km. Po lewej stronie drogi mego marszu znajdował się las, po prawej ciągnęły się wzdłuż lasu
torfiaste łąki, poprzecinane osuszającymi rowami. Pas otaczających łąk wynosił około 3-5 km sze3
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rokości. Byłem przekonany, że szukanie 6. Pułku Ułanów zabierze mi sporo czasu. Zdecydowałem
się wobec tego na bezpośredni marsz wprost na łąki, które pokryte były gęstą mgłą. Powzięcie tej
decyzji skojarzyłem ze sceną z manewrów w okolicach Trembowli nad Seretem. Wtedy w podobny poranek we mgle udało się szwadronowi 9. Pułku Ułanów zaskoczyć na podolskim stepie szwadron mego pułku. Wydawało się, że postępuję dobrze. W niedługim czasie rzeczywistość potwierdziła słuszność mego rozumowania.
Na las, przez który maszerował 6. Pułk Ułanów, rozpoczęły się naloty niemieckich samolotów. Wybuchy bomb i ostrzeliwanie z samolotów było słychać bardzo wyraźnie z miejsca naszego
przemarszu łąkami. Później dowiedziałem się o dużych stratach jakie 6. Pułk Ułanów poniósł owego ranka. Maszerując przez łąki i torfowiska musiałem przechodzić przez rowy melioracyjne. Niektóre z nich były tak duże, że dla przejścia ich ułani musieli przenosić taczanki na rękach. Robili to
zwinnie, wykazując wiele sprytu. Początkowo szliśmy ciągle we mgle.
Około godziny 9-tej zaczęło się przejaśniać i odsłonił się widok na Modlin, Kazuń Polski
i Kazuń Niemiecki. W miejscu gdzie były gospodarstwa chłopskie, otoczone pojedynczymi topolami, doszedłem szczęśliwie do szosy Modlin -Warszawa. W zabudowaniach tych spotkałem piechotę, która podzieliła się z nami tym co miała w kotle. Od oficerów dowiedziałem się, że do Modlina kawalerii nie przyjmują. Z informacji udzielonych mi przez oficerów piechoty dowiedziałem
się również, że szosa na Warszawę była przerwana w kilku miejscach przez zmotoryzowane oddziały niemieckie. Musiałem się zdecydować co dalej robić.
Wybrałem kierunek na Warszawę nie szosą, a prawą stroną od niej na przełaj, gdzie w każdej chwili mogłem się schronić do lasów Kampinoskich. W tym czasie spotkałem się ze szczęśliwym dla mnie wydarzeniem. Zobaczyłem strzelca piechoty, który siedział na dobrym kasztanie,
kurtyzowanym, ze strzyżoną grzywą, osiodłanym rzędem oficerskim. Strzelec był bez broni i siedział na koniu tak, aby tylko nie spaść. Koń ten przypominał mi fizjonomię znajomego konia z brygady. Zapytałem o pochodzenie strzelca i konia. Odpowiedział mi, że konia znalazł dziś rano
w lesie bez jeźdźca, a sam jest rozbitkiem. Wymienił mi przy tym nazwę swego oddziału piechoty.
Bardzo nie lubiłem, gdy żołnierze podawali się za rozbitków. Kazałem strzelcowi dołączyć do mego plutonu i zająć miejsce na taczance, a konia oddać memu luzakowi, któremu poleciłem by się
dowiedział w brygadzie, kto mógłby być właścicielem tego konia. Jedynym znakiem rozpoznawczym jaki miał kasztan, był napis na czapraku oficerskim „Dunaj“.
Po krótkim wypoczynku poprowadziłem pluton ku Warszawie, idąc laskami
po prawej stronie szosy. W ten sposób dotarłem do Palmir. Ku swemu szczęściu dowiedziałem się,
że w Palmirach jest sztab naszej brygady. Miałem więcej szczęścia niż rozumu. W Palmirach wrzało i wyglądało w tym dniu, jakby II-gi rzut zgrupowania kawalerii zbierał się przed bitwą. Nie mówiło się wówczas o klęsce, przeciwnie, wojsko tam zgromadzone ożywiał duży zapał i chęć walki.
Pod wieczór otrzymałem rozkaz, by maszerować w kierunku Sierakowa, za plutonem łączności
14 Pułku Ułanów. Plutonem tym dowodził por. Leon Rzewuski. Poza sprzętem łączności pluton ten
wiózł rannych, rtm. Józefa Bokotę i zdaje mi się rtm. Romana Dzierżanowskiego. Ranni jechali
w pozycji siedzącej mimo odniesionych ciężkich ran.
Od Palmir droga wznosiła się lekko, prowadząc przez puszczę, która obniżała się w kierunku zachodnim. Cała droga była zawalona wojskiem i taborami. Chcąc ominąć wozy, które tarasowały drogę, zjechałem z plutonem w las, by w ten sposób wyminąć zator. Gdy byłem z moimi uła-
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nami w lesie, usłyszałem z drogi głośne urąganie słowne pod moim adresem. Nie wytrzymałem,
puściłem replikę wiązanką słów, które nazwałbym co najmniej nieuprzejmymi. Moja riposta wywołała zapytanie, kim jestem? Podałem stopień, nazwisko i oddział. Po tamtej stronie odpowiedział
mi major Dobrowolski z 9. Pułku Ułanów /kwatermistrz brygady – przyp. red./. Po tym incydencie
rozeszliśmy się, każdy do spełnienia swoich obowiązków. Ułani z mego plutonu, powożąc taczankami między drzewami, dokonywali wprost cudów. Dla torowania sobie drogi ścinali nawet kilkunastoletnie drzewa. Te sztuki pozwoliły mi ominąć zator i wyjechać na drogę, którą szedł pluton
łączności pułku.
Po północy zaczęły padać pociski artyleryjskie na las. Błyski pocisków oświetlały ciemną
noc. Nie mieliśmy jednak strat. Strzały przenosiły drogę i padały daleko w głębokim lesie.
Nad ranem, pozostając ciągle w puszczy, dotarliśmy do rejonu Sierakowa. Tam spotkałem
znów rtm. dypl. Łubieńskiego /oficera oper. brygady/, od którego otrzymałem rozkaz wzięcia
udziału w walce. W miejscu, w którym toczyła się nasza rozmowa, był młody las sosnowy przecięty piaszczystą drogą. Ślady niedawnych walk były tam zupełnie świeże. Zapamiętałem rozbitą taczankę, bez obsługi z martwymi końmi. Właściwie pozostały tylko przody końskie, wprzęgnięte
w porwaną uprząż do taczanki. Zady końskie zmieniły się w jedną jatkę mięsną obficie oblaną jeszcze nie zakrzepłą krwią. Posuwając się na przód, spieszyłem pluton, pozostawiłem konie w ukryciu
i w kolumnie doszliśmy z CKM-ami do krawędzi lasu. Nagle zjawił się ponownie rtm. dypl. Łubieński i powiedział, że walka o Sieraków jest zakończona. Mam cofnąć się z plutonem na swoje
dawne miejsce i oczekiwać dalszych rozkazów. Potwierdzeniem jego słów było prawie zupełne
ustanie strzelaniny. Dosiadłszy koni wycofałem pluton do miejsca, gdzie stali koniowodni 14. Pułku Ułanów.
Zgrupowanie w Palmirach nazwałem II rzutem, tu pod Sierakowem była już pierwsza linia
walki kawalerii. Rozpoznałem oddziały Brygad Podolskiej i Wielkopolskiej. Ze wszystkich pułków
tu zgromadzonych, 14. Pułk Ułanów był oddziałem najbardziej zwartym, utrzymującym porządek
i pełną gotowość do dalszej walki. Koniowodni pułku stali we wzorowym porządku, oczekując nadejścia spieszonego pułku. Stąd w kierunku południowym wznosiło się świecące golizną piaszczyste wzgórze. Ku zachodowi wyrastała ściana lasu poprzerywana wglądem na wąski pas łąk i zrębów, których długość mogła mieć około kilometra, a szerokość kilkaset metrów. Dalszy las na ich
końcu zamykał horyzont. Po stronie północno-wschodniej piętrzyły się stare drzewa podszyte
młodnikami. Patrząc w ten krajobraz zdumiałem się przez chwilkę i myśli moje snuły się przeskakując z przedmiotu na przedmiot. Zdziwiła mnie ogromnie przechodząca koło nas grupa żołnierzy
bez koni z Brygady Wołyńskiej, której z nami nie było. Ze znajomych spotkałem wśród nich Aleksandra Dzieduszyckiego i Sobańskiego, obu dawnych oficerów 14 Pułku Ułanów. Szli w przeciwną
stronę do naszego kierunku posuwania się na Warszawę. Twierdzili, że w Warszawie kawaleria nie
ma co robić i takie jest ogólne przekonanie wśród wojskowych.
W głowie zaczęło mi się kręcić od różnych sprzecznych wiadomości. Te niepocieszające
wiadomości kojarzyłem z oficerem, który często przechodził koło mnie w roztrzaskanym hełmie na
głowie. Myślałem sobie, że dobrze musiało nim wstrząsnąć. Sylwetkę jego zapamiętałem doskonale. Później, będąc w niewoli, dowiedziałem się, że był to por. Karol Górski z 7. Pułku Strzelców
Konnych, późniejszy profesor historii na uniwersytecie w Toruniu.
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Na piaszczystym wzgórzu zobaczyłem gen. Romana Abrahama, z szyją podwiązaną bandażem. Był podniecony i krzykiem wydawał rozkazy. Więcej przypomniał mi kaprala prowadzącego
sekcję do natarcia niż generała. Za udział w Obronie Lwowa miałem do niego sentyment. Smutne
było rozczarowanie w obecnej chwili. Stanowił zupełne przeciwieństwo do płk. Leona Strzeleckiego /dowódcy Podolskiej Brygady Kawalerii/, zrównoważonego, wyższego dowódcy. Żałowałem,
że nie widziałem go w tej właśnie chwili.
We wszystkich okolicznościach zastępował go dzielnie rtm. dypl. Łubieński. Oficer ten,
zawsze równy w najtrudniejszych chwilach, umiejący zachować miły uśmiech i wybrać swobodnie
wyjście z kłopotliwych sytuacji. W dowództwie brygady odznaczał się wielką aktywnością. Mając
do niego zaufanie, czym nie był mi dłużnym, zwróciłem się o pozwolenie zakończenia służby przy
dowództwie brygady i przejścia do naszego pułku. Rtm. dypl. Łubieński był oficerem wychowanym w 14. Pułku Ułanów i też noszącym jego barwy. Bez trudności przychylił się do mojej prośby,
był to już bowiem okres, w którym brygada przestała właściwie istnieć jako odrębna wielka jednostka. Teraz chodziło o zameldowanie płk. Godlewskiemu mego powrotu i otrzymanie przydziału
w pułku.
W stosunkowo krótkim czasie nadszedł pułkownik wraz ze spieszonym pułkiem. Złożyłem
mu meldunek i poprosiłem go o przydział. Pułkownik nakazał mi objąć tymczasowo dowództwo
nad pozostałą częścią szwadronu CKM-mów oraz wysłanie gońców celem odszukania dowódcy
szwadronu rtm. Andrzeja Sozańskiego oraz ppor. Władysława Tychanowicza i ppor. Wiktora Ziemińskiego, obu młodszych oficerów tegoż szwadronu. Do czasu ich powrotu miałem czekać z koniowodnymi szwadronu, a później maszerować za pułkiem.
W tym czasie pułk ruszył konno w kierunku południowo-wschodnim. Do pułku przyłączyli
się niektórzy oficerowie, podoficerowie i ułani z innych pułków brygad: Podolskie i Wielkopolskiej. Za nimi prowadzono konie bez jeźdźców, w dużej części po ułanach z naszego pułku. Wtedy
postanowiłem zmienić swoją siwą „Wróżkę“ i zatrzymać dla siebie znalezionego „Dunaja“.
Przybyciem swoim wzbogaciłem pułk o cztery CKM-y z obsługą. Oprócz moich karabinów
doszły dwa z 7. Pułku Strzelców Konnych oraz dwa z 17. Pułku Ułanów, które umieściłem za taczankami.
Po wyruszeniu pułku nastąpiła podejrzana cisza. W czasie oczekiwania powrotu gońców,
poszukujących dowódcę szwadronu, wydarzył się dziwny wypadek. Usłyszałem nagle nawoływania ułanów, że nacierają Niemcy. Natychmiast ustawiłem dwa CKM-y na stanowiskach ogniowych,
kierując je na zachód, skąd ciągnęły się łąki i zręby. Nie pozwoliłem jednak strzelać do czasu dopóki nie sprawdzę sytuację. Przez lornetkę zobaczyłem małą kolumnę niemiecką, około 20 ludzi, maszerującą w naszym kierunku. Zdziwiło mnie, że nie przyjęli żadnego szyku bojowego i to wydawało mi się podejrzane. Gdy się zbliżali zauważyłem, że nie mają broni i ku mojemu uspokojeniu są
eskortowani przez polskich żołnierzy. Z bliska poznałem, że nie byli nimi ułani, których wysłałem
na poszukiwanie rtm. Sozańskiego i jego oficerów. Kiedy już byli koło nas dowiedziałem się od
naszych ułanów, że jeńców zabrali z ukrycia w sosnowym zagajniku. Było ich przeszło dwudziestu
z dwoma oficerami w kurtkach skórzanych z odznakami oddziałów zmotoryzowanych. Zarządziłem
przeszukanie kieszeni i prócz rzeczy osobistych jak zegarki, papierośnice, wieczne pióra itp. Nic
ważnego u nich nie znaleziono. Opowiadali zgodnie, że pochodzą ze zniszczonych wozów pancer-
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nych i czołgów, że polskie pociski trafiły ich pojazdy, a oni ratowali się ucieczką i ukryli się w gęstwinie młodego lasu, skąd wyciągnęli ich polscy żołnierze.
Po wielu latach, czytając opis bitwy pod Sierakowem gen. Klemensa Rudnickiego, ówczesnego dowódcy 9. Pułku Ułanów, pt.: „Ułańskie Votum”, znalazłem taki ustęp /podaję dosłownie
str.28/: „W Sierakowie są dwa działa p-pancerne, nie wiem nawet z którego pułku. One ratują położenie. Działonowi wytrzymują nerwami i otwierają ogień dopiero na bardzo bliską odległość. Trzy
czołgi zapalają się od razu, reszta szybko znika za zasłoną. Natarcie odparte w ciągu kilku minut”…
Staje się dla mnie jasne, że tam były CKM-y i działka pod dowództwem rtm. Sozańskiego,
z którym był ppor. Tychanowicz i ppor. Ziemiański. Z opowiadań późniejszych w obozie jeńców
dowiedziałem się, że działkami dowodził bezpośrednio ppor. Ziemiński. W owej chwili miałem
pewność, że rtm. Sozańskiego i kolegów nie odnajdę. Miałem jak najgorsze myśli o ich losie.
Naprzód musiałem powziąć decyzję co robić z jeńcami. Dałem więc rozkaz prowadzenia ich
za szwadronem, dodając ułanów dla wzmocnienia eskorty. Chętnych znalazłem wielu.
Siadłszy na koń, początkowo stepem, później kłusem podążaliśmy za pułkiem. Przed maszerujący szwadron wysłałem szperaczy. Las sosnowy gonny z podszyciem drzewami liściastymi, nosił ślady pojazdów na kołach ogumionych. Można było przypuszczać, że były to pojazdy niemieckie. Marsz był jednak ułatwiony, gdyż na drodze były wyraźne ślady kopyt końskich.
Po godzinie znalazłem się na tyłach pułku. Zostawiwszy szwadron pod komendą pchor. Witolda Szturmy, sam pojechałem do płk. Godlewskiego, aby zdać raport. Przejeżdżając wzdłuż kolumny zauważyłem znajomych: ppor. Franciszka Potworowskiego z 17 Pułku Ułanów i mjr. Jabłońskiego z 7 Pułku Strzelców Konnych wraz z synem, młodym chłopczykiem, który dzielnie towarzyszył ojcu. W końcu dotarłem do szwadronów pułku. W przejeździe był czas na rzucenie pojedynczych słów z kolegami pułkowymi. Z krótkiej wymiany myśli wiedziałem, że chwila przebijania się pułku jest bliska.
Na czele pułku zobaczyłem płk. Godlewskiego, a obok niego siedział na koniu z mapnikiem
w ręku por. Malanowski. Trafiłem na chwilę, kiedy pułk się zatrzymał. Postój był w lesie,
lecz przed nami widać było prawie bezdrzewny zrąb. Zameldowałem dołączenie pozostałej części
szwadronu CKM, bez rtm. Sozańskiego i jego towarzyszy. Otrzymałem rozkaz bym powrócił do
swego oddziału. Dojechałem na miejsce będąc przekonany, że nastąpi szarża.
Pułk stał jeszcze chwilę i niebawem ruszył stepem. W tym momencie usłyszałem wybuchy
granatów, wydawało mi się, że padły w miejscu, gdzie przed chwilą rozmawiałem z dowódcą pułku. Stopniowo wybuchy pocisków stawały się coraz częstsze. Kolumna marszowa przede mną zaczęła zmieniać szyk, rozsypując się harcownikami. Powodowany rozwojem wypadków zdałem ponownie komendę pchor. Szturmie i pogalopowałem do miejsca, gdzie przed chwilą był pułkownik,
aby otrzymać zadanie dla CKM-ów.
Sytuacja zmieniła się błyskawicznie. Na dużym, kilkunastohektarowym zrębie widziałem
ułanów, pędzących cwałem w kierunku wschodnim. Ogień skierowany na polanę określiłbym jako
nękający, nie wyrządzający większych szkód. Natomiast bardzo gęsto padały pociski na obszar
przyległy, oddzielający puszczę od niedalekiej wsi, której nazwę poznałem później jako: „Wólkę
Węglową”. Powrót do szwadronu w takiej chwili uważałem za płynięcie pod prąd, wydawał mi się
więc bez sensu. Rozwinięci harcownicy, cwałujący pod kątem prostym do osi marszu, pociągnęli
mnie za sobą. Dojechałem do piaszczystej wydmy, która leżała bliżej krawędzi lasu, lecz zasłaniała
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widok na wieś. W tym miejscu wybuchy granatów, jak serie z karabinów maszynowych, siekły
gęsto. W odległości kilkudziesięciu kroków zobaczyłem jadącego ppłk. Ważyńskiego, a obok niego
por. Walickiego. Rozpoznałem również moją klacz „Wróżkę” pod wachm. Lewkowiczem. Zatrzymałem się na chwilę pod wydmą i ogarnęła mnie bezradność. Nie umiałbym nawet określić skąd
strzelają. Nie wiedząc co wymyślić, wydobyłem szablę, zachęcając głosem ułanów do walki.
Ruszyłem koniem na przód i wpadłem na dróżkę leśną, na której zobaczyłem dzielnego
pchor. Szturmę prowadzącego CKM-y. Cwałując wpadłem na drogę pod lasem, biegnącą równolegle do jakiś zabudowań.
Las oddzielały od wsi torfiaste łąki, które obramował po obu stronach pas gruntów uprawnych. Z wsią łączyła las wąska grobla przecięta po środku wodnistym rowem, nad którym był mały
mostek. Skręciłem koniem na groblę. Przed sobą miałem wieś. Po lewej stronie widziałem łąkę,
a po prawej słaniały się kępy drzew liściastych, prawdopodobnie były to olchy. Na łące z lewej
strony cwałowali harcownicy, w hełmach francuskich, ubrani w tym dniu w płaszcze. Dużo koni
biegło luzem. Widać było również pieszych biegnących w kierunku zabudowań.
Z lewego końca wsi strzelały niemieckie karabiny maszynowe i z tego kierunku padały
również pociski wybuchające na łąkę. Obejrzałem się do tyłu i zobaczyłem pchor. Szturmę wjeżdżającego na łąkę. Był to ostatni raz kiedy widziałem go żyjącego. Byliśmy oddzieleni od siebie
ułanami, wśród których zobaczyłem swego luzaka. Nie dojechali do końca, obaj polegli – „Na polu
chwały”. Grobla była zasłana leżącymi końmi. Między tymi przemykał się mój „Dunaj” bez żadnego strachu, strzygąc tylko uszami. Na mostku sytuacja wydawała się beznadziejna, gdyż był zawalony leżącymi końmi i nie dającymi znaku życia ułanami. Spotkaną przeszkodę przeszedł „Dunaj”
jednym skokiem. Wtedy nabrałem do niego wdzięcznego szacunku i zaufania. Trzymając wodze
w lewym ręku i wziąwszy do tej ręki szablę sięgnąłem prawą po „Vis-a” /pistolet/. Jak i co mam
robić splotło mi się w myślach z modlitwą zaczynającą się od słów: „Kto się w opiekę odda Panu
swemu”.
Będąc po drugiej stronie mostku mijałem z prawej strony gospodarstwa, wysunięte nieco
przed wieś. Między drzewami sadu przy obejściu zobaczyłem oficera niemieckiego, zajętego łapaniem konia ułańskiego. Wymierzyłem w niego mego „Visa”, ciągnę za spust i nic nie wychodzi.
Puszczam pistolet, który miałem powiązany plecionką skórzaną do szyi. Biorę mocno szablę
w prawą rękę i w owej chwili przypomina mi się chorąży Gadzin, który miał za nic oficerów jadących do szarży z pistoletem w ręku. Pomyślałem – Gadzin miał rację!
Galopując dalej zobaczyłem z lewej strony pod wsią cztery karabiny maszynowe na stanowiskach ogniowych między krzakami pomidorów. Na szczęście bez obsługi i temu przypisuję swój
bezpieczny i szczęśliwy przejazd grobli. Po prostu Niemcy nie wytrzymali nerwami falowego przepływu polskiej kawalerii i pochowali się. Zauważyłem biegnącego między domami żołnierza niemieckiego. Spotkaliśmy się z sobą, gdy wybiegał zza węgła domu. Miałem czas rąbnąć szablą,
aż usiadł nieborak.
Dalej galopowałem przez wieś sam, później wpadłem na szeroką kamienną drogę, którą
przeciąłem w miejscu, gdzie stały murowane domy. Galopując ogrodami zobaczyłem osłoniętymi
młodymi drzewami olchowymi rów, gdzie spotkałem kilku ułanów na koniach. Jechali w tym samym kierunku co ja. Wydawało mi się, że strzelanina nieco przycichała, a może przesunęła się trochę dalej.
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Z chwilą naszego wjazdu na pole, które oddzielało brzeg wsi od „olchowych opłotków”
strzały wzmogły się na nowo. Kolejne serie z karabinów maszynowych padały po mojej prawej
stronie. Na polu poznałem kochanego wachm. Kazimierza Juzwę, który był bez konia. Prosił mnie
o złapanie jednego i podanie mu. Obiecałem to zrobić nieco dalej. Podjechałem do ścianki olchowej, gdzie widziałem kilka naszych koni, złapałem jednego i podałem mu. W złapanym koniu
wachmistrz rozpoznał konia ppor. Gerarda Karolewicza. W olchowym schronieniu chciałem schować „Visa” do pokrowca i okazało się, że nie zacięcie było powodem niewypału, a moja nieuwaga,
bo zapomniałem pistolet odbezpieczyć. Nie była to jednak odpowiednia chwila do rozważania mojej głupoty.
Trzeba było zrobić następny skok przez otwarte pole do następnego rowu osłoniętego wysokimi krzakami. Mimo silnego ognia skierowanego na nas, udało się wraz z Juzwą i ułanami przebrnąć szczęśliwie tę przestrzeń. Pozostał jeszcze przed nami skok przez otwarte pole około 200 m
do lasu. Przestrzeń ta była pod silnym obstrzałem karabinów maszynowych. Serie ognia padały
z naszego prawego boku i z tyłu, zależnie od kierunku naszego posuwania. Strzały były tak gęste,
że pociski tworzyły widoczną ścianę na wysokości jeźdźca na koniu. Przypuszczam, że musiały
pochodzić z karabinów maszynowych na wozach pancernych ukrytych we wsi. Jechaliśmy wszyscy
razem i konie szły równo ostrym galopem. Przebycie końcowej części było prawdziwym „tańcem
ze śmiercią”. Przypominały mi się obrazki przedwojenne z polowań na rogacze u mojej teściowej.
Strzelałem do galopującego rogacza kilkakrotnie i zawsze chybiałem. Pomyślałem sobie teraz,
że może będę miał takie same szczęście, jak ten rogacz. Gdy nareszcie wpadliśmy w gęsty sosnowy
las – odetchnąłem z ulgą.
Po pewnym czasie jazdy lasem zatrzymaliśmy się dla zebrania ułanów i opatrzenia rannych.
Jednym z lżej rannych był ułan z postrzeloną ręką. Był ranny w palce prawej ręki, w której kula
przeszła w poprzek nadgarstka przez cztery palce, żłobiąc w kościach ranę na kształt rynny, której
dno spoczywało na kościach palców. Sprawdzając swoje siodło i płaszcz odkryłem, że jedna kula
przeszła na wysokości mego kolana w siodle przez tybinkę i wyszła, drasnąwszy lekko konia po
kłębie. Obaj z „Dunajem” mieliśmy wiele szczęścia. Płaszcz mój był także przestrzelony w dwóch
dolnych częściach.
Opatrzywszy prowizorycznie rannych ruszyliśmy pieszo i konno ku Warszawie. Było nas
kilkunastu. Po drodze dołączali do nas ułani z innych szwadronów. Tak doszliśmy do szosy Warszawa – Modlin, w miejscu gdzie kończy się ogród C.I.F., a zaczyna się lasek Bielański. Tu napoiliśmy przede wszystkim nasze konie. Spotkaliśmy również ppor. Bolesława Kostkiewicza /zwanego
Kubusiem/, który także przyprowadził ze sobą kilkunastu ułanów. Złożyliśmy raport o naszej sytuacji majorowi, który prowadził oddział piechoty na rozpoznanie przedpola Warszawy. Spotkany
major skierował nas na Żoliborz, na plac przed szklanymi domami.
Pułk nasz zbierał się w ciągu nocy i przez następny dzień. Nadeszły dwa CKM-y na taczankach z mego plutonu, dwa CKM-y na jukach z naszego pułku oraz dwa CKM-y z 7. Pułku Strzelców Konnych. Nie udało mi się stwierdzić, czy moje CKM-y, pochodzące z 17. Pułku Ułanów,
dotarły do Warszawy. Na szczególne wyróżnienie zasłużył sobie kpr. Aleksander Wojt, z zawodu
listonosz z miejscowości Okno w powiecie Zbaraskim, który w moim plutonie pełnił funkcję sanitariusza. W czasie szarży zastąpił rannego woźnicę na taczance i dzięki temu uratował jeden CKM.
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Otrzymał za ten czyn Krzyż Walecznych, wręczony mu przez dowódcę brygady – płk. Strzeleckiego.
Jako całość zebrał się pułk później w koszarach szwoleżerów koło Parku Łazienkowskiego.
Tam przeprowadzono reorganizację i został utworzony oddział, który wziął udział w obronie Warszawy, broniąc się na odcinku Czerniakowa. Po kapitulacji pułk wyszedł z resztą wojska do Błonia.
Tam oddałem swego „Dunaja” pewnemu gospodarzowi, który wyprzągł swego konia i zostawił
Niemcom. Spokojnie, bez grymasów, szedł „Dunaj” w zaprzęgu, czym nie zwrócił uwagi wartowników niemieckich i w ten sposób uniknął niewoli. Dopiero w niewoli mogłem ustalić pochodzenie
„Dunaja” i kto był jego właścicielem. W obozie jeńców oficerowie Brygady Podolskiej i Wielkopolskiej byli razem. W czasie jednej ze zbiórek, kiedy opowiadano sobie różne przeżycia, spotkałem por. Merkisza z plutonu łączności Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Opowiadał on, że miał
konia „Dunaj” i jak się okazało tego, którego odnalazłem. Pokazywał mi nawet jego zdjęcie z konkursów w Gnieźnie w 1938 roku. Mówi, że stracił go w czasie nalotu i w ten sposób sprawdziła się
historia, którą opowiadał mi piechur.
Warszawa, 1990 r.

