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OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy „Ułana Jazłowieckiego”!
Rok 2018 obchodzimy w atmosferze rocznic wielkich wydarzeń związanych z odrodzeniem
niepodległości po 123 latach rozbiorów i niewoli, wymarzonej przez pokolenia, wywalczonej przez
najlepszych synów Ojczyzny. Lecz również innych rocznic wydarzeń, składających się na wielki
obraz Polski Niepodległej, państwa powstającego wysiłkiem walki i pracy naszych Dziadków
i Ojców. Wśród licznych środowisk, grup działających w konspiracji, półjawnie i jawnie,
a z czasem zbrojnie, znalazła się wśród zamętu i rozprzężenia armii zaborczych, w tym przypadku
rosyjskiej, niewielka początkowo grupa oficerów, podoficerów, ale i wcielonych do niej siłą szeregowych, lub odbywających służbę w dostępnych niekiedy Polakom szkołach oficerskich, gdzie zdobywali tak później przydatne kwalifikacje dowódcze. Zasilana przez patriotyczną młodzież, także
szkolną, która oparła się rusyfikacji i natychmiast zorganizowana w szwadron, następnie dywizjon
i pułk, podążyła do wymarzonego WOJSKA POLSKIEGO! Przez Rumunię, Ukrainę, Rosję, znów
Odessę, lądem i morzem, marnie odziani, na przypadkowych zwykle zdobycznych koniach lub pieszo, w walkach z zanarchizowanymi grupkami, ale i jednostkami czerwonoarmistów, prowadzeni
jedną myślą i do jednego dążąc do celu, którym była Polska! Wykuwająca swoje granice na zachodzie i wschodzie, walcząca o dostęp do morza, Śląska, Kresy Wschodnie…
Po uzupełnieniu stanów i uzbrojenia w Odessie, której wraz z wojskami francuskimi broniła
przed anarchią i nacierającymi wojskami sowieckimi, nastąpiła długo oczekiwana chwila, wymarsz
do kraju! Pod ostrzałem nacierających bolszewików, przez wezbrane wody Dniestru, po krótkim postoju w Rumunii, wreszcie 15 czerwca 1919 roku pułk przekracza granicę polską pod miasteczkiem
Śniatyń. W pamiętnym rozkazie organizatora i pierwszego dowódcy pułku, wówczas majora Konstantego Plisowskiego czytamy: „Dzień dzisiejszy będzie pamiętny w historii Pułku. Pułk przekroczył
granie Polski. Spełniły się marzenia wszystkich nas, pragnienia, które były naszą gwiazdą przewodnią w drodze z dalekiego Kubania, Odessy, Besarabii, które dodawały sił i energii do znoszenia niewygód, chłodu i głodu. Jesteśmy w Polsce, Polsce Niepodległej, Wolnej i Zjednoczonej, ale zadania
nasze nie skończone jeszcze - cel nieosiągnięty. Ojczyznę otacza pierścień wroga. Rozerwać ten pierścień, odzyskać historyczne granice Polski i szerzyć kulturę polską - oto zadanie, do którego obecnie
jesteśmy powołani. Jestem pewien że Pułk chlubnie spełni to zadanie i na sztandarze jego złotymi
zgłoskami będą wpisane oczekujące nas boje. Doczekać tych chwil zwycięstw i triumfów - życzę
Wam, Ułani”. Nagrodą za wielomiesięczne, niekiedy wieloletnie trudy, wyrzeczenie się życia i domów rodzinnych, wielokilometrowe marsze w stałym zagrożeniu i walkach, był ten dzień niezwykły,
dojście do kraju dawno opuszczonego, dla wielu, szczególnie młodych, nieznanego! A także gościnność i serdeczność z jaką witali ułanów mieszkańcy Śniatynia, Kołomyi i innych miejscowości.
Chwila ta była wynikiem sumy decyzji każdego z żołnierzy Pułku, opuszczenia miejsc zamieszkania i dotychczasowej służby, ale szczególnie przejawem zaufania wobec dowódców, na czele
z dowódcą Pułku, którym cieszyli się zarówno wśród podoficerów, z reguły doświadczonych
i ostrzelanych w walkach I Wojny Światowej jak i młodzieży, której przyszło im zastępować starszych braci i ojców. A przecież przyszło im prowadzić ich nie na świętowanie lecz - jak wynikało
z rozkazu dowódcy Pułku, na kolejne trudy i boje, w niejasnej jeszcze perspektywie realiów wymarzonej wolności.
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Niniejszy numer „Ułana Jazłowieckiego” ukazuje się w 100-ną rocznicę powstania Pułku,
a więc czasu poprzedzającego jego walki i działania w latach 1919-1920. Jednak jak i w poprzednich
numerach, publikujemy w nim opracowania dwu oficerów pułku obejmujące okres szerszy, aby
przybliży, szczególnie pokoleniu wnuków Ułanów tamte wydarzenia, widziane oczami ich uczestników. Zainteresowani znajdą również wiedzę o tych wydarzeniach w treści książek, które zamierza
wydać zasłużone wydawnictwo w Grajewie jak i wydawca „Ułana” w tym i następnym roku, adresowanych też do wszystkich zainteresowanych tym fragmentem naszej historii.

Marszałek Piłsudski pozdrawia Ułanów Jazłowieckich idących na Zagon w Koziatynie w kwietniu 1920 r.

Nasza Rodzina Pułkowa, ciesząca się uczestnictwem w szeregach jej członków Weteranów
Pułku i mieniąca się stąd spadkobiercą Kół Pułkowych, wspólnie z 14 Batalionem Ułanów Jazłowieckich, przy wsparciu wielu osób i instytucji i uczestnictwie stowarzyszeń i grup Kawalerii Ochotniczej w barwach 14 Pułku, przygotowuje w roku 2018 uroczyste obchody 100 - nej rocznicy jego

3

UŁAN JAZŁOWIECKI NR – 37 (15.VI.2018 R.)

powstania. Mają się one odbyć zarówno w Warszawie, jako mieście, w którym pułk zakończył kampanię wojenną 1939 roku, mieszczącym dziś siedzibę Rodziny Jazłowieckiej, jak też Stargardzie,
siedzibie spadkobiercy tradycji pułkowych, 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, utożsamionym
z pułkiem na wniosek Kapituły Orderu VM. Weteranów Pułku i naszej Rodziny Pułkowej rozkazem
Ministra Obrony Narodowej, śp. Aleksandra Szczygły. W zamierzeniu obejmą one konferencję naukową poświęconą historii pułku oraz uroczystości z asystą wojskową w Warszawie, w tym spotkanie
w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie przechowywana jest kopia sztandaru 14 Pułku. Podczas uroczystego obchodu święta Batalionu Ułanów Jazłowieckich, obchodzonego w dniu Święta 14-go Pułku,
Batalion otrzymać ma sztandar, podczas uroczystości zaplanowanych na 7 lipca br. Intencją która
przyświeca organizatorom, współorganizatorom i wszystkim ich wspierającym jest przywołanie
i utrwalenie wiedzy o tych wspaniałych ludziach, naszych przodkach i poprzednikach dzisiejszych
kawalerzystów, Żołnierzach Rzeczpospolitej, Ich wojennym i pokojowym dorobku oraz osiągnięciach, dla pamięci pokoleń oraz „KU CHWALE KAWALERII!”. Wyrażamy przekonanie, że również w latach następnych potrafimy jako środowisko, wspólnie upamiętnić odpowiednio dzieje Pułku
i osiągnięcia Jego Żołnierzy w latach 1919-1920.
Niniejszy numer „Ułana Jazłowieckiego” zawiera tekst artykułu pułkownika Kazimierza Plisowskiego, wieloletniego oficera pułku, brata jego założyciela, dotyczący jego początków oraz przedruk pierwszej historii pułku z roku 1938, autorstwa jego adiutanta, rtm/płka Witolda Czaykowskiego, oficera również o długim stażu w pułku. Ponadto informacje z Batalionu i stowarzyszeń w barwach 14 Pułku. A także z działalności Rodziny Jazłowieckiej, w tym sprawozdanie zamykające trzyletnią kadencję jej zarządu.
Redakcja Ułana Jazłowieckiego
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

● Z kart Historii 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich ●
RODOWÓD
14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH
Alicja Kasprzycka- Wierzbicka
Powstanie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, który wyrąbał sobie szablą uznanie swoich zasług
dla Polski niepodległej, - wiąże się ściśle z dziejami 4 Dywizji Strzelców Polskich, tworzonej jesienią 1918 r. na Kaukazie. Dywizja ta utworzona została poza zasięgiem zarówno okupacji niemieckiej, jak i bolszewickiej na ziemi kozaków Kubańskich, u podnóża dalekich gór Kaukazu, na stepach
„koczujących kałmuków". Tam to początkowo powstał rosyjski ośrodek wojskowy, „biały”, bo antybolszewicki, na którego czele stanęli generałowie Aleksiejew, Kaledin, potem Denikin, wyśmienicie
opisani przez historyka brytyjskiego Bradleya. W oparciu o ten ośrodek zaczęto od czerwca 1918 r.
tworzyć wojsko polskie w Stanicy Paszkowskiej pod Jekaterynodarem (późniejszym Krasnodarem) pod dowództwem płk Franciszka Zielińskiego, do niedawna dowódcy 4 Dywizji w II Korpusie.
W końcu września 1918 r. oddział polski liczył już 700 żołnierzy tworzących piechotę, kawalerię
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i artylerię. Wkrótce Jerzy Zdziechowski ściągnął tutaj, na zlecenie Rady Międzypartyjnej, pułkownika Lucjana Żeligowskiego, poprzednio dowódcę dywizyjnego w Korpusie Dowbora Muśnickiego.
Mimo, że wiele przemawiało za tym, iż wszelkie próby stworzenia polskiej siły zbrojnej w Rosji zawiodą - wszak I i II Korpusy Polskie przestały istnieć - to jednak myśl stworzenia na nowo polskich
oddziałów wojskowych tkwiła głęboko w duszach Polaków. Nie było wahania u tych, którzy wytrwali karnie w obu Korpusach, nie było wahania wśród legionistów, rzuconych siłą wypadków na
terytorium rosyjskie, a także u żołnierzy w wojskach austriacko-nie- mieckich, którzy dopiero teraz
w polskich szeregach mogli poczuć się wolnymi.
Wieść o tym, że na dalekich kresach południowej Rosji tworzy się nowa formacja polska, rozeszła się szybko, budząc żywiołowy odruch - chęć wstąpienia do jej szeregów. Śpieszyć zaczęto na
Kubań na Kaukazie, dokąd powoływał rozbitków z dawnych formacji rozkaz nr 2 gen. Hallera, wydany w sierpniu 1918 roku. Obok ochotników z polskich skupisk miejscowych ściągali liczni żołnierze z rozbitych korpusów I, II i III. W sierpniu 1918 r. zaroił się Kubań od oficerów i żołnierzy polskich.
W kierunku Kubania ruszył także szwadron kawalerzystów kpt. Szmidta, sformowany w lutym 1918 r. z Polaków wydzielonych z różnych pułków kawalerii - w miejscowości Ungeni w Rumunii. Początkowo, na odgłos bitwy kaniowskiej przyłączył się do armii ochotniczej rosyjskiej, zachowując jednak autonomiczność (polska komenda, orły, proporczyki). Wszedł w skład 2 Konnego
Pułku rosyjskiego i razem z nim wziął udział w licznych bojach. W Stanicy Paszkowskiej stanął
szwadron w połowie sierpnia 1918 r. i tutaj na Kaukazie, na- mocy porozumienia między gen. Aleksiejewem i twórcą wojska polskiego na Kubaniu, generałem Żeligowskim, w dniu 24 sierpnia 1918 r.
przeszedł pod rozkazy Oddziału Polskiego, tworząc zalążek przyszłego pierwszego pułku ułanów.
W Paszkówce rozpoczęła się reorganizacja szwadronu i dzięki napływowi licznych ochotników jednostka urosła liczebnie, w wyniku czego powstaje 2-szwadronowy dywizjon. Początkowo,
od 4 września, był pod dowództwem rtm. Perkowskiego. Konie i rzędy przedstawiały się jeszcze
fatalnie, uzbrojenie składało się z karabinów rosyjskich i szabel typu kubańskiego. Dnia 8 września
przejmuje dowództwo dywizjonu major Konstanty Plissowski. Plissowski był już słynny z przeprowadzenia szwadronu polskiego z Odessy do Bobrujska na przełomie 1917/18 r., przez morze bolszewizmu, aby tu połączyć się z I Korpusem Polskim generała Dowbora Muśnickiego. To był już żołnierz „Amarantowej Wstążeczki” za Dzielność, dwudziestoośmioletni rotmistrz, twórca nadzwyczajnego czynu w historii jazdy polskiej, czynu godnego pióra Dumasa lub Sienkiewicza.
Jego brat Kazimierz Plissowski pisał o początkach - zalążku zaledwie wtedy - pułku w ten sposób:
„Narodziliśmy się w stepach kozaków Kubańskich. Byliśmy poczęci! lecz bezimienni a nasze wyczyny z towarzyszącymi im nieodstępnie ofiarami nie wiadomo było na czyje imię mają być zapisane. Imienia swego nie mieliśmy ... oczekiwaliśmy należytego chrztu bojowego ... ale chcieliśmy, by
miał on miejsce gdzieś na Ziemi Ojczystej”.
W Stanicy Paszkowskiej, odległej o 9 km od Jekaterynodaru, formował się pierwszy Oddział
Polski, na razie przy ochotniczej armii gen. Aleksiejewa pod dow. płk Zielińskiego. Wkrótce powstaje batalion piechoty składający się z kompanii oficerskiej i 2 kompanii szeregowych. Płk Rojek formuje pod kierunkiem płk Barty baterię artylerii polowej, por. Bagiński - kompanię inżynieryjną. Ma-
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jor Plissowski tworzy dywizjon jazdy. Por. Narkiewicz oddział awiacyjny. Obowiązki szefa sztabu
pełni ppłk Orlik-Łukowski, adiutanta operacyjnego - ppłk Tomme. Warunki na Kubaniu były ciężkie,
armia rosyjska nie kwapiła się do udzielania pomocy. „Jeżeli chcecie broni - idźcie na front” - mówiono. No i zdobywali ją w potyczkach i starciach z bolszewikami. Dwa szwadrony kawalerii powstały prawie wyłącznie ze zdobytych na bolszewikach koni. Szli na ryzykowne wyprawy, wywalczali sobie broń.
Trwalsze podstawy formacji wojskowej nadało przybycie na Kubań z początkiem października gen. Żeligowskiego. Powstaje w Jekaterynodarze „Dowództwo Wojsk Polskich na Wschodzie”,
a Oddział Polski przy ochotniczej armii rosyjskiej przekształca się w 4 Dywizję Strzelców Polskich.
Dywizja nosiła nr 4 w numeracji armii Hallera, podlegała dowództwu polskiemu w Paryżu i stanowiła część wojska polskiego walczącego na froncie francuskim i posiadającego prawa samodzielnej armii sojuszniczej. Na jej czele staje płk Lucjan Żeligowski. Jekaterynodar stał się miejscem
działalności zarówno działaczy narodowych Rady Zjednoczenia Międzypartyjnego, takich jak Jerzy
Zdziechowski i Raczkowski (działaczy byłego NACZPOL-u), jak i piłsudczyków takich, jak Michał
Sokolnicki i Bobicki. Na zasadzie porozumienia Dowództwa Wojsk Polskich na Wschodzie z Radą
Polską Zjednoczenia Międzypartyjnego powołany zostaje do życia Komitet Naczelny, mający za
zadanie bezpośrednie kierownictwo polityczne Polską Akcją Wojskową na Wschodzie. W skład KN
weszli przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych, zarówno piłsudczycy, jak i narodowcy.
A więc tutaj możliwe było współdziałanie!
Kolejna umowa z Rosjanami, już z Denikinem, była następująca: oddział wojska polskiego na
terytorium Armii Ochotniczej jest częścią niezależną armii polskiej, posiadającej prawa samodzielnej
armii sojuszniczej. Kierownictwo polityczne spoczywa w rękach Komitetu Naczelnego. Celem działań jest niepodległość i zjednoczenie Polski. Wojsko Polskie podlega dowództwu Armii Ochotniczej.
Umundurowanie ustala dowództwo polskie. Gdy Oddział Polski będzie chciał opuścić terytorium
armii ochotniczej, nie będzie sprzeciwu.
Oddział na Kubaniu formowany już był od kilku miesięcy przez płk Zielińskiego i w chwili
ukonstytuowania się KN liczył do tysiąca ludzi, stale powiększając się z naboru. Ogłoszono powszechną mobilizację Polaków pozostałych na terytoriach wolnych od wpływów niemieckich. Mobilizacja miała być dokonana na Dońszczyźnie, będącej we władaniu atamana Krasnowa, a także na terytorium Armii Ochotniczej. Zarówno Krasnow, jak Denikin ogłosili powszechny pobór wojskowy,
sprzyjali mobilizacji Polaków, przygotowując się do pochodu na bolszewików. W ten sposób Polacy,
jako rosyjscy poddani, chronieni byli przed służbą w wojskach rosyjskich, kozackich lub ochotniczych. Na całym froncie Denikina - trzeba to wziąć pod uwagę - toczyły się ciężkie walki z bolszewikami. Denikin 2-krotnie tracił Stawropol i rozpaczliwie bił się o Armawir. Najlepsze pułki armii - Korniłowski i Markowski wyginęły prawie doszczętnie. Wśród tych gorących bojów dowództwo zażądało pomocy polskiego oddziału i Żeligowski musiał odkomenderować kilkuset ludzi pod
dow. płk Małachowskiego pod Stawropol. Przydzieleni zostali do grupy wojsk gen. Stankiewicza.
Polacy „kleili” front, bo demoralizacja w rosyjskiej armii była ogólna. Kozacy Kubańscy i ich piechota, tzw. „płastuny" schodzili z pola walki bez strzału. Rozkazowi Denikina wysłania części oddziału polskiego do Trytuznej Żeligowski sprzeciwił się.
Pierwszy okres formowania się polskich oddziałów na Wschodzie był okresem walk i potyczek
z bolszewikami. Stoczono większe walki pod: Tarnówką, Aleksandrówką, Bezopasnoje, Donskoje,
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Worowska-Dałka, Wielikaja Gałdża, Małaja Agałdża (gdzie odbito cały sztab gen. Stankiewicza,
wziętego do niewoli przez bolszewików). Największe walki stoczyła Dywizja pod Stawropolem.
2 października 1918 r. dywizjon Plissowskiego był już tak liczny, że zmusiło to do przeformowania go w dywizjon 3-szwadronowy. Oficerski szwadron obejmuje rtm. Maciejewski, 1 liniowy
szwadron - rtm. Zakrzewski, 2 szwadron rtm. Perkowski. W szwadronie 1 zgrupowali się przeważnie
oficerowie i ułani 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z I Korpusu Polskiego (KP), umundurowani jak
Krechowiacy. 2 szwadron przyjął barwy i uniformy 3 Pułku Ułanów I KP. Szwadron oficerski nosił
uniform ogólno kawaleryjski: otok amarantowy, proporczyk granatowo - amarantowy. Dywizjon
przyjął oficjalną nazwę: Dywizjon 1 Dywizji Jazdy, przy 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. Żeligowskiego". W końcu października był już kompletnie zorganizowany i wyszkolony. W rozkazie nr
4 z 6.XI.1918 gen. Żeligowskiego: „pomimo braków i niedostatku w umundurowaniu oddział przedstawiał się dobrze ... składam podziękowanie wszystkim oficerom i żołnierzom za pracę położoną