por. rez. Jan Serwatowski

*/Por. rez. Jan Serwatowski (1912-1990). Oficer rezerwy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
Po studiach na UJK we Lwowie i praktykach zagranicznych oraz SPKR w Grudziądzu jako podporucznik, uzyskał przydział do 14 p. UJ, z którym odbył kampanię wojenną 1939 r. od Poznania po
Warszawę, dowodząc jako porucznik, plutonem CKM. Uczestnik szarży pod Wólką Węglową
i obrony Warszawy, oznaczony Krzyżem Walecznych. Po wyzwoleniu z obozu jenieckiego w Polsce, członek Kół Pułkowych w Warszawie i Wrocławiu. Autor wspomnień i relacji, kolekcjoner
odznaczeń wojennych. Zamieszkały, zmarł i pochowany w Warszawie. Jego brat Władysław był
również oficerem rezerwy 14 p. UJ.
**/ Wspomnienia por. rez. Jana Serwatowskiego z kampanii wrześniowej 1939 r. opublikowane
zostały, pt.: „Wspomnienia z działań w puszczy Kampinoskiej oraz akcji 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich pod Wólką Węglową w dniach 18 i 19 września 1939 r.”, w Przeglądzie Kawalerii i Broni
Pancernej, Londyn, t. XII, nr. 92., wyd. przez Zrzeszenie kół Pułkowych Kawalerii w Londynie”.
***/ Maszynopis wspomnień por. rez. Jana Serwatowskiego znajduje się w archiwum Rodziny
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Powyższy tekst stanowi kontynuację relacji por. J. Serwatowskiego zamieszonej w numerze 35 „Ułana Jazłowieckiego”.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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Wachmistrza Karola Zdobylaka
relacja z wojny 1939 roku.*/
(Wspomnienia st. ułana d-cy sekcji w 1 plutonie I szwadronu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,
celowniczego karabinu p. panc.)
Urodziłem się 28 stycznia 1916 roku w Rodatyczach, woj. lwowskie, gdzie od 7 roku życia
zacząłem uczęszczać do szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu pomagałem rodzicom w gospodarstwie rolnym. W 1937 roku zostałem powołany do odbycia czynnej służby wojskowej w 14 Pułku
Ułanów Jazłowieckich. Zostałem przydzielony do I szwadronu i równocześnie do Szkoły Podoficerskiej, którą ukończyłem w 1938 roku z wynikiem dobrym.
Tego samego roku w miesiącu lipcu wyjechaliśmy na manewry w okolice Stryja. Pewnego dnia
w rozkazie dziennym zostałem wyczytany i odkomenderowany na wskazane miejsce, gdzie przyjechało dwóch generałów i kilku wyższych oficerów samochodami, z których wyniesiono broń, rusznice (przeciwpancerne). Nad brzegiem Dniestru złożyliśmy przysięgę o zachowaniu tajności tej
broni i z nią wyjechałem na wojnę. 1/.
Dnia 23 sierpnia sytuacja stawała się napięta i pułkownik Godlewski oświadczył nam, że lada chwila może wybuchnąć wojna z Niemcami. Następnej nocy został zarządzony alarm.
O świcie wyjechaliśmy marszem bojowym z manewrów do Lwowa i w tym samym dniu przyjechaliśmy do koszar. Następnego dnia zarządzono pogotowie, otrzymaliśmy nowe mundury i ostrą
amunicję. Na dachu koszar umieściliśmy karabiny maszynowe, wzmocniono patrole. Pułk przygotowany do obrony Ojczyzny. W nocy wyjechaliśmy do pobliskiego lasu, a rano wróciliśmy do koszar. Na placu alarmowym odbył się apel. Po sprawdzeniu i odczytaniu listy wszystkich żołnierzy
Pułku, opuściliśmy koszary, wyjeżdżając na dworzec Czerniowiecki, gdzie następnie załadowaliśmy się razem z wyposażeniem bojowym i końmi do wagonów. 2-3/. Było to 28 sierpnia 1939 roku. Ze Lwowa wyjechaliśmy pociągiem w tym samym dniu. Pod dowództwem płk. Godlewskiego
udaliśmy się nad granicę zachodnią i [pułk] rozlokował się w rejonie Zbąszyna, koło Poznania.
Dnia 1 września Niemcy napadli na Polskę bez wypowiedzenia wojny. W pierwszym dniu wojny
utrzymaliśmy się na swoim odcinku przez cały dzień. Następnego dnia pod silnym ostrzałem nieprzyjacielskiej artylerii, zostało dużo rannych i zabitych. W pamięci utkwił mi rozkaz generała
Knolla, który brzmiał: „Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski i sieją zamęt
w naszych szeregach. Dla wyrównania linii obronnych, musimy się wycofać”.
W marszu bombardowały nas samoloty niemieckie. Po czterech dniach, około 6 września
przyszedł drugi rozkaz stwierdzający, że czołgi niemieckie przerwały naszą linię obronną, palą wioski i mordują ludność cywilną. W tym samym dniu w okolicy Uniejowa, przez zaskoczenie uderzyliśmy na Niemców, zdobyliśmy bardzo dużo broni i amunicji oraz wzięliśmy jeńców. Druga nasza
linia obrony musiała być na wysokości Kutna. Pod Kutnem zostali my bardzo silnie zbombardowani. Skutki nalotu odczuli również cywile - uchodźcy, którzy tarasując drogę utrudniali nam zajęcie
dogodnych pozycji obronnych. W okolicy Kutna Niemcy wdarli się klinem, chcieli się przedostać
do głównej szosy, a my odcięliśmy im drogę. Zaskoczyliśmy ich od tyłu i z boku. Otrzymaliśmy
silny ogień z karabinów maszynowych, wywiązała się zażarta walka, po której Niemcy zaczęli się
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wycofywać, ale otoczeni przez nas zaczęli się poddawać. 4/ Po walce stwierdziliśmy, że było bardzo dużo rannych i zabitych Niemców. Po zakończeniu walki zobaczyłem w pobliżu ciężko rannego Niemca, który wyciągnął do mnie rękę, prosząc „Nicht schiessen” oraz pokazał zdjęcie żony
i dzieci mówiąc „Ich habe kleine Kinder”. Ja odpowiedziałem mu po polsku: „Myśmy wam wojny
nie wypowiedzieli, wy nas napadliście, palicie nasze miasta i wioski i mordujecie niewinną ludność
cywilną”. Niemiec zaczął narzekać na Hitlera, że to wszystko przez niego! Przejeżdżał kolega
i mówi mi „Dobij tego Niemca!” Nie uczyniłem tego bo w wojsku uczyli nas, że jeńców, ani rannych nie wolno zabijać. Po chwili przyjechała karetka pogotowia i zabrali go do szpitala wraz
z innymi rannymi żołnierzami, polskimi i niemieckimi.
Zaczęliśmy wycofywać się w kierunku rzeki Bzury, gdzie miał być główny punkt oporu.
Przez cały czas bombardowały nas samoloty, w dzień dochodziło do walk powietrznych między
naszymi, a niemieckimi [samolotami]. W nocy ostrzeliwała nas bardzo silnie artyleria nieprzyjacielska. Niema czasu na odpoczynek. Jesteśmy zmęczeni, kuchni polowej nie widać. Nikt [jednak]
nie jest głodny, nikt nie narzeka. Każdy żołnierz miał jakiś zapasy, to znaczy porcję „R”. Ludność
cywilna zaopatrywała nas w żywność. Po ciężkich zmaganiach dotarliśmy nad rzekę Bzurę. Niema
odpoczynku. Przyszedł rozkaz. Natychmiast zluzować piechotę, która od dłuższego czasu przebywała na linii obrony. Po zluzowaniu piechoty wywiązała się silna walka wszystkich rodzajów broni.
Po dłuższej walce odrzuciliśmy Niemców z ich stanowisk. W opuszczonych niemieckich stanowiskach były pozostawione łopatki, hełmy i różnego rodzaju papiery. Około 19.00 zostaliśmy zluzowani przez piechotę, my ułani musieliśmy wracać do swoich koni, które były [rozproszone] po lesie. Na skutek detonacji artyleryjskich koniowodni nie byli w stanie utrzymać koni. Po odszukaniu
koni byliśmy zadowoleni, że sobie odpoczniemy w lesie, ale i w lesie była wojna. Odpoczynku nie
było. Szczególnie pamiętam noc z 16 na 17 września, artyleria niemiecka spotęgowała swoją siłę
uderzeniową na naszą linię obronną. Nasza artyleria również podwoiła swoją działalność. Cały czas
trwała walka artyleryjska, przez całą noc, do rana, było słychać detonacje. Opuszczając miejsce
nocnego postoju ujrzeliśmy prawdziwe pobojowisko, porozbijane tankietki, wozy, biedki, oraz spalone domy i zwęglone ciała ludzkie. Był to widok przerażający. Niemcy byli zorientowani,
że Związek Radziecki 17 września uderzył na Polskę, dlatego tak bardzo byli pewni siebie, ale żołnierz nie był tego świadomy, niektórzy nawet wierzyli, że [Rosja} przyjdzie nam z pomocą, a tu
wręcz przeciwnie.
Saperzy budują most na rzece. Aby przeprawić się na drugi brzeg trzeba było pomóc saperom w wykończeniu budowy prowizorycznego mostu. Po jego zbudowaniu część artylerii i czołgi
zaczęły przeprawiać się na drugą stronę rzeki, ale około [godz.] 11.00 niemieckie samoloty wykryły
naszą przeprawę. Po upływie 20 minut nadleciały bombowce i zaczęły silnie bombardować naszą
przeprawę. Nasza artyleria przeciwlotnicza, która była okopana wzdłuż rzeki, bardzo mocno broniła, lecz samoloty niemieckie leciały na wyższym pułapie niż zasięg naszej artylerii. Most prowizoryczny został zniszczony. Zniszczona została nasza artyleria. Samoloty niemieckie obniżały wtedy
lot i z bardzo niskiego pułapu celnie nas bombardowały. Wybuchy amunicji powodowały ogromny
huk tak, że nie było słychać co mówi jeden do drugiego. Ja z kilkoma kolegami chcieliśmy się pojedynczo wyrwać z tego kotła. Około 50 metrów od rzeki stało drzewo, a myśmy skokiem pobiegli
ku niemu, ażeby zająć pozycje obronną. Musieliśmy się [jednak] wycofać, gdyż jeden samolot zataczał półkola i z lotu koszącego ostrzeliwać nas z karabinu maszynowego. Nie było wyjścia, miałem
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karabin p. pancerny, położyłem koledze na ramie i zacząłem strzelać do samolotu. Prawdopodobnie
go trafiłem. Samolot szybko obniżył lot i zniknął gdzieś za lasem nad Bzurą. Już nas więcej nie
ostrzeliwał. Bombardowanie trwało około 3 do 4 godzin. Ja po nim bardzo słabo się czułem. Gdy
samoloty odleciały powstał chaos i dezorientacja. Po zakończeniu tego barbarzyńskiego bombardowania myślałem, że nikt z niego żywy nie wyjdzie. Było dużo zabitych i rannych. To jeden i drugi dowódca wydaje rozkazy, wśród żołnierzy niema posłuszeństwa, każdy żołnierz chciał, by znaleźć się koło swojego dowództwa. Ktoś z tyłu krzyknął: „Niemcy atakują! Po chwili jakoś żeśmy
się pozbierali, starszy oficer wydaje rozkazy, formuje tylne ubezpieczenie. [Każe] co możliwe zabrać ze sobą, wycofujemy się. Odwrót odbywał się na przeciwległy brzeg przez rzekę. Jeden drugiego wyciąga na stromy brzeg przy pomocy karabinu. Koniowodni sprowadzili konie. Zaledwie
skoncentrowaliśmy się na szosie, znów zaatakowały nas samoloty. Bardzo silnie nas bombardują
z niskiego pułapu. Rozsypaliśmy się w tyralierę. Widziałem tuż przede mną jak nasze biedki
z amunicją i konie wywracały się rozbite. Zostaliśmy bardzo zmasakrowani. W tym czasie niemieccy dywersanci zaczęli nas ostrzeliwać z pobliskiej wioski, to V kolumna dała znać o sobie. Wkroczyliśmy do wioski i dywersanci zostali zlikwidowani. Pod wieczór, gdy samoloty odleciały dywersanci podpalili jakąś stertę ze zbożem, był to dla Niemców drogowskaz, w którym kierunku się wycofujemy. Artyleria ostrzeliwuje. Opuszczamy Bzurę, główny punkt naszego oporu.
Dotarliśmy do jakiejś wioski. Następnego dnia spożywaliśmy obiad sporządzony przez gospodynię tego domu. Około 12.00 przybiega oficer jednego ze szwadronów, zarządził alarm. Obiad
zostawiliśmy na stole. Wybiegliśmy na zbiórkę. Oficer oznajmia nam, że Niemcy są tuż, w pobliskim lasku. Musimy ich zaatakować i wyrzucić z tego lasku, aby mieć drogę otwartą do Warszawy.
Nasz atak był sformowany w sile dwu szwadronów. Ja pierwszy wyciągnąłem bagnet na broń
i krzyknąłem hura! Rozsypaliśmy się w tyralierę. Ktoś z tyłu krzyknął: „Zdobylak zwariował!”. Nie
zwariowałem. Było mi już wszystko jedno. Za mną pobiegli wszyscy krzycząc „hura”. Ja wysunąłem się na czoło. Widzę, przede mną teren otwarty, niema żadnego krzaka, zarośli ani pagórka.
Około 300 metrów gołe pole, a w dali lasek, w którym są Niemcy. Zacząłem strzelać, za mną wszyscy. Niemcy byli okopani w lesie, mieli las i zasłonę. Wywiązała się walka. Był na mnie skierowany karabin maszynowy. Nie mogłem zrobić ani kroku do przodu, pociski tak gęsto padały tuż przede mną w piasek. Nikt nie mógł podnieść głowy do góry. Po pewnym czasie przyszedł rozkaz
„przerwać ogień, wycofać się”. Wycofaliśmy się czołgając się na brzuchu. Jakiś mądry oficer zorientował się, że niema możliwości zdobycia tego lasku. W przeciwnym wypadku ponieślibyśmy
ogromne straty. W tym ataku nie mieliśmy zabitych ani rannych. Wróciliśmy do wioski, z której
udaliśmy się w innym kierunku konno. Wyjechaliśmy na polną drogę w kierunku Warszawy. Pod
wieczór zaatakowały nas niemieckie samoloty. Szukaliśmy schronienia przed bombardowaniem
w najbliższym lesie, napotkaliśmy [tam] zamaskowane duże ilości wojska polskiego, artylerii i samolotów. Po ustaniu bombardowania podszedłem do jednego pilota. Chciałem zorientować się jaka
jest sytuacja wojenna i jak daleko do Warszawy. Mówi, że niedaleko, około 15 kilometrów,
ale Warszawa, okrążona przez Niemców. Nasz rząd i Rydz Śmigły uciekli za granicę. Powiedział
mi: „Siadaj ze mną, polecimy do Rumunii. Związek Radziecki przekroczył naszą granicę i walczy
przeciw Polsce”. Powiedziałem mu, że to niemożliwe. Byłem oburzony i nie mogłem w to uwierzyć, uważałem, że to jest dezercja. Mówię do niego: „Przecież Anglia i Francja idą nam z pomocą”.
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On odrzekł „Ale pomocy nie widać”. Wsiadł do samolotu, zrobił dwa okrążenia jak na pożegnanie
i odleciał. Powróciłem do naszego dowódcy szwadronu, porucznika Serwatowskiego, wszystko to
mu powtórzyłem. Porucznik mi powiedział, abym tego nie rozgłaszał między żołnierzami. Tego nie
uczyniłem, ale byłem z tą myślą i nadzieją, że jak dojdziemy do Warszawy to ta decydująca walka
rozegra się na naszą korzyść. Wierzyłem w to mocno i na duchu się nie załamywałem.
Następnego dnia po skoncentrowaniu się naszego pułku, pułkownik Godlewski zauważył
Niemców w lesie i oznajmia nam, że Warszawa jest okrążona przez wroga. Drogę do Warszawy
musimy utorować sobie sami. Wysłał trzy patrole na rozpoznanie nieprzyjaciela. Po rozpoznaniu
sformował szeregi i dał rozkaz: „Szable w dłoń i hura szarża”. Pod ostrzałem zaatakowaliśmy.
Niemcy byli zaskoczeni tym atakiem, długo się nie bronili, szybko się poddawali. Myśmy [jednak]
stracili dużo żołnierzy i koni. Mój koń ciężko ranny został na polu walki 5/ i wiele innych, ale drogę
do Warszawy jak powiedział pułkownik Godlewski utorowaliśmy. Za nami wiele innych jednostek
przybyło do Warszawy. Ułani co mieli zdrowe, nie pokaleczone konie, tego samego dnia,
tj. 19 września przybyli do Warszawy. Ja z wieloma żołnierzami przybyliśmy następnego dnia razem. Warszawa się broni. Nie milkły strzały. Byliśmy bardzo zmęczeni. Koncentrację naszego pułku wyznaczono w [koszarach] 1 Pułku Szwoleżerów. Kuchnia polowa obdarzyła nas obiadem, którego byliśmy bardzo spragnieni. Byliśmy zadowoleni, że byliśmy w Warszawie. [Autor został ranny w trakcie walk w obronie Warszawy, przy ulicy Czerniakowskiej, na Warszawskiej Sadybie.
O tym epizodzie walk pułku i okolicznościach ranienia (w nogę) w swoich wspomnieniach nie
wspomina].
Pozbieraliśmy rannych z pola walki i załadowano nas do wozu. Zaprzęgiem konnym przywieźli nas do szpitala, nie wiem na której ulicy, ale w szpitalu nie było miejsca dla nas. W międzyczasie przyjechał samochód, przetransportowano nas do następnego szpitala, tam nas przyjęli, ale
na sali nie było miejsca. Ułożyli nas na korytarzach i w piwnicach. Nie wiem przy jakiej ulicy i jak
się nazywał ten szpital. Około 27 września Niemcy zrobili huraganowy nalot na Warszawę i część
naszego szpitala została zbombardowana. Nas przeniesiono do innego szpitala, prawdopodobnie na
ulicę Sienną. Następnego dnia siostra przyprowadziła mnie na wizytę do lekarza. Przy tej wizycie
zemdlałem, nie wiem co się ze mną stało o niczym nie pamiętałem, miałem bardzo wysoką gorączkę. Po kilku dniach gorączka mi [spadła]. Gdy doszedłem do siebie, koledzy mi opowiadali, że bardzo długo majaczyłem, coś tam wykrzykiwałem. Lekarze i siostry cały dzień i w nocy czuwali i nie
odstępowali ode mnie. Lekarz mi powiedział, że było ze mną bardzo źle. Ale po pewnym czasie
doszedłem do siebie. Przypominam sobie jak pewnego dnia Niemcy zarządzili defiladę 5 (lub 7)
października, tuż koło naszego szpitala orkiestra grała, wojsko [niemieckie] maszerowało przez
ulice naszej Warszawy! Ja z kolegą oglądaliśmy defiladę przez otwarte okno szpitala. W tym czasie
przybyła do nas pani doktor, zastępca dyrektora szpitala, nazwiska nie pamiętam,(prawdopodobnie
Baczyńska, Barczewska lub Berezowska, nazwiska nie pamiętam) i powiedziała do nas: „Teraz to
my - nasza Polska” i zaintonowała hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”. Wszyscy koledzy, jak kto
żyw, na leżąco, na stojąco, huknęli jednym chórem, na cały głos. Nasz śpiew spotęgowany nienawiścią huczał dość długo i wychodził daleko poza ulicę. Gdy skończyliśmy hymn, pani doktor zaczęła
śpiewać „Rotę” i myśmy znów wszyscy razem huknęli, a śpiew rozniósł się na wszystkie sale szpitalne, tuż obok maszerujących Niemców. Nasz śpiew protestacyjny dotarł do pokoju dyrektora szpitala, który przybiegł do nas wymachując rękami, nakazując ażebyśmy zaprzestali śpiewać, w innym
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wypadku Niemcy wywiozą nas do obozu. Wówczas pani doktor ostro zareagowała, powiedziała mu
w ten sposób: „Gdy ciebie niema w szpitalu, to ja odpowiadam za szpital. A więc możesz go opuścić ty tchórzu!”.
Następnego dnia przyszli Niemcy i zrobili nam rewizję w szpitalu, czy nie ma kto broni
[lub] amunicji. Nikogo nie aresztowali. Po upływie kilku dni przyszedł do nas lekarz z siostrą
z innego szpitala i przeprowadzili rozeznanie wśród rannych oraz wywiad: kto z którego pułku
i skąd, kto zna oficerów tego pułku. Po tym rozeznaniu, odwieziono nas, około 20 rannych żołnierzy do innego szpitala [który] został przerobiony z ambasady francuskiej. Tam było już lepiej, była
łazienka, ciepło, czysto. Po drugiej stronie Sali zauważyłem leżącego pułkownika Godlewskiego,
dowódcę naszego 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Miał zabandażowaną głowę, był ranny. Dano
mi do zrozumienia, że po drugiej stronie sali leżą wyżsi oficerowie.
Pewnego dnia przyszedł do nas lekarz oznajmił nam, że Niemcy żądają spisu wszystkich
rannych żołnierzy, jak również wykaz ich stopni wojskowych. W waszym interesie jak również
naszym jest wprowadzenie Niemców w błąd, powiedział: „musicie się zdegradować”. Podoficerowie do szeregowych, a oficerowie do podoficerów. Nikt z nas nie stawiał sprzeciwu, zgodziliśmy
się na tę propozycję. Wiedzieliśmy co robimy dla dobra kolegów i Ojczyzny. Gdy mnie podleczono, zostałem wezwany przed komisję lekarską, składająca się z lekarzy polskich i niemieckich.
Komisja lekarska orzekła 25% utraty zdrowia. Zostałem zwolniony ze szpitala do domu [ale] mój
dom, Lwów, jest teraz za granicą. Miałem wypisaną przepustkę w trzech językach: polskim, niemieckim i ruskim, podpisaną przez doktora, majora dyplomowanego Teofila Kucharskiego. Zanim
opuściłem szpital, zostałem zaproszony przez pułkownika Godlewskiego do Sali, gdzie leżeli wyżsi
oficerowie. Pułkownik Godlewski dobrze mnie znał dlatego, że byłem wtajemniczony [w użycie]
rusznicy [przeciwpancernej]. Zadał mi pytanie czy jestem zwolniony ze szpitala i dokąd się udaję.
Ja mu odpowiedziałem, że wracam do rodzinnego domu w Rodatyczach, powiat Gródek Jagielloński, województwo lwowskie. Czy ja go poznaję? Powiedziałem, że tak: „Nasz pułkownik Godlewski”. Zaproponował mi w towarzystwie wyższych oficerów, czy spełniłbym jego życzenie, abym
doręczył list do jego kolegi, prawdopodobnie pana płka. Jurkiewicza, albo Markiewicza (nazwiska
zapomniałem). (…) [Gdy] ja wyraziłem na to zgodę pułkownik powiedział mi, że jest to list ściśle
tajny, ażebym go dobrze ukrył. Zwróciłem się do pułkownika Godlewskiego czy mogę go przeczytać, odpowiedział, że tak przeczytałem [więc] ten list. Zawierał mniej więcej taką treść: „ZWZ postał w Warszawie, proszę zawiązać na terenie Obrzeża Lwowa”. Pożegnaliśmy [się], generałowie
życzyli mi szczęśliwej podróży, dotarcia do celu, do Lwowa.
Opuściłem szpital, do domu daleko. Udając się na dworzec kolejowy [widzę, że] na domach
wiszą plakaty podpisane przez prezydenta miasta Warszawy, Starzyńskiego, które obwieszczają
społeczeństwu, że z powodu braku żywności, wody i amunicji byliśmy zmuszeni poddać Warszawę. Jak to przeczytałem, rozpłakałem się. Nie mogłem się z tym pogodzić. Później uświadomiłem
sobie, że dwu na jednego, Niemcy i Rosja. Nasi sojusznicy stali gotowi z bronią u nogi, a my Polacy musimy walczyć sami o wolność i niepodległość. Idąc dalej, na murach plakaty tej treści: widok
Warszawy w gruzach, a na nim napis „Anglio to twoje dzieło!”. Część plakatu, na którym widniał
napis „Anglio” został zerwany, został tylko „twoje dzieło”., to znaczy niemieckie. Zauważyłem,
że konspiracja dała znać o sobie. Doszedłem do dworca kolejowego, za chwilę przyjechał pociąg
w kierunku Lublina. Wsiadłem do pociągu i jadę. Po pewnym czasie przychodzi dwu konduktorów
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niemieckich i proszą mnie o bilet. Biletu nie miałem, legitymuję się zaświadczeniem - zwolnieniem
ze szpitala. A konduktorzy mi odpowiadają: „najpierw strzelałem do niemieckich żołnierzy a teraz
chcę spacerować niemieckimi pociągami”. Na następnej stacji wyrzucili mnie z pociągu. Pieniędzy
na bilet nie miałem. Było to już pod wieczór, przenocowałem na stacji kolejowej [której] nazwy nie
pamiętam. Kolejarze doradzili mi, abym poszedł na wioskę i prosił mieszkańców o pieniądze na
bilet i to uczyniłem. Po przyjściu na stację kupiłem bilet, byłem zadowolony, że miałem pieniądze.
Za chwile przyjechał pociąg, wsiadłem i pojechałem (…) w kierunku Lublina. Zajechałem do Hrubieszowa, gdzie chciałem przekroczyć granicę i tam w okolicy [ją] przekroczyłem. Przeprowadziłem rozeznanie terenu w dzień, bocznymi ścieżkami leśnymi. W lesie drzewa były wycięte na szerokość 50 metrów, co oznaczało pas graniczny. Rozglądam się z krzaków, wokół nikogo nie widać,
żadnej straży, ani niemieckiej ani ruskiej.
Przekroczyłem granicę, jestem już po stronie ruskiej, a tu zza krzaków wyskakuje dwu ruskich żołnierzy. Krzyczą do mnie: „Pastoj, ruki w wierch, kładitsia”. Położyłem się na ziemi, a oni
wystrzelili trzy razy z karabinu myślałem, że do mnie strzelają. Dali sygnał na posterunek. Przyszło
dwu żołnierzy i zabrali mnie na posterunek. Prowadząc mnie na posterunek wyśmiewali się ze
mnie, mówili „My tango tańczyli, a my tajgi budowali”. Opuszczając szpital otrzymałem laskę, aby
mi pomagała opierać się, nogę miałem nie doleczoną, słabą. Mówią do mnie: „bystriej, bystriej”,
kilka razy kolbą dostałem po plecach. Doprowadzili mnie na posterunek i tam przesłuchiwali, skąd
przyszedłem. Odpowiadam że przyszedłem ze szpitala, jestem „bolnyj”, legitymuje się zwolnieniem ze szpitala, przepustka w trzech językach. Oni [jednak] nikomu nie wierzą, powiedzieli mi,
że jestem „szpion”. Siedziałem na posterunku 48 godzin, nic mi nie dali jeść, ani pić. Byłem w strachu, nie wiedziałem co ze mną zrobią. Następnego dnia wyprowadziło mnie dwu żołnierzy z posterunku w kierunku granicy. Gdy mnie doprowadzili do granicy, powiedzieli do mnie [że] „w ten
sposób pryszoł od Germanii, dawaj oboratno do Germanii, ty szpion, o ile się odwrócisz, to cię zabijemy kak sobaku”. Postawili karabin maszynowy na górce, a ja poszedłem wprost na posterunek
niemiecki. Niemiecka straż graniczna prawdopodobnie zauważyła jak ruscy żołnierze mnie prowadzili. Wyszedłem na posterunek niemiecki. Jestem w mundurze wojskowym. Niemcy się zdziwili,
skąd się tutaj wziąłem. Ja im wyjaśniłem, legitymując się, że wracam ze szpitala, mam przepustkę
wypisaną w trzech językach. Niemcy przeczytali przepustkę, zwrócili [ją] bez żadnych przesłuchiwań. Tylko pokazując ręką, powiedzieli do mnie, że „rusland sind dumm”, przecież mają wszystko
wypisane, że żołnierz wraca ze szpitala. Odszedłem, myślałem sobie, że będzie tak lekko przejść
przez granicę! Jestem załamany , nie wiem co mam dalej czynić. Jechać pociągiem z powrotem do
Warszawy? Zdecydowałem się [jednak] na ryzyko, muszę przedostać się do Lwowa, mam przecież
ważny meldunek!
Wróciłem do stacji Hrubieszów. Po pewnym czasie przyjechał pociąg, wsiadłem do niego
i zajechałem do Zamościa. W Zamościu bardzo dużo Niemców, wysiadłem na stacji i rozmyślam,
w którym miejscu przekroczyć granicę. W międzyczasie podchodzi do mnie nieznajomy pan, [który] zauważył mnie dlatego, że byłem w mundurze wojskowym między cywilami. Przeprowadza ze
mną krótki wywiad, z którego jestem pułku, jakich znałem oficerów i gdzie chcę odjechać. Ja mu
odpowiedziałem: pułkownik Godlewski, rotmistrz Bokota, porucznik Panesz, porucznik Iwanowski, porucznik Merawiglia, porucznik Bordziłowski, rotmistrz Sozański, [pułkownik] Strzelecki,
porucznik Serwatowski. Powiada mi, że ze Strzeleckim był na Wyższej Szkole Wojennej. Dał mi