nad organizacją i wyszkoleniem swych oddziałów”.
W Jekaterynodarze panowała trwoga wobec zbliżającej się rocznicy rewolucji, bano się rozruchów. Sztab Denikina zażądał obsadzenia miasta przez Polaków. Była to okazja do otrzymania
dobrych karabinów.
Komitet Naczelny czynił starania u dowództwa francuskiego na Bałkanach, któremu oddział
polski organizacyjnie podlegał - aby żołnierzy polskich zabrano z Kaukazu. I żądanie to zostało spełnione. W walkach oddziały polskie pozostawały na Kubaniu do końca listopada 1918 r. Dalszy pobyt
i współdziałanie z rosyjską Armią Ochotniczą nie leżały w planach dowództwa WP na Wschodzie.
W planie było przeniesienie jednostki na front galicyjski. Gdy załamała się Turcja i flota aliancka
mogła już wpłynąć przez cieśniny Dardanele i Bosfor na Morze Czarne, wojska alianckie zajęły Odessę i wtedy 4 Dywizja mogła już być przerzucona do Odessy. Wydany z końcem listopada rozkaz
Hallera wyznacza Dywizji nowe miejsce postoju w Odessie. Najpierw jednak Dywizja wyrusza do
Noworosyjska.
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W tym czasie w Oddziale polskim dochodzić zaczęło do wewnętrznych zatargów (Zieliński
contra Żymierski). „Jedynie ułani Plissowskiego - wspomina bezpośredni uczestnik - nie brali w tym
udziału i koło tych faktów przechodzili zupełnie obojętnie, podporządkowując się tylko wyraźnym
rozkazom swojego dowództwa. Kawaleria była też siłą i wartością całego tego oddziału”.
Cały czas pracował urząd zaciągu, do którego z Komitetu Naczelnego wszedł Oplustill, zaś z dowództwa płk Wędziagolski. Ten wytrawny oficer „puścił w ruch” aparat mobilizacyjny i niebawem
nad Donem, na terytorium Krasnowa zaczęło napływać coraz więcej rekrutów, odprawianych natychmiast do Noworosyjska, a później do Odessy. 4 Dywizję, która w Odessie urosła do 4000 ludzi,
stworzył właściwie urząd zaciągu. Niestety sztab Denikina stale stwarzał trudności zasadnicze i formalne. Może znów zaczęła im w głowach krążyć idea „wsiej jedinoj i niedielimoj ziemli ruskoj”.
Trudności te zwielokrotniły się po opuszczeniu przez Polaków Jekaterynodaru. Starał się normować
te stosunki przedstawiciel 4 Dywizji rtm. Bem de Cosban.
W tym to czasie rtm. Szmidt powziął zamiar formowania polskiego oddziału kawalerii bezpośrednio przy rosyjskiej Armii Ochotniczej, co się bardzo Denikinowi spodobało. Przeliczył się rtm.
Szmidt myśląc, że dywizjon Plissowskiego posiada wielu żołnierzy żądnych tylko przygód i zysków.
Stanowczy sprzeciw dowódcy kawalerii polskiej był tu zrozumiały, a dążenia Rosjan do spowodowania rozbicia w polskiej kawalerii spotkały się z przeciwdziałaniem majora Plissowskiego i jego
zastępcy rtm. Zakrzewskiego.
Ułani stali w Noworosyjsku na Sztandarcie, w dzielnicy przepełnionej żywiołem bolszewickim.
Można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby doszło do zwady z denikińcami. Stanęłaby przeciw
nim cała dzielnica, co by mogło postawić Polaków w roli sprzymierzeńców „rycerzy” Trockiego.
Sytuacja była więc trudna. Ułani zamierzali nawet siłą opanować transportowiec i wycofywać się
w walkach z miasta. Nie doszło do tego. Przybyły do Jekaterynodaru konsul Pstrokoński pomógł
w pokojowym załatwieniu sprawy. Armia Ochotnicza z kolei miała swego dyplomatycznego przedstawiciela w osobie gen. Dragomirowa, który stanął na wysokości zadania. I wódz naczelny Rosjan,
raczej skompromitowany braniem na serio niewczesnych wyczynów Szmidta, kazał sprawę „prekratit’".
Do tych trudności przybyły kłopoty finansowe i aprowizacyjne. Żołnierze nadrabiali pomysłami braki, by nie głodować i konie nakarmić. Z tego powodu komendant miasta Kutiepow nie miał okazji do
zbytnich zachwytów ułanami. W Noworosyjsku warunki były ciężkie. Poza finansami i aprowizacją
dotkliwie brakowało odzieży ciepłej, nadto szalała epidemia tyfusu. Dywizjon był jednak naładowany radością, rozumiano, że zbliża się czas powrotu do Ojczyzny. Okres pobytu ułanów
w Noworosyjsku opisał we wspomnieniach brat Konstantego Plissowskiego, Kazimierz: „W porcie
Noworosyjsk, nad Czarnym Morzem, przeżyliśmy wielki, niezapomniany dzień - Dzień 11 listopada.
Dzień powstania do życia Państwa naszego po przeszło wiekowej niewoli! Wzmaga to w nas pragnienie Chrztu! Pragnienie uzyskania własnego - wyłącznie naszego imienia!”.
Dywizjon pozostawał w Noworosyjsku do stycznia 1919 roku. Tu przeżywał też Nowy Rok w ich nadziejach miał być o wiele lepszy. Wreszcie 15 stycznia nadszedł rozkaz załadowania dywizjonu na transportowiec i wyjazdu do Odessy. Na zachowanym zdjęciu widać ułanów mjr Plissow-
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skiego na pokładzie statku „Transport 67" przed wyjazdem z Noworosyjska do Odessy.
W Odessie sytuacja była także bardzo trudna. Po zajęciu Kijowa rzucił Petlura część oddziałów na
południe, chcąc odbić Odessę i opanować wybrzeża Morza Czarnego. W samej Odessie stacjonowało
wtedy ok. 10 do 15 tysięcy Austriaków i Niemców, którzy nie brali udziału w akcji przeciw Petlurze.
Zadaniem władz francuskich oraz dowództwa Armii Ochotniczej było utrzymać Odessę za wszelką
cenę, toteż przybycie 4 Dywizji Strzelców wróciło ducha. W Odessie nastąpiła reorganizacja oddziałów, wzmocniono werbunek. Dowództwo Dywizji objął sam gen. Żeligowski, pozostając zarazem
dowódcą WP płd. Rosji. Z piechoty sformowano 3 pułki (pod dow. S. Sikorskiego, Żymierskiego
i Małachowskiego). Z jazdy uformowano pierwszy pułk ułanów Plissowskiego. Dywizja została
podporządkowana operacyjnie dowództwu III korpusu rosyjskiego, w sprawach zaopatrzenia gubernatorowi Odessy Almazowowi.
Uformowany w Odessie 1 Pułk Ułanów 1 Dywizji Jazdy pozostawał pod dowództwem
mjr. Konstantego Plissowskiego, zastępcami jego byli: rtm. Kulesza i rtm. Zakrzewski. Szwadronami
dowodzili: pierwszym - rtm. Dziewicki, drugim - por. Kazimierz Plissowski, trzecim - rtm. Taube,
czwartym - rtm. Obertyński, szwadronem km - por. Jakubowski. Adiutantem pułku został por. Czaykowski. Stan pułku wynosił 98 oficerów, 530 szeregowych i 256 koni. Zakupiono jeszcze w Odessie
400 dobrych koni, otrzymano broń. Pułk prowiantowała intendentura francuska. Żołnierzy szkolono
intensywnie. Z Noworosyjska napływały codziennie partie ludzi z zaciągu. Dywizja rosła w siłę.
Tymczasem oddziały polskie weszły w walki z Petlurowcami. Polakom powierzono obronę linii kolejowej Odessa - Rozdzielnaja, dając im na tyły denikinowców, którzy zbiegli z pola. Polacy ulegli
przeważającym siłom wroga, który ich okrążył. Wielu dostało się w ręce hajdamaków. Po tych wypadkach Rosjanie wycofali się z Odessy do Wozniesieńska. 4 Dywizja została sama, z niewielką
liczbą marynarzy francuskich. Zajęła Bulwar Mikołajewski z zadaniem niedopuszczenia nieprzyjaciela do portu, do tzw. francuskiej zony, gdzie miał się wyładować francuski desant. Sytuacja była
krytyczna, ale przezwyciężyła ją bohaterska 4 Dywizja odpierając Petlurowców. Następnie już
z Francuzami oczyszczono Odessę. Zreorganizowano sztab na sposób francuski i otrzymano nowe
trudniejsze zadania bojowe. Takim zadaniem było opanowanie miasta Tyraspol, silnie bronionego
przez wroga. Do tej akcji 7 lutego użyto obok piechoty i czołgów także polską kawalerię. W zdecydowanym ataku zdobyto miasto. Akcja na Tyraspol zaowocowała pochwałami i orderami od dowództwa francuskiego. Szwadrony 1 Pułku Ułanów brały udział, wraz z wojskami francuskimi,
w szeregu walk o Odessę i w rejonie wsi Bielajówka. Zmierzyli się także z atamanem Grygoriewem,
który starał się przeciąć połączenia Odessy z Mikołajewem. Siłą dywizji była kawaleria i artyleria.
Mjr Plissowski był organizatorem doskonałym i doprowadził liczebność kawalerii do 1200 szabel,
wszelkimi sposobami zdobywając dla niej siodła, konie, broń i odzież. Komitet Naczelny pomagał
mu, widząc sprężystą i dającą dobre rezultaty pracę. Pułk Plissowskiego nazywano „ruskim”.
Po reorganizacji szefem sztabu 4 Dywizji został płk Bobicki, zaś Małachowski zastępcą dowódcy Dywizji i piechoty. Dywizja liczyła 4000 ludzi. Ćwiczenie oddziałów było ostre. Sformowano
szwadron szwoleżerów, przystąpiono do tworzenia 6 Pułku Ułanów, pierwszy bowiem miał już pełne
4 szwadrony. Gen. Żeligowski poddał całą formację pod rozkazy Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. Dywizja pozostawała wprawdzie dalej w składzie wojsk gen. Hallera, a pod dowództwem
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operacyjnym sztabu francuskiego, jednak celem było przejście Dywizji na ziemie polskie.
Tymczasem rozchodziły się wieści, że bolszewicy posunęli się na Chersoń i Mikołajów, zajmując je.
Po wzięciu Oczakowa zagrożona została Odessa. Dni pobytu Dywizji w Odessie były policzone.
Dowództwo francuskie zdecydowało się ewakuować wojska z Odessy. 5 kwietnia 1919 r. oddziały
polskie, jako straż tylna wojsk sprzymierzonych, opuszczały Odessę, kierując się na Bessarabię.
Po opuszczeniu Odessy pułk ułanów miał nadal za zadanie zabezpieczanie odwrotu armii aż do granic Rumunii. Pułk zadanie to wykonał, staczając w czasie od 5 do 10 kwietnia szereg potyczek (Friedenthal, stacja Wygoda, Majaki).
Duch w wojsku był bardzo dobry, gen. Żeligowski potrafił wzbudzić we wszystkich wiarę. Jego słowa: „Nie mamy Chleba, ale mamy Sejm, nie mamy odzieży i butów, ale mamy swój byt niepodległy”. Z czasem 4 Dywizja uważała się za jedną rodzinę. 4 Dywizja, tak samo jak oddziały murmańskie i syberyjskie, stworzone dzięki Radzie Zjednoczenia Międzypartyjnego, podlegała gen. Hallerowi. W tym czasie w Warszawie panowała „moraczewszczyzna”, starano się przekreślić związki
dywizji z gen. Hallerem, a tym samym z Komitetem Narodowym w Paryżu. Dlatego gen. Haller