16

UŁAN JAZŁOWIECKI NR – 36 (VII-2017 R.)
[więc] do zrozumienia z kim rozmawiam. Opowiadam, że wracam ze szpitala w Warszawie, chcę
wrócić do Lwowa do domu. Ten szanowny pan mówi, że stamtąd wraca, ze Lwowa. Jedź pan do
Przemyśla, tam są przemytnicy, którzy pana przerzucą na drugą stronę granicy przez rzekę San,
łódką w nocy, trzeba [tylko] zapłacić 30 złotych tym przemytnikom. Odpowiedziałem, że nie mam
pieniędzy. On wyciągnął 35 złotych i mi dał. Jeszcze w dodatku dwie kanapki i odszedł. Pomyślałem, że to jest dobra rada. Podziękowałem…Wsiadłem do pociągu, ale dojechałem tylko do Bełżca,
dalej pociąg nie jechał. Następnego dnia, już pod wieczór przyjeżdża pociąg do Przemyśla. Mam
zamiar wsiadać do pociągu [ale] podchodzi do mnie nieznajomy gość i oświadcza, że jest dyrektorem szkoły i zaprasza mnie do domu na nocleg. Mówię (….), że chcę jechać do Przemyśla, a stamtąd dostać się do Lwowa. Dyrektor prawie wyciągnął mnie z pociągu mówi, że ma znajomych, którzy przeprowadza mnie na drugą, tj. ruską stronę. Po pewnym czasie zgodziłem się na jego propozycję. Późnym wieczorem przyszliśmy do jego domu, dał mi kolację, przenocowałem, porozmawialiśmy prawie o wszystkim. Rano przyszedł do niego mężczyzna i wziął mnie pod swoją opiekę.
Dyrektor mi powiedział, że on za wszystko zapłacił. Teraz za mnie odpowiada ten człowiek, on wie
gdzie ma mnie zaprowadzić. Pożegnałem się (…) i odszedłem z tym nieznajomym towarzyszem.
On mnie o nic się nie wypytywał. Szliśmy tylko leśnymi ścieżkami. Przyprowadził mnie wieczorem
do swojego znajomego, coś tam porozmawiali nie w mojej obecności. Przenocowałem u tego nieznajomego, rano przyszedł drugi człowiek i mówi do mnie: „Dzisiaj pójdziesz ze mną”. Odpowiedziałem, że dobrze, ale niech mi pan powie jak daleko do granicy. Odpowiada krótko, że nie daleko. Idziemy przez cały czas blisko granicy. Szliśmy przez cały czas różnymi leśnymi drogami, wieczorem doszliśmy do punktu przeznaczenia. Przedstawił mnie gospodarzowi tego domu, coś tam
porozmawiali nie w mojej obecności, gospodarz chętnie mnie przyjął. Na od[chodne] powiedział mi
ten pan gospodarz, że ma mnie przeprowadzić na drugą stronę, za granicę. Był to dom na uboczu od
wioski, pod lasem, mieszkał [w nim] ojciec z córką, która miała około 16 lat. Był inwalidą wojennym I grupy z pierwszej wojny światowej, od postrzału. Porozmawialiśmy [z nim] niemal
o wszystkim. Dla orientacji zapytałem jakie jest najbliższe miasto i stacja kolejowa. Odpowiedział
mi, że Rwa Ruska, [odległa] około 20 kilometrów. Mówi do mnie: „Bądź spokojny, ja już nie jednego przeprowadziłem”. (…) Dali mi kolację i nocleg, byłem bardzo zadowolony, pocieszony. Rano wstałem zjadłem śniadanie, po posiłku musiałem opuścić mieszkanie i ukryć się w stodole dlatego, że może ktoś przyjść niepożądany i to uczyniłem. 300 metrów od tego domu przebiegała granica niemiecko- ruska. Siedząc w stodole, miałem możność obserwować przez szczeliny ściany bocznej jak strażnicy, niemiecki i ruski, przechadzają się po pasie granicznym. Po drugiej stronie granicy była wioska, w tej wiosce był młyn parowy, słychać było jak pracował, a w dodatku światło
świeciło się przez całą noc. Na wieczór zaproszono mnie do mieszkania i gospodarz mówi do mnie
jak będę przeprowadzony na drugą stronę. Tej nocy planuje też przeprowadzić Żydów [którzy] mają swój transport z zaprzęgiem konnym, polnymi drogami i ja mam do nich dołączyć. Z nimi przedostanę się na drugą stronę, do Lwowa. Powiedział: „Ma pan czekać”, aż po mnie ktoś przyjdzie
i mnie zabierze. Córka gospodarza prosiła abym położył się spać. W tej sytuacji nie sposób spać,
nie spałem, [byłem] w napięciu! Około 24-tej przychodzi ta panienka wystraszona (…) głosem
przerażonym mówi: „Wstawaj pan, musisz opuścić dom, bo za chwilę mogą tu wpaść Niemcy, straż
graniczna i przeprowadzić rewizję! Przybiegł goniec i mówi, że miałem dołączyć do transportu
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[Żydów], ale Niemcy wykryli tę przeprawę jeszcze przed granicą, razem z wozem i Żydami,
wszystkich aresztowali.
Jestem bardo zaskoczony, nie wiem co mam robić, gdzie mam uciekać, nikogo [tu] nie
znam. A tak wszystko było w porządku i nagle wszystko się zmieniło. Panienka nalega, abym opuścił mieszkanie. „Choć pan szybciej ja panu wszystko wytłumaczę”, mówi jak już opuściłem
mieszkanie. Zatrzymała mnie koło bramy wejściowej zagrody i mówi” Do granicy ruskiej jest około 300 metrów. Tam jest taki mały potok, oznaczający granicę niemiecko-ruską. Pójdziesz prosto na
to światło od młyna, jak dojdziesz do młyna, tam będzie droga, iść tylko w prawo do końca wioski.
Jak wioska się skończy zacznie się las. Jak las będzie się kończył. Skręcić w lewo, a nie w prawo,
tam będzie wioska, z tej wioski niedaleko do Rawy Ruskiej. Pożegnałem się z tą panienką (nazywała się Maria). Noc był bardzo ciemna i w ciemno[ści] szedłem według jej wskazówek, na światło
z młyna. W pewnym momencie pojawiła się rzeczka, pomyślałem sobie - to jest granica. Oglądam
się wokół, nikogo nie widać ani nie słychać, bardzo ciemno. Przeskoczyć tę rzeczkę, czy potok
[jednak] nie przeskoczyć? Odczuwam bóle w nodze nie doleczonej, podpieram się laską. Zdecydowałem się przejść tę rzeczkę - granicę. Była płytka, trochę wody nalało mi się do butów. [Gdy] odszedłem od granicy usiadłem wylałem z butów wodę. Nadsłuchuję, [czy] ktoś idzie, straż graniczna,
ale odgłos kroków się oddala. Powoli wstałem, idę dalej, ale [odgłosu] swego kroku nie słyszałem.
Doszedłem do drogi koło młyna [idąc] na światło jako punkt orientacyjny. Od młyna skierowałem
się drogą na prawo. Wioska się skończyła, nikogo nie spotkałem, to dobrze. Było około 24 - tej,
zaczyna się las, teraz zastanawiam się, która to droga „środkowa”. Uszedłem parę kroków, widać
jakieś pastwisko czy łąkę, wróciłem, poszedłem lasem w lewą stronę, nie widać śladu drogi.
W wielkim trudzie i napięciu znalazłem tą trzecią drogę, wyjeżdżone ślady wozów, wybrałem
[więc] dobrze. Uszedłem kawałek drogi, usiadłem, myślę - odpocznę sobie. Miałem przy sobie parę
kostek cukru i tak się posilam. Po chwilowym odpoczynku ruszam dalej, dotkliwie odczuwam chorą nogę, idę dość długo, jestem bardzo zmęczony. Napotkałem ludzi, którzy zapewne szli do pracy,
schowałem się za drzewa. Maszeruję dalej, las się kończy.
Przypomniały mi się wskazówki Marii - „Jak las się będzie kończył, iść w lewo (…),
w prawo można wyjść na ruską straż graniczną”, więc odbiłem w lewo. Zaczyna świtać, jest gęsta
mgła, niedaleko gdzieś miała być wioska. Patrzę na siebie, cały paruję, jestem mokry, ale mi ciepło,
idę [więc] dalej w lewo i pod górkę. Nagle mgła ustępuje, niedaleko zauważyłem jakieś zabudowania. To pewnie wioska, podchodzę bliżej, widać lepiej i jaśniej. Zauważyłem dziewczynę na podwórku, zbliżam się do bramy i wołam (…), prosząc o szklankę wody. Niechętnie, ale mnie wpuściła na podwórko i przyniosła szklankę. Koło studni napiłem się wody i (…) proszę o wskazanie
mi drogi do Rawy Ruskiej. Dziewczyna mówi (…) „Idź pan na tę górę - wskazuje ręką - z niej będzie widać gościniec, gościńcem w prawo do Rawy Ruskiej”. Pytam ile kilometrów do Rawy Ruskiej, odpowiada, że około 6 kilometrów. Podziękowałem i odszedłem, (…) maszeruję w tym kierunku, w międzyczasie nadjeżdża ruska kawaleria. Jadą konno, na oklep, bez siodeł, dokładnie się
nie dopatrywałem, ażeby nie zostać podejrzanym. Dotarłem do stacji kolejowej Rawa Ruska. Na
stacji kupiłem sobie kawy, chciałem się posilić, jestem zmęczony, głodny. Jakiś ruski oficer przysiadł się do mojego stolika i o coś mnie wypytuje, skąd, jak i co. Mówię mu, że jadę do Lwowa, nie
mam biletu i muszę wykupić bilet. Wstałem, podszedłem do okienka i wykupiłem bilet. Na szczęście przyjechał pociąg, wsiadłem (…) i odjechałem do Lwowa. Jego zostawiłem przy stoliku, kawy
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nie wypiłem. Odjechałem jedną stacje od wy Ruskiej, przychodzi konduktor Żyd i sprawdza bilety.
Bilet miałem, po sprawdzeniu coś tam do mnie mówi po rusku, odpowiadam mu po polsku. Coś się
jemu Polska nie podobała i wyprosił mnie z [przedziału] na platformę. Byłem bardzo zmęczony,
spocony, głodny, ale wróciłem do Lwowa.
Wyszedłem z pociągu, poszedłem do poczekalni, znalazłem odosobnione miejsce, wyjąłem
ten list, przeczytałem adres i poszedłem we wskazane miejsce. Prawdopodobnie ulica nazywała się
Kurkowa (…). Znalazłem ulicę i mieszkanie, za pozwoleniem wchodzę do mieszkania, były [tam]
tylko dwie starsze kobiety, przedstawiam się i wyjaśniam skąd przybyłem. Wprost nie wierzyły,
a ja nalegam, że chcę spotkać się z [wskazanym mi] mężczyzną, po pewnym wahaniu przyszedł
i mówi, że jest tym o kogo chodzi. Później mnie wypytuje z jakiego ja pułku, kogo znałem. Powiedziałem, że jestem z 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, znałem pułkownika Godlewskiego, leżałem
razem z pułkownikiem w szpitalu, leżeli z nim wyżsi oficerowie. „Wychodząc ze szpitala, pułkownik Godlewski prosił mnie ażeby panu ten list doręczyć i wręczam [go] panu. Jaką zawiera treść,
jak pan przeczyta, będzie pan wiedział. Przyjął list, po krótkim odpoczynku pożegnałem się, opuściłem mieszkanie i powróciłem na stację kolejową. Wsiadłem do pociągu i odjechałem do rodzinnego domu [w] Podlatyczach. Rozkaz pułkownika Godlewskiego wykonałem. Tak skończył się
szlak bojowy żołnierza – kaprala, 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
st. wachm. Karol Zdobylak
Przypisy - uzupełnienia, na podstawie załączonej kopii listu do P. Rozdżestwieńskiego:
1/ Po złożeniu przysięgi pojechaliśmy na ostre, próbne strzelanie. Strzelanie odbywało się w obrębie lasu na wysokości wioski Dydatycze - Podniestrzany. Na pewno [uczestnikiem] był: rtm.
Bokota, rtm. Sozański, prawdopodobnie por. Panesz, plut. Jagielski, kpr. Zdobylak, st. uł. Pandulak, st. uł. Ziółkiewicz. W Podniestrzanach kwaterował trzeci szwadron.
2/ W jednym wagonie było sześć koni, tj. jedna sekcja, po środku siedzieli ułani, było miejsce na
kostkę siana dla koni, umiejscowione gniazdko na karabiny i wiadro – karmiak. W wagonie były
umiejscowione kółka metalowe dla uwiązania koni.
3/ Nazwiska sekcyjnych: [1 szw. st. uł.] Zdobylak, st. uł. Piotrowski, st. uł. Lala, st. uł. Kubiak. 2-gi
szwadron: st. uł. Pendulak, st. uł. Ziółkiewicz, st. uł. Marciniak.
4/W czasie wojny po raz pierwszy użyłem rusznicy ppanc. pod Kutnem na wozy pancerne kolumny
zmechanizowanej. Dodatkowego uzbrojenia nie miałem, tylko jeszcze bagnet. Pociski do tego
karabinu były większe, łuska była duża, a sam pocisk był Mały i gruby.
5/ Mój koń nazywał się Cis. (..) ze mną dostał się do Warszawy: plut. Jagielski, kpr. Gródecki, więcej nie pamiętam.
6/ Byłem kurierem z Warszawy do Lwowa w 1939 roku, dzięki płk. Edwardowi Godlewskiemu
dlatego, że mnie znał i za mnie zaręczył. Proszę wnieść (tę poprawkę) jako załącznik uzupełniający.
*/ st. wachm. Karol Zdobylak, kampanię wojenną 1939 roku rozpoczął jako starszy ułan – d-ca
sekcji w 1 plutonie I szwadronu 14 p. UJ, celowniczy karabinu p. panc. Ranny w ostatnich dniach
września w walkach w obronie Warszawy, przy ul. Czerniakowskiej, na Warszawskiej Sadybie,
awansowany do stopnia kaprala. W latach 1942-1944 członek Armii Krajowej w Rodatyczach, woj.
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lwowskie, wachmistrz. Po II wojnie św. zamieszkały na Dolnym Śląsku. Czynny m. in. w Zw. Inwalidów Wojennych RP, Klubie Żółtego Proporczyka - Kole Pułkowym 14 p. UJ. Odznaczony
m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP oraz innymi odznaczeniami. Zmarł w Kluczborku w roku 1999.
W dokumentach i publikacjach występuje też mylnie pod imieniem Jan.
OD REDAKCJI: Przygotowano na podstawie maszynopisu J. Serwatowskiego, i rękopisu J. Wasyluka, znajdujących się w archiwum Rodziny Jazłowieckiej. Uzupełnienia w nawiasach kwadratowych [...] pochodzą od redakcji. Wykropkowania (...) zastosowano, gdy słowa były nie czytelne.

Żołnierze 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, odznaczeni Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, na podstawie wniosków zatwierdzonych przez d-cę Grupy
Operacyjnej Kawalerii, gen. bryg. Romana Abrahama oraz przez d-cę Obrony
Warszawy, gen. dyw. Juliusza Rummla:
płk Edward Godlewski, d-ca pułku - IV Kl.; płk. Józef Bokota, d-ca 4 szw. -V Kl.; chor. Bronisław
Gadzin, kwatermistrz pułku, d-ca taborów - V Kl.; rtm. Roman Dzierżanowski, z-ca d-cy pułku - V
Kl.; rtm. dypl. Stanisław Łubieński, oficer operacyjny Podolskiej BK - V Kl. (śp.).; kpr. Grzegorz
Borowicz, z-ca d-cy plut. - V Kl.; wachm. pchor. rez. Tadeusz Brykczyński, d-ca pocztu w III szw.
- V Kl.; ppor. Zbigniew Żurowski, d-ca 1 plut. w II szw. - V KL.; kpr. Antoni Buszta, III szw. - V
Kl. (śp.).; por. rez. Jerzy Fedorowicz, d-ca 1 plut. w szw. CKM - V Kl. (śp.).; plut. Bartłomiej Gajda, poczet d-cy pułku - V Kl.(śp.).; uł. Józef Król, szw. gospodarczy - V Kl. (śp.).; ppor. rez. Jacek
Lonchamps de Berrier , d-ca 1 plut. w szw. kolarzy Podolskiej BK - V Kl.(śp.).; plut. Boromeusz
Piasecki -V Kl. (śp.).; ppor. rez. Jerzy Scholz, d-ca 3 plut. w III szw. - V KL, (śp.).; por. Marian
Walicki, d-ca 3 szw. - V i IV Kl.; ppor. Gerard Korolewicz, d-ca 1 plut. w III szw. - V Kl.;
ppor. Eugeniusz Iwanowski, d-ca 2 plut. w III szw. - V Kl.; kpr. Feliks Maziarski, podoficer sztandarowy - V Kl.; rtm. Andrzej Sozański, dowódca szwadronu CKM - V Kl.; por. Władysław Tychanowicz, dowódca plutonu - V Kl.; kpr. Bronisław Czech, z-ca d-cy 1 plut. w I szw. - V KL.; ppor.
Wiktor Ziemiński, d-ca 2 plut. w IV szw. i d-ca plut. działek ppanc. - V Kl.; por. Alfred Godlewski,
d-ca IV szw. - IV Kl. (śp.); por. Zbigniew Panesz d-ca I szw. - V Kl. (śp.); ppor. (wł. plut. pchor.
rez.) Witold Szturma, z-ca d-cy szw. CKM - V KL. (śp.); ułan. Józef Osemlak, pluton trębaczy - V
Kl. (śp.); por. Zdzisław Malanowski (adiutant pułku) - V Kl.; ppor. Jerzy Kostiuk, d-ca plut. działek
p. panc. i d-ca 2 plut. w IV szw. - V Kl.; wachm. Jan Przybyła, szef I szw. - V Kl.
Ponadto 45 żołnierzy Pułku odznaczonych zostało Krzyżem Walecznych.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie (1940-1947).

Rozwiązanie pułku
We wrześniu 1939 roku „Nadwyżki mobilizacyjne i szwadron zapasowy Pułku pod dowództwem majora Stefana Starnawskiego przeszły do Ośrodka Zapasowego Podolskiej Brygady Kawalerii w koszarach 6 Pułku Ułanów Kaniowskich w Stanisławowie. 14 września sformowany został
Marszowy Pułk Podolskiej Brygady Kawalerii pod dowództwem ppłk Włodzimierza Gilewskiego
z 6 Pułku Ułanów, którego zastępcą był mjr Stefan Starnawski, a szwadrony 2 i 3 z 14 Pułku Ułanów. Pułk ten miał zabezpieczać mosty na Dniestrze w rejonie Żurawno - Żydaczów. Po wkrocze20
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niu na teren Polski oddziałów sowieckich, Pułk Marszowy otrzymał rozkaz przejścia na teren Węgier, co wykonał. Granicę węgierską przekroczyły też nadwyżki Ośrodka Zapasowego ze Stanisławowa.
Dzięki staraniom oficerów pułku, którzy przez zielone granice dotarli z Węgier i Rumunii
do Francji, w marcu 1940 roku zorganizowano pod dowództwem mjr Starnawskiego 3 Batalion im.
Ułanów Jazłowieckich w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej gen. Stanisława Maczka, który z bronią, drogą morską, przedostał się do Wielkiej Brytanii. Tam w ramach Polskich Sił Zbrojnych nie
zaprzestano działań o odtworzenie pułku. W nowej organizacji polskich oddziałów zebrano Jazłowiaków w 1 batalionie strzelców 1 Brygady Strzelców, któremu nadano miano „imienia 14 Pułku
Ułanów Jazłowieckich”. Dowódcą batalionu był płk dypl. Witold Gierulewicz. Jednak Naczelny
Wódz gen. Władysław Sikorski odmówił zgody na oficjalne nadanie nazwy „batalion 14 Pułku
Ułanów Jazłowieckich”. Dopiero po interwencji gen. Maczka, pod którego rozkazami batalion był
w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (i płka/gen. Skibińskiego), rozkaz Naczelnego Wodza został
odwołany.
W batalionie rozpoczęto szkolenie żołnierzy w specjalnościach koniecznych przyszłym pułku pancernym, jakim miał być ten oddział w 10 Brygadzie. W roku 1942 „de nomine” batalion,
a „de facto” pułk, otrzymał czołgi. W maju dowódcą pułku (batalionu) został mjr Starnawski.
17 sierpnia 1942 r. batalion wreszcie został przemianowany na 14 Pułk Kawalerii Pancernej i był
w składzie 1 Dywizji Pancernej. W październiku 1943 roku na skutek reorganizacji dywizji oddaje
część swoich ludzi do innych pułków (m.in. do 10 Pułku Dragonów, 10 Pułku Strzelców Konnych,
24 Pułku Ułanów i 16 Brygady Czołgów). A sam przechodzi w skład 16 Samodzielnej Brygady
Pancernej. 8 stycznia 1944 roku zostaje mu wreszcie nadana nazwa 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich.
W maju tego roku pułk ponownie oddaje swoich żołnierzy na uzupełnienie oddziałów 1 Dywizji
Pancernej i zostaje skadrowany, mając znikome stany. Po sukcesywnym uzupełnieniu stanów przez
Polaków - jeńców (i uciekinierów) z armii niemieckiej, dokąd byli przymusowo wcielani, pułk ponownie się rozrasta. Jednak Ułani Jałowieccy nie wzięli już (jako zwarta jednostka) w walkach.
W roku 1946 Pułku Ułanów Jazłowieckich (w ramach demobilizacji PSZ) został przemianowany na
114 Oddział Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, który został rozwiązany 2 października 1947 roku.” (Wg.: L. Kukawski, Ułani Jałowieccy 1918 – broń i barwa – 1998. Grajewo,
2001, s. 1-16).
W „Dziejach Ułanów Jazłowieckich” (Londyn. 19188), znajdujemy następujący opis tych
wydarzeń: „Dnia 8 maja 1945 roku zakończyły się działania wojenne na kontynencie europejskim.
Pomimo zwycięstwa aliantów nastroje w pułku były minorowe. Polska znalazła się pod nową okupacją, tym razem sowiecką. W tej sytuacji politycznej nie ma mowy o powrocie do kraju jamko
zwarty oddział z bronią w reku. Dnia 15 czerwca Naczelny Wódz gen. Tadeusz Bór-Komorowski
dokonał przeglądu pułku w Earlston w Szkocji. Pułk wystąpił naprzód w szyku pieszym, ze swoim
proporcem pułkowym i plutonem trębaczy, a następnie w polu na sprzęcie pancernym. Na polecenie władz brytyjskich przerwane zostało szkolenie bojowe. Z inicjatywy dowódcy pułku zorganizowane zostały kursy zawodowe, których celem było przygotowanie żołnierzy dożycia cywilnego.
(…)
W styczniu 1946 roku część pułku utworzyła tzw. Kolumnę Transportową 14 Pułku Ułanów
Jazłowieckich i przeszła z Earlston na południe Anglii do Little Walden, gdzie dokonała przeglądu
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i naprawy sprzętu motorowego UNRRA, który w ramach pomocy wojennej miał odejść do Polski.
W tym czasie druga część Pułku pod dowództwem mjr. Korytkowskiego odeszła na północ do Castletown w hrabstwie Caithness. Dnia 11 lipca 1946 r. obchodzono święto pułkowe szczególnie
uroczyście. Wszystko wskazywało na to, że będzie to na pewien nieokreślony czas ostatnie święto
w ramach pułku jako jednostki wojskowej. Mimo że pułk przebywał daleko na północy wyspy
i dojazd z Londynu trwał 24 godziny pociągiem pospiesznym, zjechało na święto wielu oficerów
i podoficerów przebywających na przydziałach służbowych poza pułkiem. Wielką radość sprawiło
zjawienie się kolegów, którzy po kampanii wrześniowej i kapitulacji Warszawy znaleźli się w niewoli niemieckiej. (…) Kapelan pułku, ks. Sobieski, odprawił mszę św. w intencji poległych i zmarłych Ułanów Jazłowieckich. Wspólny obiad żołnierski zakończył to ostatnie święto pułkowe.
We wrześniu 1946 roku rząd brytyjski utworzył organizację pod nazwą Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR, Polish Resettlement Cors), mający na celu przygotowanie
żołnierzy polskich wszystkich stopni do zawodów w życiu cywilnym i rozmieszczenie tych żołnierzy w ośrodkach przemysłowych, handlowych czy rolniczych, gdzie będą mogli zdobyć pracę zarobkową. Cześć żołnierzy wróciła do Polski. Pułk przeszedł na administrację zgodną z przepisami
gospodarki brytyjskiej i w styczniu 1947 roku został przerzucony transportem kolejowym do Johnstone w hrabstwie Renfraw. W nowym miejscu postoju został administracyjnie połączony z 9 Pułkiem Ułanów Małopolskich w jedną jednostkę PKPR - nr 114. Dowództwo jednostki objął ppłk
Stefan Starnawski, jego zastępcą został ppłk Stefan Tomaszewski, adiutantem rtm. Adam Smolka.
Dnia 2 października 1947 roku rozkazem wojskowych władz brytyjskich 114 Oddział PKPR
został rozwiązany. Dowódca pułku rozkazem dziennym nr 85/47 przekazał Kołu Ułanów Jazłowieckich (w Londynie) proporzec pułkowy, który przez 7 lat zastępował pułkowi sztandar, kronikę,
rozkazy pułkowe, dokumenty i majątek pułkowy stanowiący własność żołnierzy. (…)
„ŻADNE WŁADZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ANI WOJSKOWE ANI CYWILNE, NIE WYDAŁY ROZPORZĄDZENIA, DEKRETU, CZY ROZKAZU O ROZWIAZANIU PUŁKU. UŁANI JAZŁOWIECCY WIERZĄ, ŻE PRZEJŚCIE PUŁKU W STAN
NIECZYNNY W JESIENI 1947 ROKU NIE JEST OSTATNIM ROZDZIAŁEM W HISTORII 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH”.
(Wg.: Dzieje Ułanów Jazłowieckich, Londyn 1988, s. 282-285. W „Dziejach”, na stronach 286-309,
oraz w: „Jazłowieccy to ułani. Wykaz żołnierzy 14 Pułku UJ 1918 - 1947”, na stronie internetowej
Rodziny Jazłowieckiej, znaleźć można nazwiska żołnierzy 14 Pułku UJ służących w nim w Wlk.
Brytanii oraz w ramach 1 Dywizji Pancernej w walkach na kontynencie europejskim, jak również
odznaczonych za nie Krzyżem Orderu Virtuti Militri i Krzyżem Walecznych).