chciał te wątpliwości rozwiać, czego dowodem jest pismo jego skierowane do gen. Żeligowskiego
z 7 stycznia 1919 r. Trudno tu cały dokument ten przytaczać, warto jednak - jeśli wolno - podać jego
treść w skrócie. Przede wszystkim informował gen. Żeligowskiego, dowódcę Wojsk Polskich w Południowej Rosji, o umowie zawartej pomiędzy rządem Republiki Francuskiej, a Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu z dn. 28 września 1918 r., na zasadzie której armia polska jest niezależna,
sprzymierzona i współwalcząca i jako taka została uznana oficjalnie aktami rządów państw sprzymierzonych. Politycznym autorytetem armii jest Komitet Narodowy Polski w Paryżu, który mianował gen. Hallera Naczelnym Wodzem armii polskiej, walczącej po stronie koalicji przeciwniemieckiej. Pod względem operacyjnym jest armia pod rozkazami Naczelnego wodza wojsk Koalicji marszałka Focha. Obecnie zatem - informował gen. Haller w liście - gen. Żeligowski podlega dowódcy
wojsk koalicyjnych na wschodzie gen. Franchet d’Esperay w Konstantynopolu, który przejmuje oddziały polskie na swój etat. Zatem gen. Haller podawał do wiadomości, że reprezentacją polityczną
armii polskiej jest Komitet Narodowy w Paryżu, natomiast jeśli chodzi o Komitet Naczelny, złożony
z przedstawicieli Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego i obozu lewicy niepodległościowej,
to ma tylko znaczenie miejscowe i jego celem jest ułatwienie formowania wojska. Gen. Haller wyznaczył też strefę rejonu formacyjnego gen. Żeligowskiego, jest nim cała południowa Rosja (Ukraina) ze sztabem w Odessie. Armia polska w kraju jest pod dow. gen. Piłsudskiego, tymczasowego
prezydenta Rzeczypospolitej. Łączność z armią polską w kraju należy do gen. Hallera. Położenie
armii polskiej w kraju jest na razie trudne i jest ona stosunkowo mała. Armia ma wrogów ze wszystkich stron. Potrzebna jest zatem pomoc Koalicji. Niemcy dążą do aliansu niemiecko - rosyjskiego
kosztem Polski. Gen. Haller powiadamia też, że gen. Rozwadowski w imieniu dowództwa okręgu
lwowskiego prosi o pomoc wojskową przeciwko Ukraińcom, którzy stoją pod Lwowem, w związku
z czym wszczęte już zostały starania o przewiezienie wojsk polskich z Odessy przez Rumunię na
pomoc dla Lwowa. Gen. Haller poleca uzupełnienie Dywizji i bycie w pogotowiu. Sam zapowiada
przyjazd do kraju z 3 dywizjami.
W liście z 24 stycznia 1919 r. gen. Haller powiadamia, że między Józefem Piłsudskim, a Ko-
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mitetem Narodowym nastąpiło 15 stycznia porozumienie i „zlanie się w jedną zwartą całość w imię
obrony granic Polski i dobra narodowego”. Prezesem gabinetu w Warszawie został Ignacy Paderewski, członek Komitetu Narodowego. W planach Hallera było powiększenie Dywizji do 20 tysięcy
żołnierza. Zalecał generał dalszą mobilizację.
Istotnie zwielokratniano wysiłki mobilizacyjne. Po płk Wędziagolskim urząd zaciągu powierzono konsulowi polskiemu w Odessie, Zenonowi Brzozowskiemu. Brak jednak funduszy ograniczał
ciągle tę akcję. Wydelegowano do Warszawy Feliksa Raczkowskiego celem uregulowania stosunków odeskich. Warszawa, w miejsce likwidującego się Komitetu Naczelnego, mianowała reprezentantem rządu polskiego na Odessę Stanisława Zielińskiego. Ewakuacja Odessy i wyjazd Zielińskiego
do Paryża spowodowały, że dowództwo pozostawione zostało samemu sobie. A ewakuacja Odessy
przyszła gwałtownie.
Wojska koalicyjne cofały się w tym czasie. W mieście i okolicy było dość wojsk francuskich,
czarnych i białych, greckich i naszych i to dawało gwarancję miastu. Ale wojska okupujące Odessę
i okolicę zaczęły ustępować przed czerwonymi z Chersonia i Oczakowa i strefa koalicji zaczęła się
zmniejszać. Było w tym pewne zaskoczenie. Bolszewików przecież się nie bano. Ułanom wartość
czerwonych oddziałów z walk o Tyraspol była dobrze znana. Tam rotmistrz Dziewicki z 1 szwadronem poskramiał ich zwycięsko. W okolicach Odessy polscy ułani wrzynali się na dziesiątki kilometrów w rejony bolszewików i sprowadzali owies dla swych koni. Nie zdziwiono by się, gdyby zapowiedziano pochód na Charków. Francuzi otrzymali przewrotne wieści, że obalono Clemenceau i nastąpił przewrót o podkładzie bolszewickim. Już 2 kwietnia 1919 r. sztab francuski wezwał do ewakuacji Odessy. Panował pewien przestrach, żydowska prasa zarzucała miasto nieprawdopodobnymi
informacjami w rodzaju: rewolucja w Belgii, detronizacja króla Alberta itp. Nagle zaczęto bać się,
że świat się bolszewizuje. Zwielokrotniła się liczba grasujących bojówek. W walkach tu i ówdzie
wybuchających zginął płk art. Bartha.
Równocześnie z taborem ułańskim ruszył z Odessy, prowadząc do kraju setki koni wyścigowych Fr. Juriewicz. Konie rozciągnięte w długi szereg szły szosą niedaleko taborów. Niektóre konie
miały czerwone kaptury i czapraki i robiły wrażenie z daleka czerwonej kawalerii. Oddziały niebawem znalazły się nad Dniestrem.
Już na przedmieściach Odessy, w Czumnej Górce Polacy znaleźli się pod gradem kul. Najcięższe
chwile przeżywała kompania mjr. Sobieszczaka. Po wycofaniu się 4 Dywizja osiąga wieś Akarża,
gdzie otrzymuje rozkaz przejścia na lewe skrzydło wojsk koalicyjnych i cofania się na Bielajówkę.
W tej okolicy - przypomnijmy - 1 szwadron Pułku, wchodzący w skład grupy płk Kozubka, w marcu
prowadził walki z oddziałami sowieckimi. 5 kwietnia Pułk wychodzi z Odessy. Pospieszną budowę
mostu w Majakach ukończono w dniu 8 na 9 kwietnia, kiedy Dywizja zajmuje przyczółek mostowy,
by dać możność spokojnemu przejściu dywizji francuskiej. Przeprawę zaczęto o godz. 10-tej 10
kwietnia po improwizowanym moście, rzuconym przez bardzo wzburzony Dniestr. Była wiosenna
pora, rzeka była wezbrana na skutek ulewnych deszczów. Wobec żywiołu most był jak nitka pajęczyny. Czuwające przy moście straże wiązały ze sobą ręce, aby nie dać się wichrowi i przelewającej
się wodzie. Z tyłu groził nieprzyjaciel. Po przemarszu wojsk francusko - greckich, które nadwyrężyły
most - przeprawiła się 4 Dywizja Strzelców. Dopiero pod wieczór przeprawa się zakończyła. 1 Pułk
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Ułanów jako ostatni przeszedł rzekę, wkraczając w granice Rumunii. Marsz był utrudniony, Dniestr
zalał przestrzeń ponad 20 km i konie szły po pierś w wodzie. Po przejściu Dniestru stanęła Dywizja
w Bessarabii - prowincji sprzymierzonej z Koalicją Rumunii - w rejonie Starokozacze - Góra Roszą.
Pułk kwaterował kolejno we wsiach: Iwanówka, Czoburcze, Raskajecy i Purkary. Piechota w Górze
Roszej, artyleria w Mołdawce, inżynieria w Roszańskiej Kosie, szpitale, sąd - w Pietrowce.
21 kwietnia Dywizja otrzymała do obrony odcinek wzdłuż Dniestru od m. Otoneszty do Talmazy,
w rejonie Bender. Dowództwo stanęło w Jarmoklei. Na rozkaz gen. d'Anselma, dowódcy grupy, jazda ubezpieczała odcinek Dniestru wzdłuż granicy sowiecko - rumuńskiej - od Ołoneszty do Czoburczy. Pozostałe zaś oddziały stanęły w rejonie Kauszan, jako rezerwa gen. Nerela. W końcu kwietnia
i w początkach maja poszczególne szwadrony pułku dokonały szereg wypadów za Dniestr, niszcząc
placówki sowieckie, biorąc jeńców i trofea. W tym czasie energicznie szkolono ułanów, uzupełniano
braki, wydzielono część ludzi do nowo formowanego 6 Pułku Ułanów. Warunki stawały się coraz
cięższe, wyręczano się naszymi oddziałami, a sprawa zaopatrzenia stała na martwym punkcie. Wszyscy pragnęli powrotu do kraju.
Sięgnijmy do wspomnień Kazimierza Plissowskiego, wtedy młodziutkiego porucznika.
„W początkach kwietnia przekraczamy, jako straż tylna aliantów, szeroko rozlany Dniestr w jego
dolnym biegu, opodal miejscowości Majaki i wkraczamy do Rumunii, w jej prowincję - Bessarabię.
Przez parę miesięcy dzierżymy straż na jej wschodniej granicy, wzdłuż tegoż Dniestru, nieco wyżej,
odpłacając się w ten sposób za gościnę włodarzom Bessarabii - Rumunom. Podpasłszy nasze rumaki
na kukurydzy rumuńskiej i na łąkach naddniestrzańskich i odpocząwszy w wioskach mołdawiańskich, zrywa nas do marszu do ojczyzny niespodziewany, acz długo oczekiwany rozkaz! Radość
wielka, na nowo zapala się w nas pragnienie otrzymania chrztu bojowego”.
Wyjeżdżając na Bukowinę gen. Żeligowski starał się o możliwość przerzucenia Dywizji na Bukowinę i zbliżenia tym samym do kraju. Władze koalicyjne stawiały pewne przeszkody, tak że dopiero
z końcem maja uzyskano zezwolenie. Tymczasem już od początku listopada 1918 roku toczyły się
walki odradzającej się Polski o Lwów i Galicję Wschodnią z zorganizowanym przez Austro - Węgry
tworem politycznym zachodnio-ukraińskim. W związku z tym zrodziła się w kołach narodowych
w Warszawie myśl użycia Dywizji gen. Żeligowskiego do uderzenia na wojska zachodnio-ukraińskie
od tyłu, od strony rumuńskiej. Potrzebna jednak była zgoda Rumunii i aliantów.
W sprawie tej, tak zasadniczej dla działań wojsk polskich, odegrał poważną rolę polityk narodowy
Stanisław Głąbiński, który z polecenia gen. Rozwadowskiego i prezesa nowego rządu polskiego
Ignacego Paderewskiego, który objął rządy w połowie stycznia 1919 r., podjął się tej misji dyplomatycznej. Stanisław Głąbiński był ekonomistą, politykiem, posłem na sejm galicyjski w latach 191418, a na sejm bukowiński w latach 1910-18. Był prezesem Koła Polskiego i przywódcą narodowej
demokracji. Zarzucał rządowi poprzedniemu Moraczewskiego, że był przeciw tworzeniu armii polskiej i rekrutacji wojskowej, gdy potrzeba sił zbrojnych była oczywista wobec sytuacji na zachodzie
i wsch. Polski, wobec krwawienia się Lwowa w walce z najazdem austriacko - ukraińskim. Tymczasem „wypadki zagraniczne rozwijały się w coraz szybszym tempie, losy granic Polski na Zachodzie,
Północy i Południu ważyły się, przygotowywała się konferencja międzynarodowa. Polskę reprezentował jedynie paryski Komitet Narodowy z Romanem Dmowskim na czele, rząd Piłsudskiego i Mo-