Żołnierze 14 Pułku Pancernego ułanów Jazłowieckich odznaczonych Krzyżem
Orderu Virtuti Militari za walki w 1 Dywizji Pancernej na kontynencie europejskim:
mjr Władysław Zgorzelski - IV KL; rtm. Wacław Kownas - V KL (śp.).; ppor. Jan Sołtysiak - V
KL.; ppor. Olgierd Wojciechowski - V KL.; plut. Leon Wojtynowski - V KL.; ppor. Jacek Zagórski
- V KL.; st. ul. Gustaw Zipser - V Kl. Ponadto 107 oficerów, podoficerów i ułanów odznaczonych
zostało Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami i odznaczeniami brytyjskimi, francuskimi i belgijskimi.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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KILKA WSPOMNIEŃ O UŁANACH JAZŁOWIECKICH

SYLWETKI I WOJENNE LOSY
UŁANÓW JAZŁOWIECKICH
Jeszcze o majorze Jerzym Władysławie Sokołowskim i poruczniku Zygmuncie Ulmie - Cichociemnych! Oraz ułani - marynarze!
Do biogramu mjr. Jerzego Władysława Sokołowskiego, zamieszczonego w poprzednim (35)
numerze „Ułana” wkradły się błędy, za które wypada nam przeprosić! Otóż pominięte zostało Jego
drugie imię WŁADYSŁAW, natomiast Jego pseudonim brzmiał „MIRA”. Pani Marii Trzaskowskiej, krewnej śp. Pana Majora oraz Ofiarodawczyni Jego dokumentów do archiwum Rodziny Jazłowieckiej, za zwrócenie nam uwagi, serdecznie dziękujemy!
Niestety również nazwisko śp. porucznika Zygmunta Ulma, zostało zmienione, prawidłowo
bowiem Jego nazwisko brzmi: ULM.

Ułani Jazłowieccy - marynarze !
Wśród wielu niezwykłych życiorysów Ułanów Jazłowieckich znajdujmy też dane o kilku,
których losy związały się z morzem. Jednym z najwybitniejszych zapewne był późniejszy admirał,
Stanisław Tytus Dzienisiewicz. Karierę wojskową w Wojsku Polskim rozpoczął w latach
1917/1918 w Korpusie generała Dowbór- Muśnickiego i IV Dywizji Strzelców generała Żeligowskiego na Kubaniu. Jako wachmistrz, a następnie podchorąży, przez jakiś czas służył w 1 Pułku
Ułanów Krechowieckich. Kampanie wojenne lat 1919/1920, wojen z Ukraińcami i bolszewikami
przebył już w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, m.in. jako dowódca III szwadronu, w stopniu podporucznika, wyróżniwszy się za dzielność m.in. pod Jazłowcem. Wobec uzyskania przez Polskę
dostępu do morza, zgłosił się do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej mieszczącej się w Toruniu, odbywając w niej studia w latach 1921-1923 i uzyskując stopień porucznika marynarki wojennej. Oddelegowany następnie do Francji, odbywa staż na krążowniku Joanna d’Arc (1926/1927),
aby po powrocie zostać wykładowcą swej szkoły w Toruniu (1928/130) w stopniu kapitana marynarki wojennej. Dowodzi następnie okrętami wojennymi ORP „Podhalanin” i ORP „Ślązak”
(1930/1934), aby z kolei objąć kierownictwo kursu oficerów broni podwodnej i dowódcy Dywizjonu Szkolnego w tym zakresie. W 1935 roku mianowany do stopnia komandora porucznika zostaje
z-cą komendanta Centrum Wyszkolenia Floty będąc w l. 1937/1938 jego komendantem, a następnie
d- cą okrętu ORP „Gryf”, aby z kolei objąć inne funkcje w Kierownictwie Mar. Woj. W 1939 roku
ewakuowany do Pińska, dostaje się do niewoli sowieckiej, przebywając m.in. w obozach w Kozielsku i Riazowcu, po 1941 roku dostaje się do II Korpusu gen. Andersa, skąd przez Murmańsk odesłany zostaje do Wlk. Brytanii, gdzie obejmuje stanowiska w Kierownictwie Mar. Woj. oraz pływając na niszczycielach ORP „Piorun” i ORP „Kujawiak” (1942/1943), na którym zostaje storpedowany, uchodząc jednak z życiem. Zostaje mianowany do stopnia komandora i odznaczony Orderem
VM V Kl (1945), a następnie do stopnia admirała. Po II Wojnie Światowej nie ulegając jak część
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jego kolegów obietnicom władz PRL (decyzje tę przypłacili życiem lub więzieniem), pozostaje
w Wlk. Brytanii, zamieszkując w Londynie, gdzie zmarł w 1979 roku. Niestety miejsca Jego pochowania nie jest nam znane.
Nie małą rolę w dziejach Polskiej Marynarki Wojennej odegrał też komandor Walery Januszewski. Urodzony w 1895 roku na Kaukazie, jak wielu Polaków z zaboru rosyjskiego, służył
w latach 1915/19128 w rosyjskim pułku dragonów, a w latach 1918/1922 w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, gdzie bierze udział w walkach z bolszewikami i wojnach z Ukraińcami (wyróżniony
pod Jazłowcem) oraz bolszewikami w 1920 roku. Jakkolwiek w 1921 roku odbył przeszkolenie
kawaleryjskie, uzyskując stopień ppor. kawalerii, w latach 1922-1924 znalazł się ochotniczo na
Kursie Przysposobienia Instruktorów Marynarki Wojennej, aby pozostać w niej po uzyskaniu stopnia porucznika Marynarki Wojennej. W latach 1924/1925 odbywa staże na ORP „Gen. Haller”, zaś
w latach 1925/1926 studia w Ecole de Offic. De Canonniere we Francji i staż w Marynarce Francuskiej, na „Joanne d”Arc”. Po powrocie do Polski znajduje się w Dywizjonie Kontrtorpedowców
(niszczycieli), a od 1928 r. w Kierownictwie Mar. Woj. jako już od 1930 r. kpt. Marynarki Wojennej. W latach 1928/1932 i w 1934 roku, uczestniczy w komisjach odbioru okrętów wojennych budowanych dla Polski we stoczniach francuskich i uzbrojenia, m.in. obioru ORP „Burza” i ORP
„Mazur” i ORP „Grom”. Od 1934 r. znajduje się w rezerwie Mar. Woj., jednak w 1939 roku, po
przedostaniu się do Francji, obejmuje stanowisko attache i komendanta placu WP w Paryżu, żeby
następnie znaleźć się w Wlk. Brytanii, gdzie jako komandor podporucznik wykłada od 1940 r.
w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, jako szef kursów i dyrektor nauk. W roku 1941 obejmuje funkcję w Wydziale Wywiadu Kierownictwa Marynarki Wojennej, odbywa też staż na ORP
„Burza”, a po powrocie pełni kolejne funkcje w Kierownictwie Marynarki Wojennej. Po II Wojnie
Światowej zamieszkuje w Wlk. Brytanii oraz w Argentynie pracując w tamtejszych firmach zbrojeniowych. Był czynnym członkiem Stowarzyszenia Marynarki Wojennej i Koła Ułanów Jazłowieckich w Londynie. Oznaczony został m. in. Złotym Krzyżem zasługi z Mieczami i innymi odznaczeniami. Zmarł w 1985 roku w Martin, Colorado, k. Buenois Aires, i tam został pochowany.

A także - do 14 pułku przez morze…!
Nieco inne były dzieje kolejnych Ułanów Jazłowieckich, jakkolwiek przypadło im również
otarcie się o morze. Późniejszy pułkownik Jerzy Gilewicz, po Szkole Podchorążych Kawalerii
w Grudziądzu (1935/1937) służył w 1939 roku w 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich w randze
porucznika. Internowany na Litwie, przedostaje się do Francji, walcząc m.in. w Oddziale Rozpoznawczym 2 Dywizji Strzelców, gdzie zostaje ranny. Po kapitulacji Francji, z jednego z małych
portów na jej południu dostaje się do Algieru, skąd po opanowaniu przez polskich żołnierzy
(w większości kawalerzystów!) internowanego tam polskiego statku „Wilia”, jako członek jego
załogi, płynie do Wielkiej Brytanii, aby tam znaleźć się, już jako rotmistrz w I Korpusie i 1 Dywizji
Pancernej gen. Maczka, w walkach na kontynencie europejskim. Od roku 1944 służy w Pancernym
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Szkocji, aby po II Wojnie Światowej, jako ppłk. rezerwy, znaleźć się w Argentynie. W roku 1989 powraca do Polski, gdzie angażuje się wraz z żoną w działal-
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ność środowisk weteranów 1 Dywizji Pancernej oraz 3 Pułku Szwoleżerów i Rodziny Jazłowieckiej. Zmarł w Warszawie w 2007 roku i pochowany został na Cmentarzu Wojskowym w kwaterze
żołnierzy 1 Dywizji Pancernej.
Podobne nieco były „morskie losy” późniejszego płk. Jacka Zagórskiego. Urodzony
w 1923 roku we Lwowie, jako młody człowiek walczy w 1939 roku ochotniczo w jego obronie,
aby następnie przedostać się do Rumunii. Tam internowany, po ucieczce przez Bałkany, przedostaje się do Afryki, skąd statkiem do Wielkiej Brytanii (1940 r.), gdzie wcielony zostaje do 14 Pancernego Pułku Ułanów Jazłowieckich, wraz z nim uczestniczy w działaniach na wybrzeżu, przeciw
spodziewanej inwazji niemieckiej. Aby następnie wraz z kilkuset innymi jego żołnierzami, wziąć
udział w walkach 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka na kontynencie europejskim.
Odznaczony zostaje KW i Orderem VM V Kl. oraz wieloma innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi. Po II Wojnie Światowej pozostaje w Wlk. Brytanii, aby po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Londyńskim, podjąć prace badawcze nad aluminium i jego zastosowaniami w szeregu
instytutach badawczych oraz jako wykładowca w Anglii i Australii, gdzie się wraz z żoną się osiedlił, utrzymując kontakty w środowiskami weteranów, w tym naszą Rodziną Jazłowiecką, którą
zaszczyca swoimi kontaktami przez internet!
Marynarzem w randze podoficerskiej był też Jan Chmara, Ułan Jazłowiecki, uczestnik
wojny 1920 roku z bolszewikami. Służył następnie w polskiej Marynarce Wojennej oraz pracował
w Marynarce Handlowej, również po II Wojnie Światowej. Zamieszkały w Gdyni, gdzie zmarł,
o czym dowiedzieliśmy się od Jego Rodziny.
(INFORMACJE O ŹRÓDŁACH POWYŻSZYCH INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W
„WYKAZIE ŻOŁNIERZY 14 PUŁKU UJ”, NA STRONIE INTERNETOWEJ RODZINY
JAZŁOWIECKIEJ, pt.; „JAZŁOWIECCY TO UŁANI”).
J. Gr.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
LWOWSKA ARMIA KRAJOWA - 14 PUŁK UŁANÓW JAZŁOWIECKICH AK
Przyczynek do historii 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich

RELACJA ŻOŁNIERZA ODDZIAŁÓW LEŚNYCH
LWOWSKIEJ ARMII KRAJOWEJ
Leszek Proch
Do napisania tego fragmentu moich wspomnień nakłonił mnie artykuł z Witryny Marka
Bartosiewicza, pt.: „Czyszki koło Lwowa 1943-1945”, zamieszczony [też] w Ułanie Jazłowieckim
nr 35. Zdaję sobie sprawę, że po latach milczenia prawdę tę trzeba przypominać. Trzeba,
aby uczestnicy tamtych wydarzeń pisali o swoich przeżyciach i doświadczeniach oraz zdarzeniach,
w których uczestniczyli. Dopiero te relacje, spisane i oddane w ręce historyków będą źródłem dla
przybliżenia prawdy historycznej.
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Ziemia lwowska była od wieków teatrem różnorodnych działań wojennych, czy to ze strony
Turków, Tatarów, Rosjan, Polaków, Niemców, czy też walk wewnętrznych - wojen domowych.
Część tych konfliktów miała charakter etniczny. W okresie przed II Wojną Światową na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, mimo tak długiego współżycia dwóch nacji Polaków i Ukraińców,
sporadycznie dochodziło do lokalnych konfliktów między członkami obu narodów. W okresie
II Wojny Światowej na tereny wsi zamieszkałych przez Polaków, a otoczonych wokół wsiami ukraińskimi, często dochodziło do napadów band UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii), związanych
ideologicznie z OUN (Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów). Samoobrona Polaków nie zawsze
dawała sobie radę z odparciem uzbrojonych band.
W życiu każdego człowieka, rodzin czy narodów, przychodzą chwile, gdy najbardziej ustępliwy człowiek mówi - dość i zaczyna bój. Taka sytuacja legła u podstaw akcji Armii Krajowej na
ukraińską wieś Szołomyję. Kilka tygodni wcześniej, po dwukrotnym nieudanym ataku na wieś Hanaczów, zamieszkałą przez Polaków, za trzecim razem bandy UPA przemogły opór i zniszczyły
żywioł polski (wieś o ile pamiętam liczyła kilkaset osób). Przedstawiciele Armii Krajowej byli na
miejscu masakry Polaków i stało się to przysłowiową kroplą, która przelała czarę goryczy. Działania w ramach akcji zapobiegawczej dowództwo Obwodu Lwowskiego AK zdecydowało wymierzyć
w wieś ukraińską Szołomyję, ściśle współpracującą z UPA (czerwiec, lipiec 1944 r.). Jak pamiętam,
wieś ta leżała w dolinie otoczonej lasami oraz liczyła 55 do 60 chałup i cerkiew. Do akcji bezpośredniej wyznaczono 120 żołnierzy dowodzonych rzez kapitana Dragana Sotirovicz’a (ps. „Draża”).
Po dojściu do wsi, kpt. Sotirovicz podzielił nasz oddział na dwie grupy. Jedna 50 osobowa pozostała na skraju lasu na ubezpieczeniu. Druga w ilości 70 żołnierzy, w której uczestniczyłem, miał
obejść wieś i na sygnał dowódcy rozpocząć akcję. Zadaniem naszym, wyznaczonym przez dowódcę, było spalenie wsi pozostawiając cerkiew, bowiem tam chronić się będą kobiety i dzieci, nie
wdając się w walkę. Mamy działać po partyzancku, uderzyć i odskoczyć, nie pozwalając związać
się walką. Kpt. Draża nakazał mi dać sygnał o rozpoczęciu akcji dla grupy pozostawionej na skraju
wsi. Zadanie wykonaliśmy i po przejściu przez wieś i podpaleniu gospodarstw spotkaliśmy się na
zbiórce z pozostawioną na czacie 50-cio osobową częścią oddziału, aby ocenić straty. Okazało się,
że nikt nie zginął. Jeden żołnierz był ranny. Na pytanie dowódcy odpowiedział, że w rękę, bo wpadł
w druty kolczaste. Rozbudziło to ogólną wesołość.
Po zakończeniu akcji okazało się, że oprócz cerkwi nie spalono i 14 chałup, których nie zauważono w ciemności (stały przy bocznej drodze). Po trzech godzinach pod Szołomyję podjechali
Niemcy, a Ukraińcy myśląc, że to Polacy zaczęli do nich strzelać. Efektem strzelaniny było spalenie prze Niemców cerkwi i czternastu nie spalonych chałup, ponadto śmierć nieznanej liczby Ukraińców. Po pewnym czasie w gazecie wydawanej przez UPA informowano, że na wieś napadli Polacy w sile 3000 ludzi i zginęło 400 Ukraińców. Dowiedzieliśmy się o tym fakcie od miejscowej ludności. Nie wydaje mi się, aby podczas akcji zapobiegawczej w Szołomyji zginał jakiś Ukrainiec
z ręki Polaków. Nikt z moich podwładnych biorących udział w akcji, nie meldował o jakiejkolwiek
strzelaninie. Skąd więc
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liczba 400 zabitych Ukraińców? Możliwą jest tak duża ilość zabitych, bo zostało dokonane przez
komando niemieckie, które przyjechało na pomoc Ukraińcom. Przez pomyłkę, UPA ostrzelało
Niemców, w wyniku czego Niemcy spalili resztę wsi włącznie z cerkwią.
W akcji zapobiegawczej brał m. in. udział dowódca szwadronu Belabes, który do akcji na
Szołomyję przyprowadził 30 żołnierzy. W pewnym momencie kpt. Draża ostro zapytał Belabesa:
„Piłeś? Chuchnij!”. Belabes odpowiedział: „Trochę piłem”. Kpt. Draża spokojnym głosem powiedział: „Wiesz, że przed akcją nie wolno pić, oddaj pistolet”. Belabes spokojnie oddał pistolet i usłyszał, że w akcji może brać udział jako pierwszy, bez broni. Po zakończeniu akcji Belabes podszedł
do Draży z karabinem maszynowym zdobytym na strzelcu Ukraińskim. Według jego opowiadania
Ukrainiec wyszedł z karabinem maszynowym na środek drogi i nie bardzo wiedział co robić. Któryś z polskich partyzantów zaczął wołać po ukraińsku, aby podszedł i gdy ten się zbliżył, został
rozbrojony. Na tym sprawa nieroztropnego Belabesa się zakończyła. Oto jeszcze jeden przyczynek
do działalności i historii Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK. Podaję ten przykład jako przyczynek do wykazania, że dyscyplina w naszych oddziałach partyzanckich była wysoka, ponieważ spotkałem się w literaturze z informacjami, że w oddziałach partyzanckich z dyscyplina różnie bywało! Znałem Belabesa, był bardzo dobrym i doświadczonym żołnierzem. Z niejednego pieca chleb jadł, zdążył służyć w Legii Cudzoziemskiej. Nie mogę osądzać kogokolwiek, lecz
gwoli prawdy historycznej, znając kapitana Drażę Sotirovicza pamiętam, że był wymagającym oficerem, miał jednak cechy bardzo dobrego dowódcy, znającego swoich podwładnych. W niełatwym
życiu partyzanckim potrafił być sprawiedliwym, rozważnym i mądrym człowiekiem.
Wracając wspomnieniami po latach do czasu wojny muszę pozwolić sobie na pewne wnioski dotyczące stosunków polsko-ukraińskich. W wypadku konfliktu z Polakami, Ukraińcy niszczyli
ludzi pozostawiając nie zniszczone gospodarstwa, bydło i substancję materialną. Można zaryzykować uogólnienie, że ludność ukraińska, w większości rolnicza,
przywiązana była do ziemi, ale i dóbr tej ziemi. Natomiast ludność polską traktowano jako wroga,
którego należy zniszczyć. Polskie akcje zapobiegawcze skierowane były na niszczenie dóbr materialnych, a nie zabijanie ludzi. Chociaż ofiary w tych konfliktach były nieuniknione.
Leszek Proch.
(Autor był zastępcą dowódcy plutonu, uczestnikiem m. in. akcji na Szołomyję).
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Draża - Czetnik.
Legenda Kresów. Bohater przypomniany!
W początku lutego 2017 roku w programie TVP Historia, wyemitowany został film autorstwa Pana reżysera Jerzego Oleszkowicza z oddziału Telewizji Polskiej Rzeszowie, autora szeregu
filmów o tematyce historycznej i patriotycznej (w tym także dotyczących Lwowa), pt. „Draża Czetnik. Legenda Kresów”. Trwająca około godziny emisja filmu wzbudziła niemałe zainteresowanie środowisk zainteresowanych problematyką lwowskiej Armii Krajowej, w tym także co oczywi-
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ste, Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Armii Krajowej, Dzielnicy Wschodniej
Lwowa, których kapitan - późniejszy major AK, był praktycznie dowódcą (w zastępstwie dowodzącego nimi innego oficera, obarczonego licznymi dodatkowymi obowiązkami), dowodząc Jazłowiakami z AK i w walkach obronnych przeciw UPA i Niemcom, również w „Akcji Burza”, za co wraz
z innymi oficerami i żołnierzami Armii Krajowej został aresztowany i więziony przez sowieckich
„wyzwolicieli”. Autor utworu opartego na wyczerpująco wykorzystanej literaturze i innych źródeł,
dotyczących dziejów lwowskiego i pod-lwowskiego podziemia okupacyjnego w okresie II Wojny
Światowej, zarysował i odtworzył postać samego jego bohatera, rzeczywiście - jak w tytule - legendarnej postaci obu narodów, Polski, a wcześniej Serbii. („Draża” był bowiem w latach 1930/1940tych oficerem wojska Królestwa Jugosławii, zdominowanych przez Serbów, walczących po wkroczeniu na Bałkany Niemców z nimi oraz dominującą z czasem partyzantką komunistyczną Tity).
Autor materiału filmowego oparł swoją pracę na podstawie publikacji (w tym wspomnień samego
majora Sotirowicza), zachowanych dokumentów oraz relacji jego żołnierzy, w tym naszej kochanej
Pani Porucznik Jadwigi Łamasz - Brzezińskiej, w której rodzinnym, pod-lwowskim domu kwaterował, a która była też sanitariuszką jego oddziału, co przypłaciła wyrokiem sześciu lat łagrów sowieckich. Autorowi filmu udało się ponadto uzyskać, jako konsultantów (ale i autorów komentarzy)
udział szeregu kompetentnych historyków, znawców zagadnień podziemia antyniemieckiego i niepodległościowego w okresie PRL, jak m. in. historyka AK Stanisława Dąbrowy-Kostki. A także
dotrzeć do syna i wnuka Sotirowicza w Serbii, uzyskując ich wypowiedzi dotyczące pamięci o ojcu
i dziadku oraz losów jego rodziny podczas okupacji nienieckiej i władzy komunistycznej. Świadczy
to także o osobistym zaangażowaniu i stosunku Autora filmu do jego bohatera, szczególnie, że jego
realizacja przebiegała nie bez problemów i trudności, przy braku także poparcia serbskich placówek
dyplomatycznych. Sukcesem Autora filmu jest także fakt, że został on dobrze odebrany we współczesnej Serbii, uzyskując pochlebne omówienia i recenzje, przy braku niestety zainteresowania mediów krajowych. Warto tu przypomnieć, że w swoim czasie, po ukazaniu się spisanych wspomnień
majora Sotirowicza w polskim tłumaczeniu (pt. „Europa na licytacji”, Wydawnictwo „Antyk”, Warzawa 2000 r.) oraz omówień na łamach „Ułana Jazłowieckiego”, Rodzina Jazłowiecka ufundowała
poświęconą Jemu tablicę pamiątkową w Panteonie Polski Walczącej na Cmentarzu Wojskowym
w Warszawie, obok tablic dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, płka E. Godlewskiego i jego
żony, oraz oficera, płk. J. Bokoty. Nasze środowisko winne jest wdzięczność oraz uznanie Panu
Reżyserowi Oleszkowiczowi, za przypomnienie postaci tak zasłużonego patrioty obu narodów,
mianowanego majorem przez dowódcę Obszaru Lwowskiego AK i odznaczonego Krzyżem Orderu
Virtuti Militari przez generała Władysława Andersa. Major Sotirowicz po udanym wyjeździe z Polski Ludowej przy pomocy kolegów - jeńców francuskich wraz z częścią swoich zagrożonych aresztowaniem żołnierzy, ostatnie lata życia spędził we Francji i Szwajcarii, zmarł zaś podczas pielgrzymki życia na Świętej Górze wszystkich prawosławnych Athos w Grecji w latach 1960-tych.
J. Gr.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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●

WIEŚCI Z 14 BATALIONU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH

●

NA PODSTAWIE: SERWISU INTERNETOWEGO

12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
http://www.12bz.wp.mil.pl

Odznaczenie proporca
14 batalionu Ułanów Jazłowieckich
17. grudnia 2016 roku w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Szymanowie k. Warszawy odbyła się uroczystość odznaczenia proporca 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich Krzyżem II Obrony Lwowa.
Sobotnia uroczystość w polskiej kolebce Ułanów Jazłowieckich - z pełnym Ceremoniałem
Wojskowym, uświetniona kompanią honorową z 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu,
sygnalistą i oprawą muzyczną - odbyła się przed zabytkowym gmachem klasztoru.

Dowódca batalionu – p.o. mjr Piotr Balon wręcza odznakę 14 bUJ panu por. Adamowi Gajdzie.
Dekoracji proporca „Krzyżem II Obrony Lwowa” osobiście dokonał jeden z ostatnich żyjących żołnierzy 14 pułku Ułanów Jazłowieckich AK Pan por. w st. spocz. Adam Gajda. Po udekorowaniu, na komendę dowódcy uroczystości – kpt. Macieja Paula, poczet proporcowy przemaszerował przed szykiem ułańskich pododdziałów - dumnie prezentując otrzymane odznaczenie. Następnie na wniosek oficerów batalionu, za wybitny wkład w kształtowanie historii pułku i batalionu
spod „14” numeru, po zatwierdzeniu przez Kapitułę Odznaki Honorowej 14 bUJ, dowódca batalionu – p.o. mjr Piotr Balon wręczył odznakę 14 bUJ panu por. Adamowi Gajdzie. Po odsłuchaniu
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„Marsza 14 pułku Ułanów Jazłowieckich” i defiladzie kompanii wraz z pocztami grup rekonstrukcyjnych, goście przeszli do Sanktuarium Matki Boskiej Jazłowieckiej na mszę w intencji ułanów.