12

UŁAN JAZŁOWIECKI NR – 37 (15.VI.2018 R.)

raczewskiego nie był uznany przez koalicję zachodnią” - pisał Głąbiński w pamiętnikach. Po przybyciu Ignacego Paderewskiego do Polski toczyły się trudne rozmowy i rokowania ze stronnictwami
i Naczelnikiem Państwa z udziałem delegata Komitetu Narodowego St. Grabskiego. Wybuchło powstanie zwycięskie w Poznaniu przeciwko Niemcom. Rząd Moraczewskiego, nie chciany, podał się
do dymisji. Oczekiwano powrotu wojsk polskich z gen. Hallerem. Paryski Komitet Narodowy rozporządzał we Francji armią polską, która na mocy dekretu prezydenta Poincarego z 4 czerwca 1917 r.
została uznana za samodzielną armię polską. Pierwsza dywizja tej armii została zaprzysiężona
22 czerwca 1918 r. Mimo zwycięstwa Koalicji dziwny stan polityczny w Polsce trwał, „Komitet Narodowy w Paryżu, rozumiejąc dobrze niebezpieczeństwo płynące stąd dla Polski w dobie rokowań
pokojowych, wysłał do Polski najpierw swego członka Stanisława Grabskiego, jako dawnego towarzysza Piłsudskiego, aby doprowadził do porozumienia z Komitetem ... Chodziło o przekonanie Naczelnika Państwa o potrzebie zmiany orientacji politycznej. Dualizm rządów w Polsce ustał dopiero
po porozumieniu Piłsudskiego z Komitetem Narodowym Polskim i po powołaniu Ignacego Paderewskiego na szefa rządu polskiego 16 stycznia 1919 r." (S. Głąbiński, Wspomnienia polityczne).
Pilne były decyzje wojskowe i polityczne. St. Głąbiński opisuje sprawy te w sposób następujący w swoich pamiętnikach:
„Generał Rozwadowski zwrócił uwagę na rozproszone siły polskie będące pod wodzą generała Żeligowskiego w Odessie, na Bałkanach i w Konstantynopolu. Można było siły te skupić i zużytkować przez natarcie od południa drogą na Rumunię. Na to trzeba było jednak uzyskać zgodę rządu
rumuńskiego i generała francuskiego Berthelot, szefa misji wojskowej rezydującego w Bukareszcie.
Na życzenie generała Rozwadowskiego i prezesa nowego rządu polskiego Ignacego Paderewskiego
podjąłem się tej misji dyplomatycznej. Jako sekretarza przydzielono mi Stanisława Strzetelskiego,
jako doradcę wojskowego generała hr. Lamezana. Rząd polski dał mi pełnomocnictwo jako delegatowi nadzwyczajnemu i ministrowi pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej do traktowania
w imieniu rządu polskiego z rządem królestwa Rumunii i z przedstawicielami państw koalicji
wszystkich kwestii dotyczących interesów Polski, Rumunii i państw sprzymierzonych. Pełnomocnictwo nie było podpisane przez Naczelnika Państwa, lecz tylko przez Paderewskiego, jako prezesa ministrów i ministra spraw zagranicznych, nie było jednak z tego tytułu nigdzie kwestionowane”.
W drugiej połowie stycznia Głąbiński wyjechał specjalnym pociągiem przez Przemyśl do Zagórza,
tutaj przyłączył się do niego oficer francuski. Hr. Lamezan miał później przyjechać. Przebyli granicę
czesko - słowacką, z pewnymi trudnościami na granicy węgierskiej i przez Budapeszt do Rumunii.
Na granicy dostali towarowy wagon z napisem „Misja polska”.
Głąbiński wspomina: „W Bukareszcie zastałem dwóch reprezentantów Polski ... posła Lindego i męża zaufania Polskiego Komitetu Narodowego p. Koźmińskiego1. Pan Koźmiński był uznany przez
Francję i koalicję jako przedstawiciel Komitetu Narodowego, on też ułatwił mi zetknięcie się z rzą1

Stanisław Koźmiński, prawnik, polityk. Wyjechał z polecenia A. Skarbka z misją polityczną do Rumunii. Jego zabiegom i równoczesnym staraniom St. Głąbińskiego przypisać należy zgodę rządu rumuńskiego na przemarsz oddziałów gen. Żeligowskiego przez terytorium rumuńskie do Małopolski
Wsch.
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dem rumuńskim i szefem misji wojskowej francuskiej, Berthelot, kontrolującym cały teren wschodnio - południowej Rosji. Z Odessy przysłał mi generał Żeligowski kilku oficerów Polaków, którym
dałem instrukcje zmierzające do koncentracji w Rumunii wszystkich wojskowych Polaków znajdujących się do dyspozycji komendanta Żeligowskiego w południowej Rosji, Konstantynopolu, Bułgarii
i Bessarabii. Wojsko to miało utworzyć silny oddział celem dostania się przez Rumunię do płd. Galicji i uderzenia na oddziały ukraińskie w okolicy Kołomyi i Stanisławowa. Zarówno rząd rumuński,
jak i generał Berthelot zgodzili się na ten plan i przyrzekli poczynić wszelkie możliwe ułatwienia...
Już w czasie mego wyjazdu z Bukaresztu ok. 10 lutego 1919 r. przybył generał hr. Lamezan, by zająć
się przygotowaniem ułożonej przeze mnie akcji wojskowej".
I rzeczywiście, jak potem historia pokaże, dywizja ta uderzyła na Ukraińców od tyłu, ale stało się to
dużo później, mianowicie w czerwcu 1919 roku. Już zewsząd słychać było wołanie o pomoc orężną
w Galicji. Znana jest sprawa dziesiątek delegacji w lutym u Moraczewskiego i Naczelnika Państwa,
także w sprawie pomocy dla Lwowa. Rycerska Polska trochę się ociągała z poborem wojska i wystawieniem armii. Paderewski po objęciu rządów wołał: „Wysoki Sejmie! Polska wielkiej armii pożąda!" Wobec braku inicjatywy rządu wystąpił z nią Związek Ludowo-Narodowy, wnioskując o pobór sześciu roczników do wojska (22 luty 1919 r.). Za wnioskiem tym oświadczyli się wszyscy chłopi ze stronnictw ludowych. W sejmie nastąpiło przebudzenie.

Rejon działania dywizjonu jazdy mjr. Plissowskiego od Odessy poprzez Besarabię po Małopolskę
Wschodnią (Galicję).

Tymczasem wróćmy do Bessarabii i szlaku wojennego 4 Dywizji i w jej składzie pozostającego
1 Pułku Ułanów. Pułk ubezpieczał odcinek Dniestru wzdłuż granicy sowiecko-rumuńskiej od Ołoneszty do Czoburczy. Przeprowadzał udane wypady za Dniestr. Odcinek obsadzała tylko jazda, bo
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piechota stała w rezerwie. 30 Dywizja francuska marnie karmiła, więc żołnierze cierpieli na brak
żywności. Butów i umundurowania nie wydawano wcale. Rumuni byli przychylni. Mamałyga nie
schodziła ze stołów. Żołnierze śpiewali: „Mamałygi dosyć mamy, mamałygę w konie pchamy". Droga do ojczyzny była jeszcze zamknięta. Zaciąg w Czerniowcach był jednak stale czynny.
Wiadomości nadchodzące z kraju nie były pomyślne. Wojska polskie po szczęśliwie przeprowadzonej w maju 1919 roku ofensywie, musiały się cofnąć na Gniłą Lipę. Ukraińcy przeszli do kontrofensywy. Gen. Żeligowski czynił wszystko, aby uzyskać wsparcie dla idei akcji przeciwko Ukraińcom.
Galicja Wschodnia była w rękach hajdamaków, na Węgrzech panował drugi Lenin - Bela Kuhn.
Otrzymano wreszcie wiadomość o powrocie z Francji armii Gen. Hallera, wobec czego czekano
w napięciu chwili, kiedy Naczelne Dowództwo wezwie 4 Dywizję Strzelców na front. Gen. Żeligowski wyjechał w tym celu do głównej kwatery frontu galicyjskiego, gen. Iwaszkiewicza, aby omówić
zasady współdziałania Dywizji z armią polską. Wyjazd przyśpieszył list od dowódcy obrony Lwowa,
gen. Rozwadowskiego, w którym prosił o odsiecz. Sytuacja ogólna wymagała śpiesznego działania,
bowiem wojska ukraińskie doszły do Dniestru, zajmując linię od Niezwisk do Halicza. Nieprzyjaciel
dążył do zajęcia Stanisławowa, celem połączenia się z Węgrami. Sprzymierzeni wreszcie 23 maja
1919 roku przysłali na zmianę dywizję grecką. Dywizja polska skoncentrowała się w okolicy Kauszan pod Benderami dla odjazdu transportami kolejowymi do Czerniowiec. W niedzielę 25 maja odbył się przegląd 4 Dywizji Strzelców na błoniach kauszańskich. Gen. Żeligowski wyraził uznanie
Pułkowi Ułanów, a generał francuski Franchet d’Esperay udekorował majora Plissowskiego, dowódcę Pułku i innych oficerów i ułanów orderem „Croix de Guerre” za walki pod Odessą i o Tyraspol.
Gen. d'Anselme, dowódca grupy wojsk sprzymierzonych na południu Rosji wydał rozkaz: „4 Dywizja Polska idzie w bój, by dotrzeć do granic swej ojczyzny i by dokonać dzieła ostatecznej odbudowy
wielkiej Polski... 4 Dywizja Polska w ciągu wielu miesięcy walczyła z nami w Rosji i cała nasza grupa mogła podziwiać energię, wierność i legendarną brawurę oddziałów polskich. Wśród olbrzymich
trudności i wielkich niedostatków Polacy utrzymali wielki poziom ducha i wiarę w przyszłość kraju.”
Gen. d’Anselme winszował żołnierzom, dziękował za usługi i w imieniu Grupy oddał cześć gen. Żeligowskiemu i sztandarom Dywizji.
Tego samego dnia transporty kolejowe przewiozły pierwsze oddziały do Czerniowiec. 26 maja bolszewicy, stojący po drugiej stronie Dniestru, zaczęli ostrzeliwać stację Bendery i urządzali wypady za Dniestr. Ułani wraz z artylerią natychmiast je zlikwidowali. Bolszewicy nie ustawali
w utrudnianiu dojazdu do Czerniowiec, najsilniej pomiędzy stacją Bendery i Bulboki, gdzie tor zbliża
się do rzeki. 1 Pułk został wysłany do Kiszyniowa i tu 31 maja załadował się pierwszy transport Pułku, by koleją na Bielce - Czerniowce podążać do kraju. Transporty szły przez całą Besarabię na Ungeni do stacji końcowej w Nowosielicy. 4 Dywizja skoncentrowała się w pierwszych dniach czerwca
1919 roku w rejonie Czerniowiec (sztab Dywizji w Starej Żuczce).
Po przybyciu Dywizji do Czerniowiec szefostwo sztabu objął ppłk Tomme. 15 czerwca
otrzymano oczekiwane zezwolenie na opuszczenie Bukowiny i przejście 4 Dywizji na teren Galicyjski. W dniu 15 czerwca 1919 roku o godzinie 12 wydano rozkaz pułkowy: „Dzień dzisiejszy będzie
pamiętny w historii Pułku. Pułk przekroczył granice Polski. Spełniły się marzenia wszystkich nas,
pragnienia, które były naszą gwiazdą przewodnią w drodze z dalekiego Kubania, Odessy, Bessarabii,

15

UŁAN JAZŁOWIECKI NR – 37 (15.VI.2018 R.)