Ułani 14 bUJ podczas uroczystości w Szymanowie – 17 grudzień 2016 r.
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Po mszy wszyscy udali się na wspólną Wigilię. Niesamowite wręcz wrażenie na licznie zebranych wywarł występ plut. Krzysztofa Szymkowiaka, byłego żołnierza 14 bUJ, obecnie WSP,
który na trąbce zagrał kolędy. Po wspólnej wigilijnej wieczerzy i przejściu do auli, młodzież z miejscowego liceum, prowadzonego przez Siostry Niepokalanki wystawiła jasełka. Następnie odbyło
się spotkanie żołnierzy i Rodziny 14 pułku Ułanów Jazłowieckich, gdzie podsumowano mijający
2016 rok.
Odznaczenie „Krzyż II Obrony Lwowa” – polskie odznaczenie wojskowe nadawane za
obronę polską miasta Lwowa przed Ukraińcami w dniach 1-22 listopada 1918 r. podczas wojny
polsko-ukraińskiej oraz za obronę Lwowa przed Sowietami w 1939 r. - to jedno z najwyższych
odznaczeń AK.
Tekst: kpt. M. Paul Zdjęcia: Archiwum 14 bUJ

Ułańskie spotkanie opłatkowe w Lubniewicach
9 grudnia 2016 r. na zaproszenie Lubuskiego Oddziału Kawalerii w barwach 14 pułku Ułanów Jazłowieckich w miejscowości Lubniewice gościła delegacja żołnierzy z 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich.
W piątkowy wieczór, do wspólnego wigilijnego stołu zasiedli wspólne Ułani Jazłowieccy,
przedstawiciele władz lokalnych i rządowych - m.in. Wojewody Lubuskiego oraz zaprzyjaźnieni
żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.
Pełniący obowiązki gospodarza i prezesa Lubuskiego Oddziału Kawalerii w barwach
14 pUJ – p. Janusz Walaszek powitał przybyłych tak licznie na spotkanie opłatkowe, przyjaciół
i członków „Rodziny Jazłowieckiej. „Boże Narodzenie to czas spotkań z najbliższymi, rodziną,
przyjaciółmi przy wspólnym stole, zwłaszcza wigilijnym, na którym nie może zabraknąć opłatka. To
przede wszystkim czas miłości, radości, refleksji. Czasami jest jedynym momentem, aby spotkać się
wspólnie z rodziną i złożyć życzenia”- powiedział gospodarz i złożył wszystkim zgromadzonym
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych pełnych życzliwości Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie.
Pełniący obowiązki Dowódcy 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich – kpt. Maciej Paul
stwierdził, że „….możliwość kultywowania tradycji jednego z najstarszych, najdzielniejszych i najlepszych oddziałów Kawalerii Wojska Polskiego II RP to dla nas wyjątkowa nobilitacja i zaszczyt.
To również i wielkie zobowiązanie wobec naszych poprzedników, by godnie reprezentować barwy
14 pułku Ułanów Jazłowieckich w Siłach Zbrojnych RP.” Do zebranych mieszkańców życzenia
błogosławionych oraz rodzinnych świąt Bożego Narodzenia skierował również Proboszcz Parafii
ks. Antonii Bołbot. Następnie goście i gospodarze przystąpili do dzielenia się opłatkiem.
„Cyprian Kamil Norwid powiedział: Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, Przy
wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”- Te słowa wypowiedziane przez kpt. Michała
Grzybowskiego z 14 bUJ dogłębnie potwierdzają, że moment dzielenia się opłatkiem jest wspaniałą okazją do wyrażenia najgłębiej skrytych w sercu uczuć. To właśnie ta chwila, jest kwintesencją
całych świąt Bożego Narodzenia. Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw, które spożywamy
podczas wigilijnej wieczerzy. Wszystkim zebranym uczestnikom towarzyszyła rodzinna i życzliwa
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atmosfera. Podczas spotkania zaprezentowano osiągnięcia ułanów spod znaku „14” w mijającym
roku jak również zaprezentowano plany na kolejny 2017 rok.

Na Opłatku w Lubniewicach - 9 grudnia 2016 r. w siedzibie Lubuskiego Oddziału Kawalerii
w barwach 14 pułku UJ gościła delegacja żołnierzy z 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich.

Ułani Jazłowieccy w Łomiankach
Delegacja żołnierzy 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej ze Stargardu uczestniczyła w przekazaniu proporca na lancy ułańskiej w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
8 stycznia 2017 roku w Kościele Parafialnym p.w. Bł. Marceliny Darowskiej, założycielki
Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, delegacja 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu
brała udział uroczystości przekazania proporca w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich do ołtarza M.B. Jazłowieckiej.
Przekazania proporca na lancy kawaleryjskiej (będącej na uzbrojeniu pułku w wojnach lat
1919/1920) dokonali podczas Mszy św. v-prezes Rodziny 14 Pułku Ułanów Jałowieckich,
p. Krzysztof Kunachowicz, por. Łukasz Olejniczak w imieniu dowódcy 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich oraz dowódca GRH w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, p. Marek Babulewicz.
Uczestnikami uroczystości byli: Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek,
Matka M. Wawrzyna Chwedoruk, S. M. Anna Jarząbek oraz siostry z Klasztoru w BurakowieWrzosowie i innych klasztorów, delegacja Koleżeńskiego Zjednoczenia Jałowieckiego z Prezeską
Zarządu Głównego p. Martą Mieszkowską, Członkowie Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,
środowiska 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka - 10 Pułku Strzelców Konnych, w którym
służyli żołnierze 14 Pancernego Pułku UJ., Koła Kombatantów Łomianki, przedstawiciele Grupy
Rekonstrukcyjnej w barwach 14 p. UJ w Sochaczewie z jej dowódcą Markiem Babulewiczem
i grupa harcerek - Skautów Europy ze swoim proporcem.
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Władze Miasta i Gminy Łomianki reprezentowali płk. rez. Henryk Łazarski, Gł. Specjalista
ds. obronnych oraz Radny Rady Miasta i Gminy, leśniczy Krzysztof Wawer, reprezentujący też
wraz z leśniczym Jarosławem Staniszewskim, Dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego. Po
zakończeniu części oficjalnej, kościelnej, Siostry Niepokalanki z tutejszego klasztoru podjęły
uczestników w swym prefektarzu świątecznymi wypiekami. Spotkanie rozpoczęło przemówienie
Matki Przełożonej Generalnej, w którym podziękowała też uczestnikom, szczególnie delegacji żołnierzy Błękitnej Brygady , za udział w uroczystości oraz złożyła wszystkim życzenia noworoczne.

8 stycznia 2017 roku w Kościele Parafialnym p.w. Bł. Marceliny Darowskiej
delegacja 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich podczas uroczystości przekazania proporca w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich do ołtarza M.B.
Jazłowieckiej.

Zdjęcia: szer. Krzysztof Grubba
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Ułański Serwal-17
Na poligonie w Wędrzynie zakończyło się ćwiczenie taktyczne 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej Błękitnej Brygady pod kryptonimem Serwal-17 .
http://12bz.wp.mil.pl/pl/17_1504.html
Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wędrzyn przez cztery dni żołnierze 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich Błękitnej Brygady uczestniczyli w ćwiczeniu taktycznym z wojskami
pod kryptonimem „Serwal-17”, którego tematyka była obrona terenu zurbanizowanego. Głównymi ćwiczącymi byli żołnierze 1 kompanii piechoty zmotoryzowanej i kompanii wsparcia 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej ze Stargardu. W ćwiczeniu, które zostało podzielone na kilka etapów,
uczestniczyło prawie 300 Ułanów, współdziałających z pododdziałami przeciwlotniczymi, inżynieryjnymi, artyleryjskimi, przeciwchemicznymi i lotnictwem Wojsk Lądowych. Kierownikiem tego
przedsięwzięcia szkoleniowego był zastępca dowódcy batalionu major Maciej Paul, który wraz
ze swoim zastępcą kapitanem Arturem Wawrzyniakiem opracowali i nadzorowali wiele ciekawych epizodów taktycznych.

Jazłowiacy nacierają na Nowy Mur.

Samo ćwiczenie rozpoczęło się już w piątek (7 kwietnia 2017 r.) od omówienia warunków bezpieczeństwa dla wszystkich zaangażowanych żołnierzy. W sobotę rano nastąpiło alarmowe wyjściowe pododdziałów w rejony działania. Tym samym rozpoczął się pierwszy etap, który
obfitował w wiele epizodów taktycznych. W drugim etapie ćwiczenia pododdziały przystąpiły do
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organizacji i prowadzenia obrony miejscowości Nowy Mur. W trakcie walki o miasto przeciwnik
zajął kilka kwartałów. Broniący Nowego Muru pododdział wycofał się, by odtworzyć zdolność do
wykonania kontrataku i odzyskać utracony teren. Nacierające plutony wspierane były przez pozostałe pododdziały batalionu, jak i śmigłowce Wojsk Lądowych. Natarcie rozpoczęło się od ognia
artylerii, a następnie plutony z mozołem zdobywały budynek po budynku. Przeciwnik, w akcie desperacji, użył środków trujących. Nie zatrzymało to jednak atakujących, którzy po wysadzeniu desantu taktycznego na tyłach przeciwnika zdobyli przewagę i opanowali miasto.
Ostatni etap ćwiczenia taktycznego dotyczył prowadzenia działań stabilizacyjnych w rejonie
odpowiedzialności. W bazie „Jazłowiec" dla Ułanów czas upływał od patrolu do patrolu. W poniedziałkowe popołudnie w trakcie przygotowania spotkania burmistrza z mieszkańcami Nowego Muru w budynku szkoły nastąpił atak „Zielonych ludzików”, którzy uwięzili najważniejsze osoby w
mieście. Kryzys narastał. Po fiasku negocjacji, zdecydowano się na rozwiązanie siłowe. O pomoc
władze Nowego Muru poprosiły wojsko. Wyselekcjonowani żołnierze 1 kompanii 14 batalionu
Ułanów Jazłowieckich wraz z grupą interwencyjną policji „Kobra” - rozpoczęli planowanie szturmu i odbicie zakładników. Podczas akcji wsparcia udzieliły śmigłowce z pobliskiego lotniska. Operacja uwalniania zakładników rozpoczęła się jednocześnie z lądu i z powietrza. Ćwiczenie Serwal17 zakończyło się 11 kwietnia br. przegrupowaniem sił do obozowiska i przygotowaniem do załadunku na transport operacyjny, który nazajutrz wyruszył do garnizonu Stargard.

Ułani Jazłowieccy w akcji
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Zdjęcia: 12 BZ, plut. T. Jabłonski
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

● Z ŻYCIA RODZINY JAZŁOWIECKIEJ ●
SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZINY JAZŁOWIECKIEJ W SZYMANOWIE
W dniu 17 grudnia 2016 r. Rodzina Jałowiecka, licznie zebrane delegacje - 14 Batalionu
Ułanów Jazłowieckich, stowarzyszeń noszących tradycje i barwy 14 Pułku UJ z Sandomierza, Sochaczewa i Wrocławia, oraz innych pułków, jak również Weterani, Przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy WP, Kampinoskiego Parku Narodowego, Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego i naszej Rodziny Pułkowej, zgromadziły się tradycyjnie na opłatku w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Przebieg jego miał charakter szczególnie uroczysty, gdyż Zarząd środowiska
lwowskiego ŚZŻ AK we Wrocławiu postanowił udekorować Proporzec - Sztandar 14 Batalionu
Ułanów Jazłowieckich swoim Krzyżem, czego skutkiem był przyjazd licznej grupy ułanów ze Stargardu Szczecińskiego, w liczbie około czterdziestu (w tym siedmiu oficerów!), z Proporcem Sztandarem Batalionu. Po tradycyjnym meldunku delegacji Batalionu i Stowarzyszeń Ułańskich
Matce Generalnej Przełożonej, Pan Prezes Adam Gajda w asyście uł. Marcina Kurowskiego, wnuka
Ułana Jazłowieckiego, dekorował Proporzec - Sztandar Batalionu, po czym odegrany został Marsz
14 Pułku i odbyła się defilada pododdziałów.
Po koncelebrowanej Mszy św. w Sanktuarium Pani Jazłowieckiej, na początku której Matka
Generalna Przełożona Zgromadzenia, S. Wawrzyna Chwedoruk, przywitała zgromadzonych, Siostry podjęły tak licznych uczestników kolacją wigilijną. Na jej początku, po odczytaniu rozdziału
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Ewangelii Matka Wawrzyna, w pięknych i serdecznych słowach złożyła nam życzenia świąteczne.
Na zakończenie uczennice szkoły Sióstr w Szymanowie, przedstawiły dla nas piękny i jak zwykle
na wysokim poziomie artystycznym wykonany spektakl poświęcony postaci Bł. Matki Marceliny
Darowskiej. Następnie uczestnicy spotkania opłatkowego, podczas krótkiego zebrania Rodziny
Jazłowieckiej, z udziałem Siostry Przełożonej Marii Maciei i Sióstr z Domu w Szymanowie, mogli
wysłuchać najważniejszych komunikatów i wzajemnych informacji, oraz wymienić podarki i życzenia świąteczne.
J. Gr.

Uroczystość odznaczenia proporca 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich „Krzyżem II Obrony
Lwowa” dokonał jeden z ostatnich żyjących żołnierzy 14 pułku Ułanów Jazłowieckich AK Pan
por. w st. spocz. Adam Gajda, w asyście Prezesa Rodziny 14 PUJ p. Jana Gromnickiego.

Uroczyste przekazanie proporców w barwach 14 Pułku UJ
do ołtarza MB. Jazłowieckiej w Burakowie-Wrzosowie.
W dnu 8 stycznia 2017 r. przedstawiciele Rodziny Jazłowieckiej z udziałem delegacji
14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z jego sztandarem, grupy Rekonstrukcyjnej w barwach14 p. UJ
z Sochaczewa, delegacji Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowickiego, kombatantów i przedstawicieli Miasta i Gminny Łomianki, Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, harcerek z miejscowej
drużyny, przybyłych Pań Wychowanek Niepokalańskich i członków Rodziny Jazłowieckiej
w obecności Sióstr Niepokalanek z Generalną Przełożoną Zgromadzenia, Matką M. Wawrzyną
Chwedoruk i Przełożoną Domu w Burakowie - Wrzosowie, S. M. Anną, dokonali aktu uroczystego
przekazania proporca na lancy bojowej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich do Ołtarza MB. Jałowieckiej w tutejszym Kościele Parafialnym, p.w. Błogosławwionej Marceliny Darowskiej, Współzałożycielki Zgromadzenia. Proporzec wręczał w imieniu Rodziny jej V-Prezes, Pan Krzysztof Kunachowicz, w otoczeniu członków Zarządu i przedstawicieli 14 Batalionu UJ oraz GRH z Sochacze37
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wa. Podczas uroczystości głos zabrała Generalna Przełożona Sióstr Niepokalanek, Matka M. Wawarzyna, Pani Marta Mieszkowska, Prezeska Zarządu Głównego KZJ i Jan Gromnicki, Prezes Rodziny Jałowieckiej, odnosząc akt przekazania barw pułkowych do ustaleń Matki Generalnej Przełożonej, Dowódcy 14 Pułku i Prezeski Pań Wychowanek Jazłowieckich z lat 1930-tych o obecności
emblematów związanych z pułkiem w kaplicach Klasztorów Niepokalańskich. Lancę z proporcem
w barwach 14 Pułku przejął Proboszcz Parafii, ks. dr Jerzy Nikiel. Została następnie umieszczona
po prawej stronie ołtarza, Pani Jazłowieckiej, obok gabloty z votami, wśród których znajduje się
ryngraf, ofiarowany przez Batalion ze Stargardu i Rodzinę Jazłowiecką, wykonany własnoręcznie
przez jego oficera, Pana mjr. Jerzego Miąsko. Figura MB. Jazłowieckiej, jest pierwszą, wykonana
przez Oskara Sosnowskiego w Rzymie dla kaplicy rodziny Grocholskich na Podolu, przewiezioną
następnie do Polski i po II Wojnie Światowej przekazaną do kaplicy budującego się klasztoru, którą
Siostry ofiarowały na Kościół Parafialny, pierwszy pod wezwaniem Ich Błogosławionej Założycielki. Po uroczyście celebrowanej Mszy św., Siostry podjęły uczestników w refektarzu swymi wypiekami. Spotkanie uświetnił, wykonaniem melodii ułańskich trębacz 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich! Rodzina Jałowiecka zamierza kontynuować tego rodzaju działania w miarę możności,
także finansowych.
J.Gr.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RODZINY JAZŁOWIECKIEJ
ZA LATA 2016-2017.
W związku z przełożeniem dorocznego zebrania Rodziny na termin jesienny, zamieszczamy
już obecnie sprawozdanie z działalności Rodziny i jej Zarządu za lata 2016/2017. Rodzina Jałowiecka liczyła na koniec roku 2016, dziewięćdziesięciu jej statutowych członków, Weteranów Pułku, Członków Ich Rodzin i Przyjaciół Rodziny. W okresie tym zmarli dwaj Ułani Jałowieccy,
tj. śp. rtm. Jan Radwański, ostatni żyjący Żołnierz 14 Pułku, uczestnik kampanii wojennej 1939
roku oraz śp. por. Władysław Załogowicz, żołnierz Oddziałów Leśnych 14 Pułku lwowskiej Armii Krajowej. Członkowie Rodziny Jałowieckiej wraz z przedstawicielami środowisk związanych
z tradycją 14 Pułku oraz kombatanckie, żegnali Ich podczas uroczystości pogrzebowych w miejscach Ich zamieszkania. Chęć członkowstwa Rodziny wyraziły natomiast trzy osoby, związane rodzinnie w Ułanami Jazłowieckimi. Podczas zebrania Rodziny kończącego kadencję lat 2012-2016,
członkowie Rodziny Jazłowieckiej wybrali jej władze w osobach: Jan Gromnicki – prezes, Krzysztof Kunachowicz i Marek Dragan - V. prezesi, Andrzej Nowarski - sekretarz, Zofia Haberko Beer skarbnik, oraz członkowie: Jerzy Radomski, Władysław Serwatowski i Maciej Kupidura. Komisję
Rewizyjną Rodziny tworzyli: PP. Janusz Zaczyński - Przewodniczący oraz Anna Kupidura i Tomasz Nowak, Członkowie. Kapelanem Rodziny był O. Józef Michna, Redemptorysta. Redaktorem
Naczelnym „Ułana Jazłowieckiego” był płk Marek Dragan (w skład redakcji wchodzili też Jan
Gromnicki i Alicja Kasprzycka - Wierzbicka). Gospodarzem „strony internetowej” Rodziny był Pan
Paweł Fedor, a funkcję księgowej pełniła społecznie Pani Maria Ohde.
Członkowie Rodziny Jałowieckiej spotykali się podczas Święta Pułkowego w Warszawie
(10.07.2916 r.) z udziałem delegacji Batalionu i Stowarzyszeń związanych z tradycją 14 Pułku, oraz
w 14 Batalionie UJ w Stargardzie Szczecińskim (8.07.2016 r.) na zaproszenie jego Dowództwa.
Ponadto podczas uroczystości wrześniowych w Górkach Kampinoskich, gdzie gospodarzami była
tamtejsza Parafia, Szkoła i Gmina Leoncin (18.09.2016 r.), oraz na Cmentarzach Wojennych
w Granicy k. Kampinosu (16.09.2016 r.), Kiełpinie k. Łomianek (18.09.2016 r.), po której odbyła
się rekonstrukcja bitwy pod Łomiankami w 1939 roku, zakończona szarżą ułańską. W tym samym
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dniu jak zawsze spotkaliśmy się też przy pomniku szarży 14 Pułku w Puszczy Kampinoskiej. Młodzież szkolna z Górek i Kampinosu zaprezentowały z tych okazji programy słowno - muzyczne.
Obok uczestniczących w nich członków Rodziny z Warszawy i okolic, brały w nich udział osoby
przyjezdne nawet z dalekich stron Polski, co szczególnie wysoko należy ocenić!
Przedstawiciele Rodziny wzięli też udział w Święcie Kawalerii w Warszawie
(10-11.09.2016 r.) oraz 1 Dywizji Pancernej w Warszawie (8.10.2016 r.), jak również w Warszawskich Dniach Kawaleryjskich, a maju 2017 roku, organizowanych przez zaprzyjaźnione środowisko
3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Jak co roku Siostry Niepokalanki przyjęły członków Rodziny
i jej Przyjaciół oraz delegacje 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich i stowarzyszeń w barwach
14 Pułku podczas spotkania opłatkowego w Szymanowie, podczas którego Prezes lwowskiego środowiska żołnierzy Armii Krajowej Pan Adam Gajda, dekorował sztandar Batalionu Krzyżem Obrony Lwowa. W związku z tym delegacja Batalionu wystąpiła szczególnie licznie, gdyż w sile plutonu, z udziałem aż siedmiu oficerów. Po Mszy św. w Sanktuarium Pani Jazłowieckiej i kolacji wigilijnej, uczennice Szkoły SS. Niepokalanek przedstawiły uczestnikom piękny spektakl poświęcony
Bł. Marcelinie Darowskiej. Następnie odbyło się zebranie członków Rodziny i zaproszonych gości
poświęcone sprawom bieżącym.
Na ręce Zarządu Rodziny Jazłowieckiej, napływały też zaproszenia na uroczystości rocznicowe od stowarzyszeń związanych z tradycją kawaleryjską oraz władz miast i gmin, w tym Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, m. Łomianki. Gm. Kampinos i wielu innych, na które jeżeli
nie było możliwe uczestnictwo naszych członków, Zarząd odpowiadał przesyłając podziękowania,
gratulacje i życzenia.
Zgodnie z ustaleniami poprzedniego zebrania Rodziny, w mroźnym dniu 8 stycznia 2017
roku, podczas uroczystej Mszy św. w Kościele Parafialnym, dawnej kaplicy klasztoru SS. Niepokalanek) w Burakowie - Wrzosowie, przekazana została przez nasza Rodzinę do ołtarza MB. Jazłowieckiej lanca ułańska z proporcem 14 Pułku, jako realizacja ustaleń Przełożonej Generalnej Zgromadzenia, Dowódcy Pułku i Przewodniczącej Wychowanek Niepokalańskich z lat 1930-tych
o obecności emblematów Pułku w kaplicach Ich klasztorów. Uroczystość zaszczyciła Matka Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, S. M. Wawrzyna wraz z Siostrą Przełożoną
i licznymi Siostrami Klasztoru, delegacja Koleżeńskiego Zjednocznia Jazłowieckiego z Panią Prezes Martą Mieszkowską, uczestniczyły też: delegacja 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu z swoim sztandarem, GRH z Sochaczewa w barwach 14 Pułku UJ, Przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego, Władz Miasta i Gminy Łomianki i miejscowych Weteranów, m.in.
1 Dywizji Pancernej gen. Maczka. Lancę z proporcem w barwach Pułku przyjął z rąk V-prezesa
Rodziny P. Krzysztofa Kunachowicza, Proboszcz Parafii, ks. kanonik Jerzy Nikiel, który w homilii
przypomniał tradycyjne więzi Zgromadzenia z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich i kult w nim Pani
Jazłowieckiej. Jak też przywołał symbolikę tego aktu pamięci o Pułku Ułanów Jazłowieckich, który
walczył w 1939 roku w niedalekiej Puszczy Kampinoskiej a polegli jego żołnierze spoczywają na
Cmentarzu w pobliskim Kiełpinie. Głos zabrali: Matka Generalna Przełożona, Pani Prezes Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego i Rodziny Jazłowieckiecj. Natomiast w dniu 30.03. 2017 r.,
na zaproszenie SS. Niepokalanek wzięliśmy udział w uroczystym wprowadzeniu do Sanktuarium
MB. Jazłowieckiej w Szymanowie relikwii Sióstr - Męczenniczek Zgromadzenia, bł. s. Ewy Noiszewskiej, pierwszej polskiej lekarki uznanej Błogosławioną i bł. s. Marty Wołowskiej, nauczycielki i orędowniczki pojednania na Kresach, zamordowanych okrutnie przez banderowców. Trwały też
prace związane z utworzeniem odznaki Rodziny Jazłowieckiej.
Podobnie jak ubiegłoroczny (35) numer biuletynu Rodziny „Ułan Jałowiecki”, wydawany
jest dzięki jego Redaktorowi Naczelnemu, Panu płk. Markowi Draganowi w dowodzonej przez nie-
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go Jednostce Wojskowej - CGDP w Bydgoszczy i zawiera obok informacji o wydarzeniach w Rodzinie Jałowieckiej, 14 Batalionie Ułanów Jazłowieckich i współpracujących z nami, związanych
tradycjami Jazłowieckimi, stowarzyszeniach kawaleryjskich. Zamieszczone w nim też są kolejne,
autentyczne, gdyż powstałe wkrótce po wojnie, relacje i wspomnienia żołnierzy 14 Pułku, jak też
niektóre ciekawe ich życiorysy. Kontynuowane jest też omawianie ważniejszych publikacji i zamieszczane są noty bibliograficzne, nawet z różnych okresów powstania, związanych z 14 Pułkiem.
Dzięki staraniom szczególnie Gospodarza „strony internetowej” uzupełniana jest ona o wiadomości
bieżące dotyczące Rodziny, w tym szczególnie o napływające nowe dane dotyczące osób z zamieszczonego na niej wykazu żołnierzy 14 Pułku z lat 1918-1947, zawierającego dostępne dane
o znanych nam Ułanach Jazłowieckich. Przy udziale członków Rodziny Jazłowieckiej w Wydawnictwie LTW wydane zostały wspomnienia Generała Klemensa Rudnickiego, wielkiego przyjaciela
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, jako dowódcy bratniego 9 Pułku Ułanów Małopolskich.
Spotkanie promocyjne wspomnień, zorganizowane przy udziale członków Rodziny, odbyło się
11 maja 2017 roku w Sali IPN w Warszawie.
Należy też wspomnieć, że dokumentacja (pisemna i in.) dotycząca działalności Rodziny Jazłowieckiej jest corocznie przekazywana do Archiwum Akt Nowych w Warszawie wraz z napływającymi dokumentami dotyczącymi Pułku i jego żołnierzy, uzupełniając istniejący tam zbiór dokumentów dotyczących Pułku, Rodziny i Kół Pułkowych. Na życzenie „Fundacji Karta” archiwum
Rodziny Jałowieckiej weszło też, w wyniku sporządzonej informacji, do zasobu informacyjnego
o archiwach jednostek niepaństwowych, obejmującego stowarzyszenia, związki kombatanckie itp.
Sposób archiwizowania naszych dokumentów znalazł też uznanie Pani Prezes Fundacji na Rzecz
Tradycji Jazdy Polskiej.
W związku z kolizją terminów w Klasztorze SS. Niepokalanek w Warszawie - Kabatach,
zebranie doroczne Rodziny zaplanowano w dniu Święta Pułkowego w Warszawie w dniu 9 lipca
2017 roku.
Andrzej Nowarski
Jan Gromnicki
Sekretarz
Prezes
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
SPOTKANIE NA TEMAT KSIĄŻKI GEN. DYW. KLEMENSA RUDNICKIEGO
Z inicjatywy Rodziny Jazłowieckiej odbyło się w dniu 11 maja 2017 r. w ośrodku IPN
„Przystanek Historia” w Warszawie, spotkanie dyskusyjne poświęcone opublikowanej przez wydawnictwo LTW w Łomiankach książce, autorstwa Gen. Klemensa Rudnickiego „Na polskim szlaku” (Łomianki, 2016), połączone z jej promocją. Spotkanie otworzył Dyrektor Ośrodka, P. Tomasz
Morawski, po czym w imieniu wydawnictwa zabrała głos P. M. Jastrzębska. Biografię Generała
przedstawił, w oparciu o biogram autorstwa. Dr J. Radomskiego, P. Jan Gromnicki, uzupełniając
go cytatami z przemówienia gen. bryg. Stanisława Nałęcz-Komornickiego podczas uroczystości
w Klasztorze SS. Niepokalanek w Szymanowie w roku 2008, podczas którego wspominał Gen.
Rudnickiego, swojego poprzednika jako Kanclerza Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari
i Jego postać oraz wybitną osobowość. P. Gromnicki zwrócił uwagę na wartość zamieszczonych
w obecnym wydaniu wspomnień relacji Jego siostry i córki, przypomniał też postać brata Generała
płk. Karola Rudnickiego ofiary zbrodni katyńskiej. Zaprezentowane też zostały zdjęcia fotograficzne z tej uroczystości, na których występuje wśród jej uczestników, córka Generała, S. Krystyna
Rudnicka i pierwsze, londyńskie wydanie wspomnień. P. Cielecka-Płodowska, opowiedziała - ilustrując fotografiami - o swoim pobycie wraz z mężem, oficerem 1 Dywizji Pancernej w „Maczkowie” i kontaktach z dowodzącym nią wówczas Dywizją Generałem, zaś członek rodziny Jego
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wnuczki A. Przemienieckiej, P. W. Fabian, poinformował o miejscach pochowania prochów Generała, nie tylko w kwaterze 2 pułku Szwoleżerów Rokitniańskich Krakowie, lecz w miejscach pochowania Jego żołnierzy, w Londynie i na Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

● U NASZYCH PRZYJACIÓŁ ●
Sprawozdanie z działalności

Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego
w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich za 2016 rok

Jest mi niezmiernie miło móc po raz kolejny podzielić się z Państwem dokonaniami Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego w 2016 r.
Rozpoczęliśmy tradycyjnie świętując 97 rocznicę wkroczenia ułanów 14 Pułku w granicę
Polski. Na rynku Starego Miasta Sandomierza odbyła się defilada 2 sekcji, apel poległych oraz salwa honorowa. Szczególnie ucieszył nas fakt, że jako gość honorowy przybyła do nas Pani Teresa
Skarżyńska, która jak przed laty we Lwowie, u boku taty odebrała defiladę ułanów 14 Pułku. Uroczystą oprawę zapewniła kompania reprezentacyjna oraz orkiestra wystawiona przez Szwadron
Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów z Wierzawic, dowodzony osobiście przez rtm.
Pawła Guzego, nota bene wnuka ułana jazłowieckiego.
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Na zakończenie uroczystości odbył się piknik kawaleryjski, na którym prezentowaliśmy nasze wyszkolenie oraz spotkanie z rodzinami Ułanów Jazłowieckich z naszego regionu. Jesteśmy
dumni, że co roku na naszym spotkaniu pojawiają się kolejni spadkobiercy ułanów 14 Pułku i
wspólne możemy świętować.
W Lipcu wzięliśmy udział w obchodach Święta Pułkowego w Warszawie oddając cześć poległym bohaterom 14 PU, jak również ich godnym następcom z 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich.
W Sierpniu 2016 r. na polach Wolicy Śniatyckiej znów załopotały żółto – biało - żółte proporce na lancach. Kombinowany pluton, w skład którego weszliśmy dzielnie atakował hordy bolszewików, godnie celebrując rocznicę Bitwy pod Komarowem.

We wrześniu 2016 r. stawiliśmy się pod Łomiankami uczestnicząc w inscenizacji bitwy
z września 1939 r. Organizatorzy przydzielili nam ogromnie odpowiedzialne zadanie odegrania
sceny przejęcia sztandaru 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich podczas szarży pod Wólką Węglową.
Wywiązaliśmy się znakomicie, w pełnym galopie, na wprost trybuny honorowej sztandar został
bezpiecznie przekazany. Znaczącym jest fakt, że podczas inscenizacji historycznych ściśle współpracujemy z GRH 14 PUJ pod dowództwem Marka Babulewicza i dzięki wspólnym treningom oraz
zgłębianiu tajników wyszkolenia i wyposażenia realizujemy nasz pomysł stworzenia plutonu
w barwach 14 PUJ. Dołączają do nas kolejne osoby i realizacja naszego celu jest coraz bliższa.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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Listopad to miesiąc, który rozpoczęliśmy wizytą na grobach Ułanów Jazłowieckich. Po raz
kolejny dzięki wizytom na grobach udało się poznać nowe osoby związane z 14 PUJ.
11 listopada uczciliśmy defiladą w Sandomierzu i uczestnictwem w uroczystych obchodach
miejskich na Cmentarzu Katedralnym.
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Grudzień to Wigilia Rodziny Jazłowieckiej u Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, gdzie oprócz
tradycyjnego meldunku Matce Generalnej zwieńczonej zawołaniem „by tradycji stało się zadość”,
mieliśmy zaszczyt wziąć udział w defiladzie u boku ułanów z 14 Batalionu, a później pogłębiać
naszą przyjaźń podczas wieczerzy wigilijnej.

Jako ciekawostkę dodam informację, że we wrześniu wystąpiliśmy na uroczystych obchodach 334
rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej w centrum stolicy Austrii – wiedeńskim arsenale, a dzień później
defilowaliśmy na Kahlenbergu w miejscu, skąd ruszyła jedna z największych szarż kawaleryjskich
w dziejach naszej wojskowości.
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Z kawaleryjskim pozdrowieniem,
Andrzej Bury
Dowódca Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego w barwach 14 PUJ
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Sprawozdanie z działalności GRH 14 PUJ
za lata 2016 – 2017 r.
Na przełomie roku 2016/2017 r. od lipca do maja uczestniczyliśmy w uroczystościach, rekonstrukcjach i szkoleniach oraz żegnaliśmy zmarłych weteranów 14-go pułku ułanów.
W lipcu uczestniczyliśmy w obchodach Święta Pułkowego w Warszawie i w Stargardzie,
oraz w Zlocie Grup Rekonstrukcyjnych ODYSEJ pod Kutnem.
W sierpniu dzięki uprzejmości Magdy i Andrzeja Burych w Rzeczycy Mokrej odbyliśmy
pięciodniowy obóz szkoleniowy. Po obozie wzięliśmy udział w Zjeździe Absolwentów CWK w
Grudziądzu.
W dniu 10 września uczestniczyliśmy w uroczystym Apelu z okazji Święta Kawalerii przed
Grobem Nieznanego Żołnierza gdzie wystąpiliśmy z Proporcem naszej Grupy. Współorganizowaliśmy i braliśmy udział w uroczystości i inscenizacji w Łomiankach.
W październiku z okazji 99 rocznicy urodzin p. rtm. w st. sp. Jana Radwańskiego pojechaliśmy do solenizanta z tortem wykonanym przez Olka.
Jak co roku w listopadzie odwiedziliśmy i zapaliliśmy znicze w miejscach pamięci Ułanów
Jazłowieckich: Granica, Kampinos, Laski, Giżyce, Kiełpin, oraz na Warszawskich cmentarzach
Wawrzyszew, Stare i Nowe. Uczestniczyliśmy również w Sochaczewskich obchodach Święta Niepodległości.
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Patrol GRH 14 PUJ w Szymanowie - Grudzień 2016 r.

GRH 14 PUJ w Markotowie Dużym – Pogrzeb rtm. Jana Radwańskiego – 08.03. 2017 r.
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Grudzień rozpoczął się od uczczenia 100 - lecia wkroczenia Legionów Polskich do Warszawy, gdzie odtwarzaliśmy ułanów 2-go pułku. Następnie zgodnie z tradycją Patrol Konny i zameldowanie się Pani Jazłowieckiej w Szymanowie.
Po leżach zimowych w styczniu 2017 r. odbył się Bal, który jak w roku poprzednim zorganizowaliśmy w sochaczewskim Hotelu Chopin.
Marzec rozpoczął się od smutnych wieści o śmierci naszych weteranów. W dniu 3-go marca
2017 r. pożegnaliśmy we Wrocławiu śp. Władysława Załogowicza – Felka ułana 14-go pułku Armii
Krajowej, a w dniu 8 marca śp. Jana Radwańskiego w Markotowie Dużym.
W maju uczestniczyliśmy w Nocy Muzeów, gdzie prezentowaliśmy umundurowanie i wyposażenie Ułanów Jazłowieckich w różnych okresach jego istnienia tzn. od roku 1918 do 1939 r.
Marek Babulewicz - d-ca GRH 14 PUJ
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

STOWARZYSZENIE KAWALERYJSKIE
IM. 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH WE WROCŁAWIU,
DZIAŁALNOŚĆ w 2016 - 2017 ROKU
Informacja na temat prowadzonej w 2016 i 2017 roku przez stowarzyszenie działalności na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.
1. Rok 2016 rozpoczęliśmy VI Balem Ułańskim.
2. kwiecień - wiosnę witaliśmy na corocznych trzydniowych manewrach ułańskich 150 km, wzdłuż
rzeki Barycz od Oleśnicy do Rudy Sułowskiej i naszej bazy w Brzezince Oleśnickiej.
3. maj - udział na prośbę burmistrza Szczawna Zdroju w festiwalu pieśni patriotycznych i pokazie
umundurowania ułańskiego oraz rzędu końskiego w 14 Pułku Ulanów Jazłowieckich.
maj, czerwiec - odwiedziny u młodzieży i mieszkańców Wrocławia - (szkoły) i miejscowości
podwrocławskich w celu zapoznania z historia pułków ułańskich (w mundurach i konno).
4. czerwiec - zlot gwiaździsty Kawalerii Polskiej w Częstochowie dla nas 200 km wspaniałego
5-dniowego przemarszu przez Bory Stobrawskie wjazd do Częstochowy.
5. lipiec - nadanie nazwy „Imienia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich” wiaduktowi nadodrzańskiemu
na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (wmurowanie i poświecenie odpowiedniej tablicy).
6. lipiec - nadanie nazwy „Rondo Ułańskie” na wschodniej Obwodnicy Wrocławia pomiędzy miejscowościami Łany i Kamieniec Wrocławski.
7. lipiec - Święto Pułkowe - uroczystości w kościele Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu (w w/w kościele znajduje się obraz NMP wywieziony po wojnie z kościoła przy koszarach
14 Pułku Jazłowieckiego we Lwowie. Powyższe jak corocznie połączone z rajdem jeździeckim
wzdłuż Odry z miejscowości Łany do centrum Wrocławia oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem ku czci zamordowanych przez Niemców w czasie II Wojny Światowej profesorów lwowskich.
8. lipiec - udział w Świecie Pułkowym w Szymanowie.
9. lipiec - udział w Świecie Pułkowym w Stargardzie w Batalionie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

47

UŁAN JAZŁOWIECKI NR – 36 (VII-2017 R.)

Sekcja Stowarzyszenia im. 14 PUJ na Starym Rynku w Warszawie

Tablica na Wiadukcie Drogowym im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich pod Wrocławiem.
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10. sierpień - na prośbę Dowództwa Garnizonu Wrocław jak corocznie uczestniczymy konno pocztem
sztandarowym w uroczystościach i defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego na Rynku Wrocławskim.
11. wrzesień - uczestniczymy w pełnym rynsztunku jak corocznie w tzw. Wrocławskim Korowodzie
Nadziei (zbiórka środków na rzecz leczenia dzieci chorych na raka). Uczestniczymy także w zjeździe
wrocławskich miłośników jeździectwa – konno.
12. wrzesień - zwycięski udział naszych ułanów (w mundurach) w zawodach hipicznych na Wrocławskim
Torze Wyścigów Konnych Partynice.
12. październik - Hubertus 2016 i pogoń za lisem organizujemy przy naszej stajni w Brzezince
k. Oleśnicy.
13. grudzień - jak corocznie manewry w zabytkowej ujeżdżalni w stadninie przy zamku Książ (razem z połączonymi siłami straży konnych Wrocławia, Wałbrzycha i Świdnicy).
14. grudzień 2016 r. - tradycyjne odwiedziny konno w Klasztorze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek NMP
w Wałbrzychu na coroczne uroczystości Maryjne - kontynuacja przedwojennej tradycji przemarszu ze
Lwowa do Jazłowca.
15. luty 2017 r. - VII Bal Ułański (z wjazdem koniem na salę balową).
16. kwiecień 2017 r. - trzydniowe manewry wiosenne przez pogórze Trzebnickie i Dolinę Baryczy.
17. kwiecień 2017 r. - uczestnictwo w tzw. pociągu repatriantów na trasie Oleśnica - Kępno (przypomnienie
trudów przemieszczania mieszkańców przedwojennych terenów wschodniej Polski na Dolny Śląsk,
gdzie zamieszkało najwięcej rodzin Ułanów Jazłowieckich).
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu
Wojciech Błecki

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

WIADOMOŚCI....WIADOMOŚCI....
Nie tylko dla Lwowian!
Rocznica ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza! W ubiegłym roku minęła kolejna,
358-ta rocznic ślubów króla Jana Kazimierza, który wobec klęsk jakie dotknęły Rzeczpospolitą na
skutek buntów kozackich, najazdów tatarskich i szwedzkiego, wspartego zdradzieckimi działaniami
rosyjskimi i pruskimi, ale i litewskich magnatów. Jedyną nadzieję, czego przykładem była obrona
Jasnej Góry, widział w Marii. Dlatego właśnie chciał ujrzeć w Niej Królową Polski, a jego śluby,
podjęte w imieniu narodu, to właśnie miały na celu! W artykule dr Roberta Kościelnego (w piśmie
krakowskim „Wpis”), przypomina autor mało znany fakt, że u podstaw tego zamysłu była wizja
włoskiego Jezuity, Ojca Juliusza Mancinelli, podczas jego pielgrzymki do Polski. Autor przypomina też wielu Jej czcicieli, do których należeli m. in. przeor Jasnogórski, O. Łobżyński, św. Stanisław Kostka, liczni wybitni kapłani- profesorowie Jagiellońskiej Wszechnicy i dostojnicy Kościoła,
jak choćby Piotr Skarga. Dodatkowy asumpt wniosła obrona Lwowa przed kozakami, której powodzenie powszechnie przypisywano opiece Maryi.
Uroczystość, która odbyła się sobotę 1 kwietnia 1656 roku, w przeddzień Zwiastowania
NMP, poprzedzona była uchwałą sejmu! Po przyjęciu Komunii św. król ogłosił: „Ciebie dziś za
patronkę moją i Królową państw moich obieram!”. Kilka dni później doszło do koronacji „papieskiej”, za pośrednictwem legata Ojca Świętego Aleksandra VII. Warto przypomnieć, że przed
ośmiu laty, 350-ta rocznica ślubów, obchodzona była uroczyście we Lwowie z udziałem Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego i licznych osobistości kościelnych oraz świeckich.
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Panorama miasta Lwowa „życiu przywrócona”! W artykule zamieszczonym w dodatku
historycznym do pisma „W sieci”, P. Anna Fastnacht-Stupnicka poinformowała, że we wrześniu
2015 roku udostępniona została we Wrocławskiej Hali Stulecia (Ludowej) przez Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, posiadający ją w swych zbiorach, Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa, autorstwa zamordowanego przez „nieznanych sprawców” w roku 1946 we Lwowie, znanego lwowskiego architekta i historyka lwowskiej architektury, Janusza Witwickiego. Przedstawia ona model miasta z roku 1772 (czyli bez „naleciałości austriackich”, jak określał autor zabudowę XVIII/XIXwieczną).
Wystawa i książka „Lwów: miasto, architektura, modernizm.” W okresie od 29 września 30 do listopada 2016 roku, czynna była we wrocławskim Muzeum Architektury wystawa
pod powyższym tytułem. Jako wynik poszukiwań w archiwach, muzeach, bibliotekach i zbiorach
prywatnych, zgromadzono na niej liczne dokumenty (fotografie, opisy i wiele innych danych) dotyczące samych obiektów, jak też ich twórców, ale i właścicieli. Ponieważ okres powstawania tych
budynków, początkowo krytykowanych jako zbyt „uproszczonych” architektonicznie, jednak z czasem akceptowanych jako funkcjonalnych i uwzględniających potrzeby zarówno mieszkańców, jak
też użytkowników obiektów publicznych, należy do jednego z ważniejszych w rozwoju architektoniczno-urbanistycznym Lwowa, szerokie udokumentowanie dorobku architektów lwowskich, lecz
i wielu innych autorów budynków, jak też wykonawców, cieszyła się dużym zainteresowaniem
zarówno historyków architektury jak i szerokiej publiczności.
Wystawa „Uratowane skarby podziemnego Lwowa. W „Arsenale” - Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie otwarta została w maju 2017 r., pod powyższym tytułem.
Pokazane na niej zostały wyniki odkryć podziemnych fragmentów budowli i zabytków ruchomych,
dokonane w ostatnich latach, pochodzące z czasów średniowiecza do nowożytności, a więc okresu
świetności miasta.
Rocznica „Operacji Polskiej” na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. Mija właśnie okrągła rocznica jednej z pierwszych pamiętnych represji, jakim poddana została ludność dawnych województw polskich, od 1921 roku znajdujących się pod władzą Związku Sowieckiego. Na skutek
tego wielkiego planu ludobójczego aresztowanych, zmordowanych wyrokiem „sądów” policyjno-partyjnych, pozbawionych majątku i wysiedlanych w głąb Związku Sowieckiego, zostało co najmniej stu kilkadziesiąt tysięcy naszych Rodaków. Wielu z nich, oskarżonych o sprzyjanie polskości, nawet w działających okresowo samorządach, lecz głównie za rzekomy udział w nie
istniejącej Polskiej Organizacji Wojskowej, zamordowanych zostało na miejscu. Ilu zmarło
w transportach i wobec nieludzkich warunków w miejscach osiedlenia, do dziś jest przedmiotem
jedynie szacunków, ślady bowiem były zacierane i do dziś są niedostępne. „Operacja Polska”
trwała głównie w latach 1937-1938, jednak poprzedzona była już w początku lat 1930-tych, podobnymi, choć może na mniejszą skalę, działaniami jak niszczenie obiektów kultu, prześladowanie
księży, a nawet członków „kółek różańcowych” (były za to wyroki śmierci wykonywane na pobożnych kobietach, np. w Winnicy!) i wszelkich przejawów polskości. Tak więc podobne działania
w okresie i po II Wojnie Światowej, które dotknęły ludność polska (m. in. Osadników Kresowych
z Osady Jazłowieckiej i innych osad), miały swoje poprzedniczki, a ich wykonawcy dobre wzory!
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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● Z ŻAŁOBNEJ KARTY ●
ZMARLI CZŁONKOWIE I PRZYJACIELE
RODZINY JAZŁOWIECKIEJ
Śp. porucznik WŁADYSŁAW ZAŁOGOWICZ, ps. „Felek” z lwowskiej Armii Krajowej, zmarł w dniu 26 lutego 2107 roku i pochowany został na Cmentarzu przy ul. Bardzkiej we
Wrocławiu, żegnany przez żyjących kolegów z konspiracji lwowskiej, licznie zgromadzonych
Członków Rodziny, Przyjaciół oraz delegacje stowarzyszeń i organizacji kombatanckich i Patriotycznych. Podczas koncelebrowanej Mszy Św., zarówno duchowni, jak też przedstawiciele stowarzyszeń kontynuujących zarówno tradycje Armii Krajowej jak i 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,
z którymi był tak blisko związany, wspominali niezłomność Jego charakteru i postawę w czasach
najtrudniejszych dla Niego i Jego środowiska, którą przypłacił wieloletnimi szykanami, a także
więzieniem. Por. Załogowicz dla pokoleń stanowił wzór do naśladowania dla nauki jak należy rozumieć patriotyzm. Przypominano też, że wszystko w Jego życiu zaczęło się na Łyczakowie w mieście „Zawsze Wiernym”, któremu pozostał wiernym do końca swoich dni.
Jako młody chłopiec, wychowany w duchu patriotycznym i ideą harcerstwa II Rzeczpospolitej, już
w czasie walk o Lwów z Niemcami w 1939 roku, współdziałał wraz z kolegami z obrońcami miasta, czego skutkiem i konsekwencją była dalsza działalność, już konspiracyjna, a wreszcie zbrojna,
w oparciu o kolegów z drużyny i przyjaciół z Łyczakowa. Aż do „Akcji Burza”, kiedy to na Ratuszu Lwowskim zawisła polska biało – czerwona flaga, wkrótce zdjęta i „aresztowana”, podobnie
jak wielu uczestników wspólnych walk z „wyzwolicielami” sowieckimi wojskami przeciwko
Niemcom. Wśród nich aresztowany zostaje Józef Halski, do końca życia przyjaciel „Felka” (który
taki sobie przybrał pseudonim).
Żołnierze założonego przez Niego „Plutonu Grunwald”, przetrzebionego w walkach we
Lwowie i pod miastem (bowiem poległo kilku jego żołnierzy), wobec zagrożenia aresztowaniem,
przerzuceni zostają za San (na Ziemię Przemyską) z zadaniem dążenia na pomoc walczącej Warszawie, gdzie znalazła się część żołnierzy Oddziałów Leśnych 14 Puku Ułanów Jazłowieckich
lwowskiej Armii Krajowej, w których skład włączony został Jego pluton. Jednak po decyzji o rozwiązaniu Armii Krajowej, część z nich, w tym „Felek”, powraca do Lwowa, a następnie, już „półoficjalnie” do Polski. Lecz i tu żołnierze lwowskiej konspiracji nie znajdują spokoju. Daremne są
próby podjęcia nauki, następuje inwigilacja, przesłuchania, aresztowania, trudności przy koniecznych zmianach pracy, ciąży na nich piętno przeszłości.
Na „Felku” zaś podejrzenie o ukrywanie wiedzy o przewiezionym tajnie ze Lwowa sztandarze, wykonanego skądinąd według jego pomysłu. A widnieją na nim wszystkie tak ważne dla Niego
i Jego Kolegów symbole, a więc obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej z Kościoła na Łyczakowie,
Orła w koronie, kotwicy Szarych Szeregów, lilijki harcerskiej.
Gdy nieco zmniejszyły się trwające latami szykany i prześladowania w latach 1970/1980tych, „Felek” w swoim harcersko – AK-owskim mundurze, zawsze z harcerskim krzyżem, dystynkcjami starszego ułana (bowiem ostentacyjnie, długo odmawiał przyjęcie oficerskiego stopnia od
władz PRL), przystępuje do „ofensywy pamięci”. W Jego wykonaniu, skutkiem tej pracy będą
TYSIĄCE wykładów, prelekcji, wystąpień na spotkaniach, głównie z młodzieżą, bo to uważał za
najważniejsze, harcerską, szkolną, ale i wojskową (za co 1 Batalion Czołgów im. 14 Pułku Ułanów
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Jazłowieckich ze Stargardu uhonorował Go swoim znakiem), stworzonych dokumentów, relacji
i opracowań, a także utworów poetyckich (dziś w archiwach Sióstr Niepokalanek i Rodziny Jazłowieckiej). Udział w uroczystościach i niestety coraz częstszych pogrzebach Kolegów, dbałość o ich
groby i pamięć o miejscach ich pochowania, aktywna i inspirująca działalność w „Klubie Żółtego
Proporczyka” - Kole Pułkowym Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu, Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej - współtworzenie środowiska „Obszaru Lwowskiego”, wreszcie powołanie
„Krzyża Obrony Lwowa” (właściwie II Obrony!). A wszystko przepojone treścią głębokiej wiary
i tym co najważniejsze i najpiękniejsze w naszej tradycji patriotycznej, Polskością. Jakim odbywało
się to kosztem dla zdrowia, wysiłkiem, często i dla życia rodzinnego, wiedzą tylko Członkowie
Rodziny, ale i Jego Koledzy, w imieniu których żegnał Go, wśród innych osób, Prezes środowiska
Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego, Pan Adam Gajda, meldując o kontynuacji intencji
i działań śp. Przyjaciela i Dowódcy. Za to, że był nich wzorem i nauczycielem niezłomnego patriotyzmu, połączonego z właściwym prawdziwemu Lwowianinowi humorem i dystansem wobec własnych przeżyć, dziękowali Mu też przedstawiciele środowisk harcerskich i ułańskich.
W pięknych słowach Sylwetkę Zmarłego zarysował Jego duchowy przewodnik lecz i przyjaciel, Ojciec Adam Terencjusz Białek, mówiąc o Nim „Człowiek, który był radością i dzielił się
nią i swoim dowcipem także w bardzo mrocznych czasach”.
Za swoje zasługi czasu wojny i działalność kombatancką odznaczony został m.in.: Medalem
Wojska Polskiego, Orderami: Zwycięstwa i Męczeństwa, „Pro Fidae et Patria”, „Pro Memoria”,
Krzyżami: Kampanii Wrześniowej 1939 roku, Armii Krajowej, Partyzanckim, Obrony Lwowa,
Więźnia Politycznego, Odznakami: 6 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Konstantego Plisowskiego, 1 Batalionu Czołgów im. 14 Pułku UJ i Odznaką ZHP. Nad grobem śp. Porucznika Władysława Załogowicza salwę honorową oddała Kompania Honorowa Wojska Polskiego.
Śp. rotmistrz JAN RADWAŃSKI zmarł w dniu 6 marca 2017 roku w swoim domu
w Markotowie Dużym na Śląsku Opolskim i pochowany został z honorami wojskowymi na miejscowym Cmentarzu Parafialnym. Z wielkim żalem żegnali swojego Członka przedstawiciele Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i środowisk związanych z tradycją, oraz w barwach ukochanego przez Niego Pułku Jazłowieckiego. Odbył w nim służbę wojskową w przededniu II Wojny
Światowej, aby po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej w Trembowli, otrzymać w randze starszego
ułana, przydział do plutonu działek przeciwpancernych w Szwadronie Karabinów Maszynowych,
w którym wraz z Pułkiem odbył kampanię wojenną 1939 roku od Poznania po Warszawę. Z sukcesami bojowymi, bowiem Jego pluton zaliczył szereg zniszczeń pojazdów, w tym także czołgów
niemieckich. Po krwawych walkach, przez Łęczycę, Wartkowice, nad Bzurą, po dramatycznej
przeprawie pod bombami przez tę rzekę, kontynuował swój szlak bojowy przez drogi i bezdroża
Puszczy Kampinoskiej, na odsiecz walczącej, oblężonej już Warszawie. Tu znowu pluton działek
przeciwpancernych zalicza dalsze sukcesy, niszcząc jak i działony innych pułków Grupy Kawalerii
Generała Roman Abrahama, szereg nieprzyjacielskich czołgów lub zmuszając je do odwrotu.
Gdy 14 Pułk Ułanów zakończył walki w Puszczy Kampinoskiej pamiętną szarżą pod Wólką
Węglową, wpisując się po raz kolejny w karty chwały Wojska Polskiego i otwierając drogę oddziałom Armii „Poznań” do Warszawy, dzielny działonowy Jan Radwański melduje się wraz ze swym
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działkiem w miejscu zbiórki Pułku, znajdując tym samym swoje miejsce w jego dziejach. Nadal
bierze udział w walkach w obronie Warszawy, aby w dniu kapitulacji 28 września, ranny, dostać się
do niewoli niemieckiej. Jako inwalida zostaje z niej co prawda zwolniony, jednak odniesione obrażenia nie wstrzymują Go od dalszej walki z najeźdźcą, a także w obronie wsi polskich przed UPA
w rejonie Lwowa w oddziałach samoobrony, a następnie Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej.
Na skutek wymuszonej zmian granic Rzeczpospolitej, staje wobec konieczności opuszczenia rodzinnych okolic Żółkwi, gdzie się urodził i wychował, wyjeżdża więc do Polski, aby osiedlić
się na Ziemi Opolskiej, która stała się Jego drugą Małą Ojczyzną. Lata powojenne nie były łatwe
dla żołnierzy II Rzeczpospolitej, szczególnie jak On zaangażowanych w działalność niepodległościową. Jednak, gdy tylko stało się to możliwe włącza się aktywnie w działalność „Klubu Żółtego
Proporczyka”, pod którą to nazwą kryło się Koło 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu
oraz innych organizacji i związków kombatanckich.
Jako członek Koła Pułkowego i Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, gromadzącej weteranów Pułku, ich rodziny oraz przyjaciół, uczestniczył wielokrotnie w organizowanych przez nie
uroczystościach i spotkaniach, również w siedzibie 1 Batalionu Czołgów im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z 6 Brygady Kawalerii Pancernej im. Gen. Konstantego Plisowskiego - dzisiejszym
14 Batalionie Ułanów Jazłowieckich, między innymi w nadaniu Batalionowi jego proporca - sztandaru. Ogólnie cenionego i kochanego za cechy swojego charakteru oraz poczucie związku z tradycją i 14 Pułku Ułanów, ostatniego żyjącego uczestnika kampanii wrześniowej 14 Pułku, żegnali
licznie zgromadzeni w Kościele Parafialnym członkowie Rodziny, sąsiedzi, przedstawiciele władz
miasta, gminy i powiatu Wołczyna, organizacji kombatanckich i młodzież ze sztandarem swojej
szkoły. Honory wojskowe oddała śp. Rotmistrzowi kompania honorowa garnizonu opolskiego, zaś
Burmistrz miasta Wołczyn w pięknych słowach dziękował Zmarłemu i Jego Rodzinie za Jego
obecności i działalność na terenie gminy oraz za Jego obywatelską i patriotyczną postawę, będącą
wzorem nie tylko dla młodzieży. Również Rodzina Jazłowiecka mogła oddać cześć swojemu powszechnie cenionemu i darzonemu szacunkiem Członkowi, dziękując za Jego Patriotyzm i związki
z tradycją Jego ukochanego Pułku.
Zmarły awansowany został do stopnia podoficerskiego w Armii Krajowej zaś do oficerskiego, porucznika, a z kolei kapitana/rotmistrza w trybie kombatanckim, oraz odznaczony za swoje
osiągnięcia wojenne i działalność kombatancką, licznymi odznaczeniami państwowymi i odznakami: Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r., Medalem Zwycięstwa
i Wolności, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Batalionów Chłopskich, Kombatanckim Krzyżem Zasługi Związku Inwalidów Wojennych RP, Odznakami 6 Brygady Kawalerii
Pancernej i 1 Batalionu Czołgów im. 14 PUJ, oraz Medalem „Pro Memoria”.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Rodzinom, Bliskim i Przyjaciołom Zmarłych, Rodzina Jazłowiecka i Redakcja „Ułana” składa wyrazy głębokiego żalu i współczucia, zapewniając o wdzięcznej o Nich Pamięci!!!
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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● SPRAWY BIEŻĄCE ●
W dniu 21 maja 2017 r. otrzymaliśmy wiadomość, że dotychczasowy Dowódca 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, Pan pułkownik Paweł Skuza, po kursie dowódczym i ukończeniu
kadencji - pięcioletnim dowodzeniu Batalionem, wraz z awansem, został przeniesiony na inne
stanowisko w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Panu Pułkownikowi serdecznie dziękujemy za Jego zaangażowanie w sprawy tradycji 14 Pułku i wszystko ,co w tej sprawie, wraz z otoczeniem uczynił! Gratulujemy też Jego dowodzenia Batalionem, który w tym czasie nadal wyróżniał się wysokim poziomem wyszkolenia. Środowiska związane z tradycją 14 Pułku, w tym nasza
Rodzina Jałowiecka i jej członkowie, otrzymały od Niego Wiele dowodów zrozumienia i życzliwości, właściwej dla Jego kultury i sposobu działania. Panu Pułkownikowi życzymy wielu sukcesów
na Jego nowym stanowisku, mając nadzieję, że pozostanie - jak obiecywał - w kontakcie z naszą
Rodziną Pułkową!
Z zaproszenia na Święto 12 Brygady Zmechanizowanej, w ramach której znajduje się
14 Batalion Ułanów Jazłowieckich, dowiedzieliśmy się, że na jej dowódcę został wyznaczony
Pan płk dypl. Piotr Trytek. Panu Pułkownikowi życzymy wielu sukcesów dowodzeniu Brygadą,
mającą w swych tradycjach także Podolską Brygadę Kawalerii, ramach której 14 Pułk Ułanów walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku.
Pragniemy poinformować, iż w końcu ubiegłego roku dotarła do nas miła wiadomość,
że Pan pułkownik dypl. dr Dariusz Parylak, były dowódca 1 Batalionu Czołgów im. 14 PUJ,
6 Brygady Kawalerii Pancernej - dzisiejszego 14-go Batalionu Ułanów Jazłowieckich, następnie
Zastępca Dowódcy – szef szkolenia 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, objął z dniem
18 listopada 2016 r. dowództwo10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, jednej
z najważniejszych jednostek broni pancernej Wojska Polskiego, noszącej tradycje 1 Dywizji
Pancernej gen. Stanisława Maczka. Jak wiadomo ostatnim jej dowódcą był gen. Klemens Rudnicki. Jest to niewątpliwie dowodem wysokiego uznania dla walorów dowódczych i intelektualnych
Pana Pułkownika, posiadającego wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas piastowania kolejnych
stanowisk dowódczych oraz studiów i staży zagranicznych. Nasza Rodzina Pułkowa wspomina
zawsze z wdzięcznością zaangażowanie Pana Pułkownika w sprawy tradycji 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w okresie dowodzenia przez Niego Batalionem (który też w tym czasie odnosił liczne
sukcesy szkoleniowe i inne), lecz również podczas sprawowania przez Niego kolejnych funkcji,
m. in. Zastępcy Dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Jak nam wiadomo, tradycje
Jazłowieckie są Mu nadal bliskie, o czym świadczy choćby występowanie przez Niego w barwach
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14 Pułku i Batalionu Ułanów Jazłowieckich. Warto tu przypomnieć, że w 1 Dywizji Pancernej walczyło w lach 1943-1944 kilkuset oficerów, podoficerów i szeregowych żołnierzy 14 Pancernego
Pułku Ułanów Jazłowieckich. Panu Pułkownikowi życzymy dobrych owoców i wielu sukcesów
w dowodzeniu tą znakomitą jednostką Wojska Polskiego!
Jak się dowiadujemy, Pan major Maciej Kłaczkowski, szef sztabu – zastępca dowódcy
14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, został mianowany na stopień podpułkownika i objął obowiązki dowódcy batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) w Białymstoku, podobną drogę służbową wybrał Pan ppłk Roland Waszkowiak, który dowodzi batalionem WOT w Rzeszowie. Obaj
Panowie, byli oficerowie 14 Batalionu UJ, byli uczestnikami licznych działań i spotkań w Batalionie i naszej Rodzinie Jazłowieckiej i dawali wielokrotnie dowody silnych związków z tradycją
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Obu Panom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dowodzeniu nowego rodzaju jednostkami Wojska Polskiego!
Miło nam donieść o ukazaniu się pierwszego tomu Księgi Pamiątkowej poświęconej
jubileuszowi 45-lecia pracy naukowej i 70 - lecia urodzin Prof. dr hab. Bogusława Polaka (obchodzonych w 2015 r.), pt.: „Bezpieczeństwo Polski w Europie. Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa”. Pan Profesor jest członkiem Rodziny Jazłowieckiej od jej założenia i autorem pierwszej, wydanej w Polsce książki o Pułku, pt. „14 Pułk Ułanów Jazłowieckich 1918-1947. Zarys dziejów”, Koszalin 1994, z piękną dedykacją Autora: „Ułanom Jazłowieckim i Ich Opiekunce”, zawierającej m. in. wyniki Jego poszukiwań archiwalnych w Instytucie im. Sikorskiego w Londynie. Ponadto licznych publikacji dotyczących historii wojskowości i organizatorem szeregu ważnych konferencji naukowych poświęconych tematyce historyczno-wojskowej.
Podczas ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Papież Franciszek
odwiedzając tereny byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz w Oświęcimiu, spotkał się
m.in. z grupą polskich „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata” - ludzi ratujących Żydów
w latach Holokaustu. Jednym z uczestników spotkania był nasz Przyjaciel, członek Rodziny
Jałowieckiej, Pan Tadeusz Burchacki. Reprezentował tam swoich nie żyjących już rodziców noszących ten zaszczytny tytuł, przyznany im za uratowanie znacznej liczby Żydów w latach 19421944. Pan Tadeusz otrzymał od Papieża okolicznościowy medal papieski. Przypominamy, że Pan
Tadeusz Burchacki wraz z śp. mjr. E. Iwanowskim i śp. por. W. Rzeczyckim, był współtwórcą
i współrealizatorem idei wykonania pomnika szarży 14-go Pułku pod Wólką Węglową we wrześniu
1939 roku.
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Zmiany w zarządach zrzeszeń i stowarzyszeń kawaleryjskich. Prezesem Polskiego Klubu Kawaleryjskiego został wybrany ponownie Pan płk Marek Dragan, V-Prezes Rodziny 14 Pułku
Ułanów Jazłowieckich, pełniący tę funkcję poprzednio, w latach 2005 – 2011. Prezesem Federacji
Kawalerii Ochotniczej został Pan rtm. kaw. och. Jan Znamiec. Nowym Prezesem Koła Pułkowego
8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego w Krakowie został rtm. kaw. ochot. Jakub Czekaj, zaś
dotychczasowy Prezes, Pan Kazimierz Tratkiewicz objął funkcję V-Prezesa. Nowo wybrany Prezesom i Członkom Zarządów w imieniu Zarządu Rodziny Jazłowieckiej serdecznie gratulujemy,
a wszystkim środowiskom dobrej, harmonijnej działalności dla dobra tradycji Polskiej Kawalerii!
NAPISALI DO ZARZĄDU RODZINY I PRZESŁALI ŻYCZENIA Z OKAZJI NOWEGO
ROKU, ŚWIĄT BOŻEGO NARODZNIA I WIELKIEJ NOCY, JAK TEŻ ZAPROSZENIA
NA UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA:
Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina na Jubileusz 20-lecia jej powstania
oraz z okazji świątecznych, a także Święta Brygady obchodzonego w 2017 r. w siedzibie 14 Batalionu UJ w Stargardzie Szczecińskim; Dowódca 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu
Szczecińskiego na Święto Batalionu i świąteczne; Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Dowódca Garnizonu Warszawa WP oraz Federacja Kawalerii Ochotniczej na Święto
Kawalerii; Dowódca 11 Dyw. Kaw. Pancernej, Wojewoda Lubuski i środowiska AK w Zielonej
Górze; Siostry Niepokalanki z Szymanowa, Jarosławia, Nowego Sącza i Burakowa-Wrzosowa
(na 75-lecie Klasztoru); P. A. Rudzińska V-Prezes IPN, Prezes Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy
Polskiej w Grudziądzu na XXVIII Zjazd Kawalerzystów; Klub b. Żołnierzy i Tow. Przyjaciół
9 PSK w Grajewie, Koło Żołnierzy i Przyjaciół 5 p. Uł. Zasławskich w Ostrołęce, oraz Koło Pułkowe i Szwadron Kawalerii Ochotniczej 8 p. Uł. Ks. Józefa Poniatowskiego na swoje święta oraz
z innych okazji; Dowódcy 1 Batalionu Zmechanizowanego i Dowódca Szwadronu Honorowego
3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego na IV Dni Kawaleryjskie w Warszawie; Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Muzeum w Sochaczewie, oraz Władze Gmin
w Łomiankach, Kampinosie i Leoncinie na Patriotyczne uroczystości na Cmentarzach Wojennych
oraz z okazji rocznic wrześniowych.
Życzenia okolicznościowe przesyłali nam, obok wspomnianych wyżej instytucji i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń kawaleryjskich, PP. Burmistrzowie m. Błonia i m. Nekli, Władze Gmin
Komarów - Osada, Leoncin, Brańsk, Szczekociny, Szkoła im. Powstańców Styczniowych w Górkach Kampinoskich, Towarzystwo Kampinoskie i Młodego Krechowiaka, oraz liczni nasi Członkowie i Przyjaciele, w tym: O. Józef Michna, Kapelan naszej Rodziny i O. J. Rejch z Miedniewic,
O. Eustachy Rakoczy z Częstochowy, Ks. Tadeusz Kraszewski, Państwo: L. Cieślewicz, M. i J.
Bokota z Anglii i St. Bokota z USA, J. i T. Korolewiczowie z Anglii, Prof. M. Ney Krwawicz, Prof.
B. i Cz. Nowarscy, M. Węgierska, M. Korzinek, T. Łączyńska, J. Misiak, C. Michniewicz, Kubicki,
E. Tychanowicz - Maj, K. Kostkiewiczowie, Z. Rutkowska z rodziną, B. Hassa, Z. Borówka, H.
Fitek, R. Motyl, D. Walicka. D. Wołągiewicz, M.M. Żółtowscy. D. Furszpaniak, i inne osoby. Jak
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zawsze pamiętali o nas b. dowódcy i oficerowie Batalionu, PP. płk. D. Parylak, płk . K. Stachowiak
i płk. R. Rosner, PP. mjr J. Miąsko (i ich syn Karol), mjr M. Górak i in. wraz z rodzinami!
Liczne osoby nadesłały też życzenia i wyrazy pamięci drogą elektroniczną i telefonicznie!
Za wszystkie zaproszenia, życzenia oraz miłą pamięć serdecznie dziękujemy i odwzajemniamy!
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