które dodawały sił i energii do znoszenia niewygód, chłodu i głodu. Jesteśmy w Polsce, w Polsce
Niepodległej, Wolnej i Zjednoczonej, ale zadania nasze nie skończone jeszcze - cel nie osiągnięty.
Ojczyznę otacza pierścień wroga. Rozerwać ten pierścień, odzyskać historyczne granice Polski i szerzyć kulturę polską - oto zadanie, do którego obecnie jesteśmy powołani. Jestem pewien, że Pułk
chlubnie spełni to zadanie i na sztandarze jego złotymi zgłoskami będą wpisane oczekujące nas boje.
Doczekać tych chwil zwycięstw i tryumfów - życzę Wam, Ułani!”
Pułk Ułanów po parodniowym postoju w Toporowcach pod Czerniowcami, skierował się ku
granicy. Spełniły się marzenia strudzonych ułanów. Po krótkiej przemowie mjr. Plissowskiego i po
modlitwie, przy dźwiękach hymnu narodowego Pułk przekroczył granicę polską pod Śniatyniem.
Następnie stanął na Kwaterach we wsi Pszenieczniki pod Stanisławowem. Wszędzie był witany
przez ludność radośnie. W odwodzie pozostawał jednak krótko.
Sięgnijmy tu po wspomnienia Kazimierza Plissowskiego: „...Podążamy ku granicy polskiej,
którą Pułk przekracza w połowie czerwca 1919 pod Śniatyniem! Był to jeszcze jeden dzień wzruszeń, radości i wdzięczności Najwyższemu, że danym nam było stanąć na Ziemi Ojczystej! Zdawało
się, że to odpowiedni moment do urzeczywistnienia naszych snów! Nasz młody, acz wielce bojowy
i doświadczony dowódca, jakby wyczuwając naszą niecierpliwość, i uspokaja nas, że jeszcze nie
czas, że czuje, że zbliża się ..., że już niedaleko ten dzień.”
Wreszcie 4 Dywizja otrzymuje rozkaz wymarszu do Stanisławowa. Jazda nasza i artyleria
wyruszają marszem na Kołomyję. 17 czerwca 1919 roku 4 Dywizja Strzelców koncentruje się w wyznaczonym rejonie Stanisławowa. 17 czerwca 1919 roku gen. Żeligowski otrzymuje stanowisko dowódcy Grupy działającej na odcinku Niezwiska - Halicz. Dowódcą frontu galicyjskiego był gen. Iwaszkiewicz. Po przybyciu do Stanisławowa Polacy zastali następującą sytuację: oddziały polskie cofnęły się tracąc łączność ze sobą, wojska ukraińskie doszły do Dniestru, zajmując linię od Niezwisk
do Halicza. Bezwzględnie chcieli zająć Stanisławów oraz Halicz i szukać połączenia z Węgrami.
Zamiarem wroga było zajęcie Lwowa i Stanisławowa. Dowództwo polskie postanowiło bronić Stanisławowa. Do Grupy gen. Żeligowskiego dołączono oddział 4 DP gen. Alesandrowicza, który obsadził przyczółek mostowy na Dniestrze w Niżniowie. Połączenia ze Lwowem nie było, mosty na tyłach zniszczone. W tej sytuacji dowództwo tworzy swój własny „Dołk", obsadza oficerami stacje
kolejowe, nawiązuje łączność telegraficzną ze Lwowem. 4 Dywizja Strzelców zajmuje olbrzymi odcinek frontu od Niezwisk, aż do Martynowa (na płn. zach. od Halicza).
Już 25 czerwca rozpoczęły się walki. Pułk Plissowskiego otrzymał wówczas do obrony odcinek
Dniestru od wsi Niezwiska do ujścia rzeki Bystrzycy. 28 czerwca szwadrony 1 i 2 patrolowały odcinek i organizowały zwiad na przeciwny brzeg rzeki. Szwadrony 3 i 4 stały w odwodzie. 28-go odwód
marszem na Miłowańców – Roszniów - Strychance przeszedł do Jezupola. Tu skoncentrowały się
i pozostałe szwadrony.
29 czerwca ogólna ofensywa gen. Żeligowskiego ruszyła przeciw Ukraińcom. Ułani Plissowskiego
parli na przedzie. O godz. 5, po ogniu artylerii, Pułk rozpoczął przeprawę przez Dniestr, po moście
kolejowym. O godz. 12 był już na prawym brzegu rzeki, wysyłał podjazd i patrole - po czym wyruszył na wschód. Śpieszy na Łany, Delejów, Wyszów, Chorożankę, by zająć Monasterzyska.
30 czerwca stanął w Dryszczowie.
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Dywizja Strzelców miała niezwykle trudne zadanie, marsz bowiem 2-ch dywizji ukraińskich zagrażał
poważnie w razie pomyślnych ich operacji. Gen. Żeligowski nie zachwiał się, wierzył w bohaterstwo
swojego żołnierza. Postanowił bronić za wszelką cenę Stanisławowa. Obrona miasta przeprowadzona
była z całą konsekwencją i przy największej ofiarności żołnierza, i należy do najchlubniejszych kart
historii 4 Dywizji Strzelców. Obrona ta udała się przede wszystkim dzięki: objęciu kierownictwa
ruchu kolejowego na liniach Stanisławów – Niżniów – Stanisławów – Jezupol – Stryj, Stanisławów –
Nadwórna i Otynia, co dawało możność przerzucania rezerw; patrolowaniu przez jazdę linii frontu;
użyciu wszystkich niefrontowych oddziałów dywizji i niezwykłej waleczności żołnierza. Na całym
odcinku Grupy gen. Żeligowskiego jazda zasilana oddziałami piechoty, zlikwidowała usiłowania
Ukraińców przejścia przez Dniestr.
Tymczasem wywiad melduje, że most na Złotej Lipie pod Toustobabami zniszczony, nieprzyjaciel
zajmuje okopy. Plissowski decyduje się forsować rzekę. Spieszyły się szwadrony 1, 2 i 3, i pod osłoną artylerii w silnym ogniu wroga, przechodzą rzekę w bród pod Zawadówką i Korzową, łamią wroga i utrzymują się na pozycjach mimo kontrataków. Jak dotąd 8 rannych, 50 jeńców i pochwycona
ciężka broń.
2 lipca Pułk Plissowskiego zluzowany zostaje przez piechotę. Następnie rusza z zadaniem odcięcia
odwrotu cofającym się 13 i 14 Brygadom piechoty ukraińskiej. Marsz na Jeziorko, Krasiejów, przeprawa przez Złotą Lipę, na Korościatyń, Zalesie, Puźniki. O godz. 18 dochodzi do wsi Porchowa.
Wróg w sąsiednim Sokołowie. Zostawiając szwadrony 3 i 4 w odwodzie, major Plissowski rzuca
1 i 2 szwadrony na Sokołów. Pod tą wsią następuje brawurowa szarża. Ukraińcy, zdziesiątkowani,
pierzchają, łupem ułanów staje się 400 jeńców, 5 ciężkich karabinów maszynowych i wszystkie tabory. Jeden ułan poległ. Generał Żeligowski wstrzymuje dalszy marsz Pułku. W rejonie Porchowej
Pułk pozostaje do 9 lipca, patrolując brzeg Strypy.
W pierwszych dniach lipca 1919 roku nastąpiła reorganizacja 4 Dywizji Strzelców, która
w myśl rozkazu Naczelnego Dowództwa, z dnia 19 lipca 1919 roku, została przemianowana na 10
Dywizję Piechoty. Rozkaz ten poprzedził raport gen. Żeligowskiego do Naczelnego Wodza, znajdującego się wówczas we Lwowie. „Melduję, że oddziały 4 Dywizji Strzelców Polskich przybyły
z Bessarabii i stanęły w rejonie Stanisławowa - Tyśmienicy. Na rozkaz Naczelnego Dowództwa walczyliśmy do tej chwili w szeregach armii sprzymierzonych. Dziś stanęliśmy na ukochanej ziemi ojczystej i jesteśmy szczęśliwi, że stajemy w bezpośredniej obronie granic Ojczyzny, nareszcie w szeregach armii polskiej. Żeligowski, generał”. Na to Wódz Naczelny: „Przesyłam na ręce generała wyrazy serdecznej radości, że dzielne wojska, przez Pana dowodzone, po długiej tułaczce i świetnych
walkach na obcej ziemi stanęły wreszcie na gruncie ojczystym - Za dotychczasową służbę w obronie
honoru oręża polskiego dziękuję Generałowi, oficerom i żołnierzom Dywizji, która rozporządza jedynie kadrowym materiałem potrzebnym gwałtownie dla całego wojska, rozwiązuję niniejszym Jego
Dywizję, przeznaczając skład do zaszczytnej roli zapłodnienia szeregów armii polskiej duchem wojennym, który dotąd celował dywizję Pana Generała. J. Piłsudski, m. p. Wódz Naczelny” (22 czerwca, Lwów).
Była to jednak formalna zmiana, gdyż w skład 10 Dywizji weszły dotychczasowe oddziały
4 Dywizji. Tradycje Strzelców wzbogaciły dywizję piechoty. Korpus oficerski, podoficerowie i starzy weterani pozostali kośćcem Dywizji. Sposobność działań dały już wkrótce walki, dzięki którym
usiłowania Ukraińców do sforsowania Dniestru w Niżniowie, Jezupolu i Haliczu zostały udaremnione. Sforsowanie rzeki nie udało się. Dywizja zaczęła się przegrupowywać, by przejść do ofensywy.
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1 Pułk Ułanów będzie brał udział w tej ofensywie. W czasie ofensywy sztab 4 Dywizji Strzelców
przeszedł ze Stanisławowa do Niżniowa, a dnia 4 lipca do Monasterzysk, 5-go do Złotego Potoku
nad Strypą - już jako sztab 10 Dywizji Piechoty. Dywizja zajmowała odcinek na prawym brzegu
Strypy - naprzeciw był wróg, umocniony na lewym brzegu Strypy. Mosty były zniszczone. Ukraińcy
umacniali się już koło Jazłowca.
W tym czasie 1 Pułk Ułanów Plissowskiego patrolował brzeg Strypy. Ale już 10 lipca 1919 r.
nadszedł rozkaz do Porchowej: „Z brzaskiem dnia 11 lipca rozbić nieprzyjaciela zebranego pod Jazłowcem, po czym umocnić się na wzgórzach między rzekami Strypą, a Dżuryn". Główne żądanie:
przełamanie obrony wroga na odcinku Buczacz - Jazłowiec.
Sytuacja była następująca. Ukraińcy cofali się za Strypę, ale obsadzili przeprawy i przedmieścia od
wsi Małe Zaleszczyki do wsi Beremiany. Zadaniem 1 Pułku Ułanów było sforsowanie Strypy w rejonie Duliby - ujście Dniestru i rozbicie wroga pod Jazłowcem.