WPŁATY I DARY NA RZECZ RODZINY JAZŁOWIECKIEJ
J. Bokota, St. Bokota (2x), Z. Beer, Cz. Laska, K. Zawadzka, J. Ząbecki, A. i K. Kunachowiczowie,
M. i M. Żółtowscy (2x), M. Ohde, E. i J. Gromniccy, A. i M. Gromniccy, M. Trzaskowska, A.W.
M. Kupidura (2 x), P. Fedor, T. Jaroszewski, K. i R. Schildowie, A. Bury, A. Sochocka, J.A., Piotrowscy, A. Fedorowicz (2x), T. Dangel, D. Furszpaniak (2x), J. Brzezińska, A. Mączka, M. TraczSosna, I. Janiszewski. U. Wilczyńska, I. M. Górakowie.
Niektóre osoby kilkakrotnie!
Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy! Równocześnie przepraszamy, że nie wymieniamy ich wysokości, gdyż wszystkie, dary serca, traktujemy na równi! Informujemy też, że wszystkie
wydatki kontrolują: Skarbnik Rodziny, Główna Księgowa i Komisja Rewizyjna. Dla ułatwienia
przesyłki przyjmujemy wpłaty w znaczkach pocztowych, gdyż większość wydatków stanowią koszty
korespondencji. UWAGA: W miarę posiadania ADRESU INTERNETOWEGO prosimy o jego podanie dla ułatwienia i potanienia korespondencji!
WPŁATY NA RZECZ RODZINY JAZŁOWICKIEJ PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO:
Stowarzyszenie Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,

Al. Armii Ludowej 4 m. 54; 00-571 Warszawa.
Bank Gospodarki Żywnościowej, nr.

r-ku: 97 2030 0045 1110 0000 0257 8850,

lub na adres Skarbnika Rodziny: Zofia Beer, ul. Kujawska 3/5, 00-513 Warszawa.
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

DARY I MATERIAŁY DLA ARCHIWUM RODZINY JAZŁOWIECKIEJ:
- Od Sióstr Niepokalanek pismo „Arka. Miesięcznik Rodzin”. Nr. 12 (192), z 2016 roku, którego tematyka w całości poświęcona jest Najświętszej Marii Pannie Jazłowieckiej i Zgromadzeniu
Sióstr Niepokalanego Poczęcia NPM - Niepokalanek. Stanowi przystępnie napisane kompendium
wiedzy na oba wspomniane tematy. Zawiera m.in. opis koronacji figury Pani Jazłowieckiej w 1939
roku wraz z zdjęciami uczestniczących w niej Ułanów 14-go Pułku.
- Ponadto otrzymaliśmy opracowania Sióstr Wiesławy (Wawrzyny) Chwedoruk, i Magdaleny
Filipek, dotyczące działalności konspiracyjnej (w 9 klasztorach na obszarze okupacji niemieckiej wobec 5 zlikwidowanych pod okupacją sowiecką, do 1939 roku było ich 16) i ratowania
ludności żydowskiej. W swoich klasztorach siostry przechowały kilkadziesiąt dziewczynek żydowskich, oraz wielu dorosłych Żydów. Ukrywały żołnierzy podziemia, a także broń, wydawnictwa, czy środki opatrunkowe. Już od 1939 roku do końca okupacji powadziły naukę szkolną na po-
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ziomie podstawowym, oraz tajną na poziomie gimnazjalnym oraz licealnym (matury!), a nawet
wyższym.
- Od Pani Prezes Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu, Karoli Skowrońskiej, kolejne: nr 51 (2015) i 52 (2016) numery biuletynu Fundacji, odnotowujące ważniejsze
wydarzenia kawaleryjskie, w tym także uroczystości z okazji Świąt Pułkowych 14 Pułku Ułanów
Jazłowieckich.
- Od Pana dr. Jerzego A. Radomskiego, jego artykuł - biogram Gen. K. Rudnickiego z „Leksykonu kultury polskiej poza krajem”, wyd. TP. KUL w Lublinie, w 2000 r.
- Od Pana reżysera Jerzego Oleszkowicza z Rzeszowa, płytkę z nagraniem filmu Jego autorstwa, pt. „Draża - Czetnik. Legenda Kresów” (TVP Odz. Rzeszów, 2016 r.), który osobno szerzej omawiamy.
- Od Pana płk. D. Parylaka, Dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, album
pt. „10. Brygada Kawalerii Pancernej. Zapiski kronikarskie z historią”. Świętoszów, 2015 r.,
i inne wydawnictwa pamiątkowe. W treści obok dokumentacji fotograficznej znajdujemy opis okolicy, osadnictwa i właścicieli oraz powstania i wszystkich okresów użytkowania zespołu militarnego od czasów niemieckich po współczesne.
- Od Wydawnictwa „Biały Kruk” z Krakowa, kolejne (z 2016 i 2017 roku), numery pisma
„WPIS” z cennymi artykułami dotyczącymi problemów religijnych, historycznych, lecz również
gospodarczych i politycznych, których Redakcja jest bacznym obserwatorem i komentatorem.
Część z nich poświęcona jest tematyce religijnej, militarnej, a także gospodarczej. „Biały Kruk” jest
wydawcą m.in. III tomów „Historii Polski”, prof. Nowaka.
- Od Centralnej Biblioteki Wojskowej, za zgodą jej Dyrektora, kopie kartek pocztówkowych
z lat 1930-tych, stanowiące miniatury obrazów, autorstwa J. Kossaka o tematyce ułańskiej,
z udziałem wiejskich panien i ułanów, także Jazłowieckich! Ich tytuły to: Kossak J. Z cyklu
„Wesoła wojna”: „Oczekiwany najazd” (ok. 1930 r.); „Zawieszenie broni” (ok. 1930); „Kawaleria
w ataku” (ok. 1930); „Do niewoli” (ok. 1930); „Na zwiadach”; „Alarm” (ok. 1930); „Pierwszy
atak” (ok. 1930); „Oblężenie twierdzy” (ok. 1930); „Na patrolu” (ok. 1930); „Zdobycz wojenna”
(ok. 1930). Pocztówki wydało Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie.
- Od Pani V-Prezes IPN Agnieszki Rudzińskiej (wnuczki oficera 14 Pułku UJ), wydane we
Wrocławiu i Warszawie (przez IPN) książki zawierające biografie płk. Kazimierza Plisowskiego i gen. dyw. Konstantego Plisowskiego, autorstwa dr D. Koresia (zob. bibliografia 14 p.
UJ w niniejszym numerze „Ułana”).
- Od Pana płk. M. Chęcińskiego z Poznania, książkę „Za to, że byli Polakami”. Wyd. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Nekla 2015. Znajdujemy w niej dwadzieścia relacji, wspomnień
i opracowań dotyczących martyrologii (morderstw, wysiedleń i innych represji), które dotknęły
mieszkańców tego obszaru Wielkopolski pod okupacją niemiecką. Przypomnijmy, że na stacji kolejowej Nekla właśnie, wyładowywał się z transportów 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich rozpoczynający kampanię wojenną 1939 roku. Fakt ten dokumentuje tablica pamiątkowa w tutejszym Kościele
Parafialnym ufundowana przez patriotyczne społeczeństwo Nekli i jej władze, z inicjatywy P. Pułkownika.
- Od Pań Marii Krupa i Agnieszki Sławińskiej wspomnienia Ich Męża i Ojca, współinicjatora
założenia Cmentarza Wojennego w Granicy k. Kampinosu, miejsca pochowania Żołnierzy Ar-
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mii „Poznań”, w tym około dwudziestu Ułanów Jazłowieckich, wraz z fotografiami pochówków
i nabożeństwa żałobnego. Za Ich zgodą kopie przekazane zostały do archiwów Kampinoskiego
Parku Narodowego i Urzędu Gminy Kampinos.
- Od członków Koła 10 Pułku Strzelców Konnych w warszawie, PP. Joanny i Bogdana Wilgatów, nr 131/14 Komunikatów Koła z artykułem P. B. Wilgata o por. Julianie Godlewskim 14 Pułku UJ uczestniku walk 1 Dywizji Pancernej w 10 PSK.
OTRZYMYWANE DOKUMENTY PO WYKORZYSTANIU PRZEKAZYWANE SĄ DO ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE (ZBIÓR „14 PUŁK UJ”) ZAŚ PUBLIKACJE DO
UŻYTKU BATALIONU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM.
RODZINA 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DANE DO BIBLIOGRAFII 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH:
„Wielkie uroczystości w Jazłowcu”. ABC-Nowiny Codzienne. R.XIV, nr. 198,10.07.1939 r. s. 6.
Relacja z uroczystości koronacji figury MB. Jazłowieckiej odbiły się szerokim echem w całej Polsce, jednym z tego przykładem jest krótka, ale rzeczowa relacja dziennikarska w gazecie ABC.
(Kopia w archiwum Rodziny Jazłowieckiej, w AAN)
„Wystąpienie mjra Wł. Nowackiego w Poznaniu!” Przewodnik Katolicki, 1938. W obszernym,
na całej stronie pisma sprawozdaniu, opisane zostało wystąpienie śp. mjra Władysława Nowackiego
(zmarłego w 1939 roku na skutek ran w Szpitalu Wojskowym), byłego, gdyż służył ostatnio w innych jednostkach WP, oficera 14 Pułku UJ, inicjatora patrolu i meldunków delegacji Pułku w Jazłowcu. Miało ono miejsce podczas spotkania z środowiskiem działaczy katolickich w Poznaniu.
Jak wynika z treści artykułu, szeroko omówił tam dzieje 14 Pułku i jego relacje ze Zgromadzeniem
Niepokalańskim, a szczególnie kult w nim MB. Jazłowieckiej. Mjr Nowacki znany był ze swojej
głębokiej religijności, był przecież autorem „Modlitwy Ułana Jazłowieckiego”.
„Jak doszliśmy do swojego sławnego imienia”. Plisowski K. Nasze Echo. Londyn, 1959.
Pułkownik Kazimierz Plisowski opisuje krótko historie powstania i początki 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z okazji 40 rocznicy jego jubileuszu, uroczyści obchodzonego na emigracji. Tytuł artykułu wykorzystała w swojej publikacji p. red. Alicja Kasprzycka- Wierzbicka.
„14 Pułk Ułanów obchodził 50-lecie swojego utworzenia”. Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej,
Londyn. 1968, s. 233 (w nocie odnotowano fakt, że w tym czasie żyło na całym świecie 49 uczestników bitwy i szarży pod Jazłowcem!);
(AWER). „Tym którzy nigdy nie zawiedli. Odsłonięcie pomnika 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich”. Słowo Powszechne, nr. 234 (1979). W relacji z uroczystości (mylnie nazywając pomnik „głazem”, oraz nie wspominając (tym czasie cenzura takich cytatów nie przepuszczała!), że określenie, iż „nigdy nie zwiedli”, to słowa Marszałka J. Piłsudskiego), autor omawia walki 14 Pułku na
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przedpolu Warszawy i szarżę pod Wólką Węglową. Odnotowuje udział w uroczystości m. in. gen.
Fr. Skibińskiego, płk. Z. Szacherskiego, mjra A. Sozańskiego i rtm. St. Balickiego (obu z Kanady),
ks. T. Uszyńskiego, ks. A. Walickiego, bratanka poległego w szarży por. Mariana Walickiego, oraz
SS. Niepokalanek, które odśpiewały „Modlitwę Ułana Jazłowieckiego”.
Pomnik pod ułańskim proporczykiem. Apel Kuriera zaowocował - uroczyste odsłonięcie w
Łomiankach. Smoczyński J. Kurier Polski nr. 220 (6637), z 15.10.1979 r. s. 1-2.
Autor, przypominając skutki apelu kombatantów 14 Pułku (m. in. por. Wł. Schmidta) zamieszczonego na łamach „Kuriera”, relacjonuje przebieg uroczystości odsłonięcia pomnika 14 Pułku
w Kiełpinie k. Łomianek „ku czci 105 oficerów, podoficerów i ułanów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich , którzy oddali życie w pamiętnej szarży 19 września 1939 roku pod Wólką Węglową”.
Wśród licznych uczestników wymienia m. in. gen. F. Skibińskiego, mjra Sozańskiego, rtm. St. Balickiego, por. Wł. Schmidta (gospodarza uroczystości), wachm. K. Juzwę i Witolda Wilhelmiego.
Ponadto przedstawicieli władz - wojskowych i cywilnych, oraz zaznaczający się udział oddziału
konnego z klubu studenckiego „Ognisko TKKF” w Podkowie Leśnej. Zamieszcza też kilka fotografii uczestników uroczystości oraz proporca 14 Pułku UJ.
Gdzie są konie z tamtych lat? Jerzy Urbankiewicz. Wyd. KAW, Łódź 1986 r. W książce
ppłk. Jerzego Urbankowskiego (kawalerzysty Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich i żołnierza Kedyw-u
Okręgu Wileńskiego AK oraz zesłańca Gułagu do 1956 r.), liczącej 21 rozdziałów, znaleźć można
wiele wiadomości, jak np. o sławnych koniach, końskich nazwach i przysłowiach, udziale w Olimpiadach, udziale jazdy polskiej w bitwach pod Grunwalddem, Kircholmem i Wiedniem, Koniach
Ks. J. Poniatowskiego, „Kawaleryjskiej akademii” w Grudziądzu, lecz również słynnych szarżach
kawaleryjskich w 1939 roku. Rozprawiając się z mitem o „szarżach na czołgi niemieckie”, przypomina o szarżach 14 Pułku Ułanów pod Wólką Węglową, 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami i mniej znanych, 11 Pułku Ułanów pod Kałuszynem i 27 Pułku Ułanów pod Maleszewem, nie
pomijając faktów, że przeciwnikami ułanów były też jednostki pancerne.
Polska Walcząca. Ślaski J. T.3-4 i 5-6. PAX. Warszawa, 1986. W dwu pośród trzech tomów obszernego opracowania Jerzego Ślaskiego (autora m.in. „Żołnierzy Wyklętych”) poświęconego zarówno martyrologii Polaków pod okupacją niemiecką, lecz także często mało znanym, osiągnięciom polskich walk z okupantem (także poza granicami Polski), znajdujemy szereg odniesień do
wydarzeń i osób związanych z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich. I tak w t. 3 -4, na s. 156, opisuje
koronację figury MB Jazłowieckiej; na s. 158 wspomina postać ks. Michała Lewandowkiego, kapelana 14 Pułku, odznaczonego KW za ratowanie i ostatnia posługę oddawaną żołnierzom, m.in. pod
Wólką Węglową; na s. 165 klasztor niepokalański w Kościerzynie; na s. 396 wspomina okoliczności straty ręki przez ppor. Wiktora Ziemińskiego na skutek omyłkowego ostrzelania stodoły,
a w niej ewakuowanych jeńców polskich przez czołg sowiecki w 1944 roku. Na s. 516. działalność
okupacyjną prowadzoną przez SS. Niepokalanki w ich Domu przy ul Kazimierzowskiej w Warszawie oraz rolę, szczególnie w ukrywaniu dziewczynek-Żydówek jego Przełożonej S. Garczyńskiej;
W t. 5-6, znajdujemy wspomnienie o okupacyjnym działaniu organizacji „Uprawa-Tarcza” w po-
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wiecie miechowskim, której członkami byli m. in. Ułani Jazłowieccy. Zaś na ss. 306-309, obszernie
relacjonuje działalność lwowskiej Armii Krajowej i losów jej żołnierzy, walczących z kolejnymi
okupantami. Wśród nich, wspomina dowódcę Oddziałów 14 Pułku Ułanów Jałowieckich lwowskiej
Armii Krajowej, mjr. Włodzimierza Białoszewicza (ps. „Wiktor”) oraz działania bojowe mjr. Draży
Sotirovicza na Ziemi Rzeszowskiej. Na s. 414, wśród obcokrajowców walczących w Armii Krajowej (a było ich wcale nie mało), wspomina żołnierza 43. pułku francuskiej piechoty kolonialnej,
oficera Kedywu AK, a następnie Oddziałów Leśnych 14 p. UJ, Emila Lege, odznaczonego za walki
w ramach AK Krzyżem VM V kl. Na s. 549 wspomina rtm. Andrzeja Sozańskiego, jako dowodzącego 14 Pułkiem pod Sierakowem i w Warszawie. Natomiast wśród oficerów LWP, wymienia m.in.
ppor. W. Ziemińskiego, późniejszego gen. dywizji (ss. 549-550). Warto wspomnieć także, że w t. 56, na s, 391, opisuje działalność w obozowym ruchu oporu i ucieczkę z obozu jenieckiego, bohaterskiego dowódcy 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 1939 roku (walczącego wraz 14 Pułkiem Ułanów w ramach Grupy Operacyjnie gen. Abrahama), ppłk. Ignacego Kowalczewskiego, zamordowanego po ujęciu przez Niemców w obozie Buchenwald.
Kawaleryjski szlak przez Kampinos do Warszawy. Jurga T. Stolica, 06.09.1969. Artykuł prasowy omawiający walki jednostek gen. Abrahama od przeprawy przez rz. Bzurę, następnie w Puszczy Kampinoskiej (nie tylko m. Kampinosie, jak w tytule) po Warszawę. Autor to były oficer sił
bezpieczeństwa PRL, później autor publikacji nt. polskiego wysiłku zbrojnego w II Wojnie Światowej.
„Patronka Ułanów”. Domańska A. Idziemy. Tygodnik Katolicki z 9.11. 2014 r. na s. 34-35. Autorka opisuje okoliczności powstania, na zamówienie Bł. Marceliny Darowskiej, rzeźby Niepokalanej MB, zwanej później Jazłowiecką, autorstwa Oskara Sosnowskiego. Jej poświęcenia przez Abp.
Felińskiego, koronacji i dziejów Jej kultu, także w 14 Pułku Ułanów, wspominając okoliczności
walk o Jazłowiec w 1919 roku. Przy tej okazji omawia losy tamtejszego klasztoru od powstania
w 1863 roku do usunięcia Sióstr Niepokalanek przez władze sowieckie w 1946 i dalsze dzieje
Zgromadzenia. Wreszcie kult Jazłowieckiej Pani w obecnym miejscu Jej pobytu, w Sanktuarium
w Szymanowie.
Posłannictwo kresowe Lwowa. Mękarska-Kozłowska B. Wyd. Instytut Józefa Piłsudskiego
w Londynie. Londyn, 1991. ss.119. Książka zawiera tekst wystąpienia Autorki w dniu 17.03.1990 r.
w Instytucie J. Piłsudskiego, wzbogaconego o liczne dane, przypisy zawierające, biogramy, dane
faktograficzne i informacje bibliograficzne. Znajdujemy tu też informację, że przy okazji pierwszej
po 1920 roku wizyty Marszałka we Lwowie, podczas której dekorował jego herb Krzyżem Orderu
Virtuti Militari, Ułani Jazłowieccy zapewnili Mu eskortę honorową od dworca kolejowego do Ratusza. Swoje przemówienie rozpoczął od słów: „Lwów, któreż polskie serce nie drgnie na to miano!”.
Przy okazji Autorka przypomina, że autorem pieśni - późniejszego hymnu harcerskiego „Wszystko
co nasze Polsce oddamy…” napisanego w 1911 roku, był działacz organizacji „Zarzewie”, Ignacy
Kozielski.
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„77. rocznica walk Ułanów Jazłowieckich.” Gazeta Łomiankowska, 16.09. 2016 r., s. 6. Zawiera
relację z uroczystości w Dąbrowie Leśnej w dniu 4.09.2016 r. Jak wiadomo, zdaniem niektórych
autorów oraz mieszkańców tej części Gminy Łomianki, tam przebiegała i zakończyła się szarża
Pułku w dniu 19.09.1939 r.
„Zabytyj zaszczitnik Brestkoi kreposti. Istoria żizni generała Konstantina Plisowskogo”. Czapała M. Ceikhaus, nr. 45, s.88-98. Kijów. Ukraiński historyk wojskowości na 10 stronach pisma
poświeconego tej problematyce, przedstawił w sposób naukowy, wykorzystując szeroko literaturę
polską, lecz również dokumenty archiwalne (CAW i in., świadczy o tym wykaz wykorzystanych
źródeł), konsultując uzyskaną wiedzę m.in. z L. Kukawskim w Polsce, przedstawił szeroko i w sposób obiektywny, życiorys pierwszego dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, gen. dyw. Konstantego Plisowskiego. O uczciwości badawczej autora świadczą m.in. obiektywnie relacjonowane
walki Pułku w wojnie z Ukraińcami 1919 roku i osobiste, bojowe sukcesy jego dowódcy, m.in.
w bitwie pod Jazłowcem. Wobec dotychczasowych biogramów Konstantego Plisowskiego, opracowanie M. Czapały wyróżnia się szerokim potraktowaniem okresu jego służby w elitarnych jednostkach kawaleryjskich armii carskiej Rosji (doświadczenia wojenne i dowódcze podkreśla może
szczególnie!), dokumentujące przyczyny uzyskiwanych wyróżnień i odznaczeń, jak też szybkiego
awansu młodego oficera, wyróżnionego m.in. za walki na Kaukazie. Podobnie zresztą przebiegały
kariery szeregu późniejszych, wybitnych polskich wojskowych (jak m.in. płka E. Godlewskiego).
Nie szukając elementów sensacji, omawia (nie bez wątpliwości) fakt przerwania kariery generała w
roku 1930 i przeniesienia go w stan nieczynny (określa to rosyjskim terminem „w odstawku”).
A także, gdy przyszło sięgać po doświadczonych dowódców, powołanie go na stanowisko dowódcy
ważnej z punktu widzenia polskiej koncepcji obronnej, Twierdzy Brześć, której bronił z honorem,
ale rozważnie do ewakuacji jej załogi. Opisuje dalsze losy dowodzonych przez generała jednostce,
fakt dostania się do niewoli sowieckiej, pobyt w obozie jenieckim oraz śmierć z rąk funkcjonariuszy NKWD w więzieniu w Charkowie. Być może ten ostatni epizod życia generała, którego młodość i późniejsze jego wojenne losy (lat 1918 -1920) związały z Ukrainą, stały się przyczyną zainteresowania jego osobą ze strony autora opracowania. Tekst artykułu dostępny był w Internecie, egzemplarz wydruku w Archiwum Rodziny Jazłowieckiej (w AAN).
„Płk Kazimierz Plisowski. Zarys biografii”. Koreś D. (w:) Wojsko - polityka - społeczeństwo.
Studia z historii społecznej od antyku do współczesności. Wrocław 2013, ss. 388 - 439.; oraz:
„Ostatni zagończyk. Zarys biografii gen. dyw. Konstantego Plisowskiego”. Koreś D. (w:)
Z dziejów walk o niepodległość. T. 3. IPN, Warszawa, 2015, ss.135 - 181. Oba artykuły biograficzne zawierają szczegółowe, oparte na wyczerpująco wykorzystanych źródłach dane, dotyczące życiorysów obu braci Plisowskich, pierwszego dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, późniejszego generała Konstantego i jego brata Kazimierza, również znakomitego oficera i dowódcy - z cza-
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sem wielkich jednostek Wojska Polskiego. Dostępne są w bibliotekach wojskowych i Instytutu Pamięci Narodowej.
„Wtoroi Kubanskoi Pochod”. W „Gogle” znaleźć można informację o historii „Achtyrskiego
Pułku Huzarów” rosyjskiej armii carskiej, znanego w Polsce m.in. z tego, że w początku Powstania
Kościuszkowskiego, wchodząc w skład garnizonu Warszawy, został zdziesiątkowany przez jej ludność (było to m.in. przyczyną „Rzezi Pragi”). W końcu XIX i początku XX wieku, służyło w nim
w nim i zdobywało wiedzę wojenną (i odznaczenia, m. in. na Kaukazie) szereg późniejszych oficerów Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej. Cytowany artykuł dotyczy kampanii wojennej „białej”
armii gen. Aleksiejewa 1918 roku (w terminologii ros. „pachod - „pochód”) w której uczestniczył
też szwadron/dywizjon, późniejszy 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Odbitka w zbiorach archiwum
Rodziny i AAN.
Na prośbę wydawcy informujemy, że jest jeszcze dostępna „KSIĘGA JAZDY POLSKIEJ”,
wydana w roku 1938 przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (reprint). Zawiera m.in. rozdział
o 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz wykazy poległych i odznaczonych Orderem Virtuti Militari
kawalerzystów wszystkich pułków, uczestników wojen lat 1918/1919 – 1920. Informacje pod nr.
Tel.: 22/758-18-67.
Wilgat B. „Por dr. Julian Godlewski”. (w:) Kolo 10 Pułku Strzelców Konnych. Komunikat
121/14. Kwiecień 2017, s. 33-35. Por. J. Godlewski był w 1939 roku podchorążym rezerwy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w szwadronie zapasowym, po internowaniu na Węgrzech, we Francji
i Wlk. Brytanii, zaś po przeniesieniu do 10 PSK, brał udział w walkach 1 Dywizji Pancernej.
Po II Wojnie Światowej zamieszkał w Argentynie i Szwajcarii, gdzie stał się dzięki swoim możliwościom finansowym znanym darczyńcom na cele kulturalne, religijne, charytatywne ale i sportowe.
WARTO ODNOTOWAĆ, że w dniu 30 maja 2017 r. na kanale TV „FOKUS” pokazany został film
autorstwa Wł. Kotarskiego o walkach polskiej kawalerii z niemieckimi wojskami pancernymi,
m. in. przy użyciu znakomitych działek przeciwpancernych i przeciwpancernych karabinów. Autor
polemizuje z doniesieniami życzliwych skądinąd korespondentów włoskich, wykorzystywanych
w propagandzie wojennej niemieckiej a następnie komunistycznej PRL. Między innymi w filmie,
opartym na książce Żukrowskiego „Lotna”, w reżyserii Andrzeja Wajdy, z których to tez autorzy
nigdy się nie wycofali, mimo sprostowań i protestów środowisk kawaleryjskich. Wśród protestujących rozpowszechnianiu nieprawdziwej informacji byli m. in. oficerowie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich (tekst protestu znajduje się w archiwum Rodziny Jazłowieckiej). W filmie wykorzystane
zostały liczne materiały filmowe oraz zdjęcia z kampanii wrześniowej 1939 roku oraz dotyczące
uzbrojenia kawalerii polskiej.
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● NASZE LEKTURY ●
„Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939-1947”.
Gen. Klemens Rudnicki Wyd. LTW Łomianki, 2016.
Aneksy - relacje: S. Krystyny Rudnickiej, córki i S. Reginy Rudnickiej, siostry, dokumenty i
fotografie.
Wspomnienia Generała Klemensa Rudnickiego obejmujące okres II Wojny Światowej, którą rozpoczął dowodząc 9 Pułkiem Ułanów Małopolskich, w wspólnych z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich walkach w kampanii wojennej 1939 roku. Urodziny w roku 1897 w Żydaczowie koło
Lwowa, gdzie Ojciec jego, prawnik z wykształcenia, pełnił funkcje w administracji galicyjskiej,
a następnie został starostą w Trembowli, gdzie upłynęła część dzieciństwa i młodość czworga rodzeństwa, najstarszego Jana, Klemensa, Karola (późniejszego pułkownika kawalerii, zamordowanego z Katyniu) i córki Reginy, następnie zakonnicy - benedyktynki we Francji. Zrządzeniem losu,
Klemens Rudnicki, już jako podpułkownik, dowodził pułkiem stacjonującym właśnie w Trembowli! Wydane przez zasłużone Wydawnictwo LTW wspomnienia Generała są kolejną ich edycją, po
trzech w Londynie i czterech w Polsce (z tego dwu „nielegalnych” w wydawnictwie „Solidarności”). Cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem, jako relacja z osobistych przeżyć Autora, lecz
również cenne źródło historyczne, dotyczące Jego udziału w kampanii wojennej 1939 roku dowodzącego 9 Pułkiem Ułanów Małopolskich (wraz z 14 Pułkiem w Podolskiej Brygadzie Kawalerii,
od Poznania po Warszawę. Żołnierze obu bratnich pułków spotkali się też w latach 1940-tych
w Wlk. Brytanii, w jednej jednostce PKPR). Po kapitulacji Warszawy, działalności w SZP/ZWZ
zakończonej aresztowaniem i pobytem w więzieniach i łagrach sowieckich oraz udziału jako wysokiego dowódcy dywizji, już w stopniu generała, w II Korpusie gen. Andersa i ostatniego dowódcy
1 Dywizji Pancernej.
Wspomnienia rozpoczyna Autor od pobytu wraz z dowodzonym przez niego pułkiem we
wrześniu 1939 roku w okolicach Jazłowca. Korzystając z tej okazji, składa hołd Najświętszej Marii
Pannie Jazłowieckiej w Jej cudami słynącej figurze w kaplicy klasztoru niepokalańskiego, gdzie
uczą się zresztą Jego córki. Dalszą część wspomnień obejmuje opis działań Pułku w Armii „Poznań” - Podolskiej Brygadzie Kawalerii od Poznania, przez Ziemię Łódzką, nad Bzurą i Puszczę
Kampinoską oraz w obronie Warszawy, w której pułk kwateruje w Łazienkach, do kapitulacji
28 września 1939 roku. Na rozkaz dowództwa, podpułkownik Rudnicki udaje się do Wojskowego
Szpitala Ujazdowskiego, z którego po wypisaniu zostaje skierowany wraz z gen. Tokarzewskim Karaszewiczem do Lwowa, celem dowodzenia tamtejszym Okręgiem SZP/ZWZ - późniejszej Armii Krajowej. Zatrzymany na granicy obu okupacji przez graniczne służby sowieckie, nie rozpoznany, odbywa pod przybranym nazwiskiem „karę” w kolejnych więzieniach i łagrach sowieckich.
Niezwykła jest opowieść, gdy po uwolnieniu i dekonspiracji na skutek porozumienia gen. Sikorski Majski, przyjęty w Moskwie przez generała NKWD żalącego się ,że „jak mógł tak oszukiwać władze sowieckie”, odpowiada, że w innym razie zapewne by dziś ze sobą nie rozmawiali… Kolejne
epizody to tworzenie w niezwykle trudnych warunkach „nieludzkiej ziemi” Armii Gen Andersa,
pobyt z nią na Bliskim Wschodzie, oraz w skrócie opisane walki we Włoszech od Monte Cassino
po Bolonię, którą wyzwalał na czele dowodzonej przez siebie dywizji. Wreszcie objęcie dowództwa
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1 Dywizji Pancernej, którą dowodził po awansowaniu i przeniesieniu gen. Maczka na stanowisko
dowódcy III Korpusu do Wlk. Brytanii w ostatnich walkach i „na okupacji” w Niemczech.
Po demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych osiadł wraz z „przemyconą” z Polski rodziną (jedna
z trzech córek zginęła w Powstaniu Warszawskim, druga wkrótce została zakonnicą - misjonarką,
pracując na Bliskim Wschodzie), pracując wobec trudnej sytuacji materialnej jako barman, współwłaściciel skromnego antykwariatu i konserwator malarstwa, wreszcie przewodnik wycieczek po
kontynencie europejskim. Walory osobiste Generała, wysoka kultura połączona ze skromnością,
szczególnie jednak niezłomny patriotyzm i miłość Ojczyzny, szeroko znane i cenione były w środowiskach emigracji, szczególne kombatantów, weteranów formacji kawaleryjskich i wojsk pancernych, goszczących Go podczas swoich uroczystości rocznicowych i z wielu innych okazji. Nie
darmo właśnie Generał Rudnicki, wśród wielu innych zaszczytów, pełnił funkcję ostatniego na
emigracji Kanclerza Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, którą po zmianach 1989 roku
przekazał do Polski. Zaszczycał swoją obecnością także spotkania środowiska Ułanów Jazłowieckich, na prośbę autorów i redakcji „Dziejów Ułanów Jazłowieckich”, został autorem wstępu do tego
dzieła.
Omawiane wydanie „Wspomnień” Generała Rudnickiego, uzupełniono aneksami w postaci
zachowanych w b. Centralnym Archiwum Wojskowym Jego dokumentów personalnych oraz relacjami rodzinnymi. Pierwszym, autorstwa Jego siostry, rzutującym na okres dojrzewania i kształtowania się Jego osobowości w środowisku rodzinnym, kolegów i szkoły, szczególnie zapewne ciekawym dla mieszkańców Trembowli. Z dokładnością bowiem, nie pomijając szczegółów, opisuje
czas pobytu tam rodziny do wybuchu I Wojny Światowej, miejsca i osoby, atmosferę rodzinną,
wreszcie kolejne ich losy wojenne. Kolejną stanowią wspomnienia córki Generała, jego opiekunki
za zgodą władz swojego Zgromadzenia do Jego śmierci w 1992 roku w Domu Polskim w Anglii,
w których opisuje ostatnie lata Jego życia, nagrane w formie wywiadu przez Panią Z. Dernałowicz.
Znajdujemy tu też w wspomnienia Sióstr Niepokalanek z pobytu Generała w Polsce, podczas którego odwiedził Ich klasztor w Szymanowie, aby oddać cześć Hetmance Ułanów w Jej miejscu pobytu
po exodusie z Jazłowca w 1946 roku. Złożył wówczas jako votum przy ołtarzu Pani Jazłowieckiej
w Jej Sanktuarium, swój złoty Krzyż Orderu Virtuti Militari. Wydanie uzupełniają fotografie z czasów Jego służby wojskowej, pobytu i dowodzenia KOP w Podświlu na Polesiu oraz rodzinne.
Wszystkie drogi wiodły Go do Polski! Warto przypomnieć, że 9 Pułk Ułanów Małopolskich wchodził wraz 14 i 6 Pułkami Ułanów i 6 DAK w skład Podolskiej Brygady Kawalerii, stąd ppłk Rudnicki był w kampanii wrześniowej 1939 roku towarzyszem broni Płk. Godlewskiego.
J. Gr.

„Ostatnia bitwa zdradzonej armii.
Bitwa o Bolonię 09-21 kwietnia 1945 roku.”
Artykuł Grzegorza Grześkowiaka „Do broni”, nr. 1, 2007, s. 3-10,
Zdobycie Bolonii przez 3 Dywizję Strzelców Kresowych II Korpusu Polskiego W.P.
pod dowództwem Gen. Klemensa Rudnickiego jest tematem artykułu, w którym znajdujemy szereg ciekawych informacji o okolicznościach zdobycia ważnego włoskiego miasta Bolonia, przez
3 Dywizję Strzelców Kresowych, II Korpusu Polskiego, dowodzonego wówczas przed Generała
Szyszko-Bohusza. Dywizja wchodził w skład ugrupowania „RUD”, dowodzonego przez gen. dywizji Klemensa Rudnickiego, w roku 1939 dowódcę 9 Pułku Ułanów Małopolskich.
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„Amerykańska 5. Armia miała wykonać główne uderzenie na kierunku Bolonii Werony.
W środku zgrupowania brytyjskiej 8 armii znajdował się pas natarcia 2 Korpusu Polskiego, jego
lewą krawędzią była droga - starożytna Via Emili, na odcinku Geneza-Bolonia. Wraz z amerykańskim 2 Korpusem, który uderzył z kierunku południowego i południowego zachodu, polskie oddziały miały brać udział w dwustronnym oskrzydleniu niemieckich wojsk broniących podejść do
Bolonii. Na okres operacji, celem wsparcia 2 Korpusu Polskiego, przydzielono do niego brytyjską
7 Brygadę Zmotoryzowaną Gurkhów oraz cztery pułki brytyjskiej artylerii.
Przeciwnikiem polskich oddziałów miał być niemiecki 1 Korpus Spadochronowy Luftwaffe,
dowodzony przez gen. Richarda Heidricha. Niemieckie pozycje obronne opierały się głównie
o rubieże wodne rzek płynących w poprzek natarcia 2 Korpusu Polskiego. Niemcy wykorzystali do
obrony Bolonii rozbudowany system umocnień stałych i polowych, oparty o wniesienia na południe
od miasta o dwu lukach obronnych, od wschodu do południowego zachodu. Osłonę tych pozycji
stanowiły wysunięte punkty obrony. Wszystko to stanowiło z Bolonii obóz warowny, odgrywający
ważną rolę w obronie Północnych Włoch.
Gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko, który w tym czasie pełnił funkcję obowiązki dowódcy
2 Korpusu Polskiego [po odwołaniu gen. Andersa do Londynu – red.] zdecydował się przeprowadzić główne uderzenie na prawym skrzydle, siłami 3 Dywizji Strzelców Karpackich, współdziałając
z brytyjskim 5 Korpusem. Oddziały te miały sforsować rzekę Senio i opanować przyczółki na rzece
Santerno. Natomiast 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 2 Brygada Pancerna oraz hinduska 43 Brygada
Zmotoryzowana Gurkhów miały być w gotowości bojowej do podjęcia pościgu za wycofującymi
się w kierunku północnym oddziałami nieprzyjaciela. (…) Natarcie głównych sił brytyjskiej 8. Armii rozpoczęło się w dniu 9 kwietnia 1945 r. Wstępem był długotrwały ostrzał artyleryjski i naloty
dywanowe…

„Jak dojechałem do tej stumetrówki”.
Wspomnienia ze służby wojskowej.
Tadeusz Bączkowski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut im. gen Sikorskiego (w Londynie). Z przedmową i wprowadzeniem K. Barbarskiego. Przypisy D. Szymczyk. Gdańsk
2017, ss. 104 i 34 fot.
Niezbyt dawno, bowiem 7 marca 2015 roku, żegnały w Podkowie Leśnej koło Warszawy
liczne środowiska kawaleryjskie śp. Rotmistrza Tadeusza Bączkowskiego, zmarłego 21-go stycznia
tego roku w Londynie. Dopiero w obecnym roku 2017 ukazały się niewielkie objętościowo, lecz
wartościowe jako relacja jednego z młodych oficerów kawalerii, absolwenta w 1936 roku Szkoły
Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, uczestnika w stopniu podporucznika kampanii wrześniowej
1939 roku jako dowódcy plutonu kolarzy 19 Pułku Ułanów Wołyńskich z Ostroga nad Horyniem.
Przydział ten otrzymał pomimo starań, jako związany rodzinnie z Podolem (urodził się i ukończył
szkołę w miasteczku Brzeżany) o dostanie się do wymarzonego 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich,
w którym jedynie jako podchorąży odbywał praktyki i ćwiczenia letnie. Po bitwach 19 Pułku pod
Mokrą i Miedźnem w ramach działań Wołyńskiej Brygady Kawalerii, wchodzącej w skład Armii
„Łódź”, oraz pomyślnym wykonaniu, jakkolwiek z wielkimi stratami, zadań bojowych, następnie
Grupy Operacyjnej Generała Andersa, a ostatecznie Brygady Kawalerii „Kresowa II” płka. J. Gro-
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bickiego, pułk bierze udział w walkach w rejonie Mińska Mazowieckiego. 13 września ppor. Bączkowski w Radzyniu sformował z żołnierzy swego plutonu i rozbitych jednostek pluton, a następnie
szwadron, biorąc z nim udział w działaniach 41. Dywizji Piechoty na Podlasiu Lubelskim. W dniu
24 września 1939 r. na rozkaz dowództwa rozwiązuje szwadron i wraz z częścią jego żołnierzy kieruje się ku granicy węgierskiej.
Po ucieczce z obozu internowania, udaje się przez Zagrzeb w Jugosławii, statkiem ze Splitu
do Marsylii, aby przez Paryż dostać się do obozu szkoleniowego 3 Dywizji Piechoty liczącej 9600
żołnierzy, dowodząc w niej plutonem. Po kapitulacji Francji i rozpuszczeniu dywizji, samodzielnie
dostaje się do Anglii, gdzie otrzymuje przydział do 7. Oddziału Rozpoznawczego 1 Brygady Strzelców w Szkocji, mianowany do stopnia porucznika. W roku 1941, wobec braku perspektywy rychłych działań wojennych, podejmuje służbę w Brytyjskiej Armii Kolonialnej, gdzie przebywa do
powrotu do Wlk. Brytanii w 1943 roku, otrzymując przydział do Centrum Wyszkolenia Piechoty,
a następnie do Sztabu 1. Dywizji Pancernej Gen. Stanisława Maczka, z którą bierze udział w jej
działaniach na terenie Francji, Belgii i Niemiec oraz „na okupacji”, już pod dowództwem Gen.
Klemensa Rudnickiego. Ostatnie partie książki poświęcone są demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych
i jego działalności m. in. w PKPR, oraz nie łatwym latom życia na emigracji, podczas których,
dzięki zdobywanym doświadczeniom, chęci nauki i ciężkiej pracy, udało Mu się uczestniczyć
owocnie w życiu emigracji, m. in. jako współwłaściciel drukarni.
Wspomnienia por./rtm. Tadeusza Bączkowskiego składają się z kilkunastu rozdziałów z podziałem na lata, młodości w rodzinnych Brzeżanach, nauki w Centrum Wyszkolenia Kawalerii
w Grudziądzu, służby w 19. Pułku Ułanów w latach pokoju i II Wojny Światowej, scen związanych
z przeprawą do Francji i krótkim tam pobytem oraz do Wielkiej Brytanii.
Ciekawym epizodem jest okres służby w „czarnoskórych” afrykańskich oddziałach Brytyjskich,
a następnie, od 1943 roku w 1 Dywizji Pancernej, gdzie mimo starań o inny przydział, dzięki biegłej znajomości języka angielskiego, pełni funkcje oficera łącznikowego.
Obok ciekawych opisów miejsc, m.in. Brzeżan, tu także wspomnienia o wielu osobach i instytucjach znaczących w życiu miasta i jego społeczności, lecz i „zwiedzanych” latach wojennych,
istotną zaletą książki (w tym istotny jest udział autora i redaktora przypisów- not biograficznych) są
wspomnienia o spotkanych na Jego drodze życiowej ludziach, znanych Mu bliżej lub tylko sporadycznych kontaktów. Wśród nich przewija się szeregu znanych i wybitnych postaci, dowódców
i oficerów Wojska Polskiego, szczególnie kawalerzystów, spotykanych w czasie wojny lecz także
na emigracji, w Londynie. Wśród nich znajdujemy też osoby związane z 6, 7, 11, lecz i 14 Pułkiem
Ułanów Jazłowieckich: mjr. Jerzego Nawrockiego, Tadeusza Kasprzyckiego, płk. J. Gilewicza,
a także historyków kawalerii, jak por. Zygmunt Godyń, po wojnie założyciel londyńskiego, nieocenionego „Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej”, a także kontynuatorów tradycji ułańskiej, jakimi
są ppłk Zbigniew Makowiecki, Prezes Zrzeszenia kół Pułkowych w Londynie, czy Pani Karola
Skowrońska, Prezes Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. Znany ogólnie ze
swej skromności, ale i licznych, cenionych ogólnie kontaktów koleżeńskich i środowiskowych, tak
właśnie zapisał się w pamięci kolegów i środowisk związanych z tradycją kawaleryjską w Polsce
i na emigracji. W przypisach znajdujemy też szereg przywołanych w formie cytatów pozycji literatury fachowej, emigracyjnej i krajowej. Tytuł książki pochodzi od Autora, który w ten sposób odniósł się w roku 2013 do swego100-lecia (zmarł w103-cim roku życia).
J. Gr.
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