Bitwa pod Jazłowcem 11-13.07.1919 r.
Dywizja Strzelców miała przed sobą następujące siły wroga: 2, 4, 6, 16 i 20 Brygadę, wchodzące w skład III Korpusu Ukraińskiego pod dow. gen. niemieckiego Kraussa. Dywizja otrzymała
rozkaz, wobec zagrożenia prawego skrzydła piechoty, sforsować Strypę i zająć pozycję na lewym jej
brzegu. 30 i 31 pułki przechodzą z 10 na 11 lipca przez Strypę w ogólnym kierunku na Jazłowiec.
Pułk Ułanów majora Plissowskiego przeprawia się o 6 rano przez Strypę u jej ujścia do Dniestru,
ażeby wyjść na tyły ukraińskie. Plan ten udał się znakomicie.
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Przed Polakami na przedpolu: 2 korpusy ukraińskie (III i IV), koncentrujące się do ofensywy na płd.
skrzydło polskiej armii. W składzie nieprzyjacielskich sił: brygady piechoty – 2, 8, 15 i 18 oraz
13 i 14), część ich „przetrzepana” przez Polaków pod Złotą Lipą i Koropcem. W rejonie Beremiany Chmielowa przed Pułkiem brygada 15, w rejonie Beremiany – Jazłowiec – 17 brygada. Ogółem 2500
bagnetów, nie brak było też „kureni” wyborowych strzelców niżowych i 6 baterii artylerii. Stan bojowy 1/14 pułku: 293 szable i 9 ckm-ów, ponadto szwadron 6 P. Ułanów, ok. 50 szabel. O świcie
11 lipca Pułk forsuje Strypę i wypiera nieprzyjaciela z Beremian. Ukraińcy, ze stratami wycofują się
na Żnibrody - Duliby. Ułani w pościgu aż do wsch. przedpola Beremian. Pułk rozwija się frontem do
traktu Głęboka - Nowosiółka Jazłowiecka, by uderzyć na skrzydło i tyły wroga pod Jazłowcem.
Oś ruchu Beremiany - Kadłubiska, kierunkowy szwadron drugi z ubezpieczeniem 6 Pułku Ułanów.
W straży przedniej dwa plutony 1 szwadronu pod dow. ppor. Godlewskiego. Tuż za wsią ppor. Godlewski wpada na cofające się spod Beremian oddziały ukraińskie. W dali zbliżał się batalion piechoty
ukraińskiej, który otwiera silny ogień, otwiera także ogień bateria z folwarku Kadłubinka. Godlewski
sam z 2 plutonem atakuje batalion, następują brawurowe szarże, wsparte nadciągającymi plutonami
3 i 4 z 1 szwadronu. Ukraińcy nie wytrzymują szarży, giną lub pierzchają, inni poddają się. W ręce
1 szwadronu wpada 200 jeńców, w tym dowódca batalionu i 8 oficerów oraz wiele karabinów maszynowych. W akcji tej odznaczyli się ppor. Godlewski, por. Westermark, por. Berezowski, wchm.
Graniczny, wchm. Schild, plut. Walczyński, kapral Jaworski, kaprale Czechowski i Staniszewski,
ułani: Imach, Stefański, Kostkiewicz, Mycho, Strzygocki, Zarakowski, Kruszyński, Zarański, Zatoński, Balsewicz, Baranowicz i wielu innych.

Bitwa pod Jazłowcem 11-13.07.1919 r.
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Bój pod Jazłowcem 1 1 - 1 3 lipca 1919 r.
Działania w dniu 12 lipca 1919 roku
2. szwadron 1. (14.) pułk ułanów na stanowiskach obronnych we wsi Chmielowa
oraz 1. i 4. szwadron 1. (14.) pułku ułanów na stanowiskach obronnych na Górze
Szybińskiej. Nocna szarża 3. szwadronu 1. (14.) pułku ułanów oraz 1. szwadron 6.
pułku ułanów pod ogólnym dowództwem rtm. K. Duchnowskiego.
W tym samym czasie 4 szwadron posuwał się na Duliby. W marszu spotyka ogień, formuje
front i atakuje wroga. Ukraińcy nie wytrzymują szarży i rzucają broń, uciekają do wsi Duliby, gdzie
na karki spadają im ułani. Nowe trofea: 50 jeńców, broń. Odznaczyli się: ppor. Albrecht, plutonowi:
Kłębek i Skonieczny, ułani: Czapkowski, Pazder, Grzybowski, Gromnicki, Modzelewski, Rybicki,
Sienkiewicz, Jarocki, Grodzicki.
Jednocześnie koło folwarku Kadłubiska Ukraińcy gromadzą odwody - batalion (600 ludzi), 12 ciężkich karabinów, drugi batalion i „Siczowy kureń" (400 bagnetów i 6 km) obsadzają folwark Głęboka.
Ze wsi Burakówka nadciągają dwie kompanie piechoty ukraińskiej, a dwie baterie artylerii zajmują
pozycje na płd. od wsi Nowosiółka Jazłowiecka. Na Górze Szybińskiej batalion piechoty wroga (400
bagnetów naprzeciwko kawalerii). Ok. godz. 10 1 szwadron idzie pod ogniem w kierunku na Kadłubiska, 2 szwadron - na folwark Głęboka, 4-ty ze wsi Duliby na Nowosiółkę Jazłowiecką. Szwadron
3 w odwodzie. Za lasem ppor. Albrecht z 4 szwadronu dostrzega 2 baterie artylerii. Skrycie przeprowadza swe plutony i zajmuje Nowosiółkę. Spieszy pluton ppor. Czyrsznica, aby odciąć odwrót artylerii ukraińskiej, zaś ppor. Albrecht z resztą szwadronu rusza galopem, aby od strony Jazłowca wpaść
na baterie wroga. Osłona dział rozpoczyna ogień. Baterie galopem uciekają na Kadłubiska. Polacy
w pogoni. Równocześnie od zachodu, między folwarkiem Kadłubiska, a Nowosiółką ukazuje się
1 szwadron Pułku. Między nim i ściganymi przez 4 szwadron bateriami leży doborowy batalion
Ukraińców. Zagrała krew praojców spod Borodina. 115 szabel ułańskich tnie uciekający batalion.
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Traci baterie. Od północy naciera na nich ppor. Albrecht z 4 szwadronem, od zachodu i południa
rąbią ich plutony por. Płużańskiego, por. Westermarka i ppor. Godlewskiego. 6 oddział w niewoli.
Tymczasem mjr Plissowski, widząc porażkę Ukraińców, rzuca do walki swe odwody: 3 szwadron
ściga batalion rozbity przez 1 szwadron. Szwadron km spiesza się i pod dowództwem ppor. Wysłoucha i Barwickiego razi wroga flankowo.
O godz. 11 akcja chwilowo przerwana. Napływają jeńcy, a są wśród nich: 1 pułkowników,
3 majorów, 17 oficerów i ok. 500 szeregowych. 8 dział i 15 ckm. 150 trupów na pobojowisku.
W tym samym czasie 2 szwadron atakuje folwark Kadłubiska. Jest powitany silnym ogniem. Nasz
szwadron 2 plutonami, pod dow. por. Kazimierza Plissowskiego atakuje z frontu, dwa pozostałe plutony - ze skrzydeł. Plutony uderzają jak huragan, roznosząc nieprzyjaciela na szablach. Biorą 100
jeńców i trofea wojenne. 60 zabitych Ukraińców, Polacy tracą plut. Sekułę, 8 jest rannych. W szarży
wyróżnili się: por. Plissowski, por. Garniewicz, plut. Jankunas i Sekuła, wchm. Maciejowski, ułani:
Sielicki, Targoński, Nowacki, Grudziński, Dworzański, Kędzierski, Pecner, Pawłowicz, Wojtulewicz, Kotoński, Dobrowolski, Szczerbiński, Parniewski, Radzimiński.
W tym czasie szwadron 6 Pułku Ułanów atakuje Górę Szybińską, zdobywając ją. Wypady samochodów pancernych Ukraińców ok. godz. 12 na szwadrony skończyły się niefortunnie. Ok. godz. 13 sytuacja była następująca: Ukraińcy resztkami sił wycofują się na wschód i wzmocnieni przybyłą
15 brygadą zajmują linię rzeki Dżuryn. Szwadrony Ułanów Jazłowieckich zajęły front od Nowosiółki
na Kadłubiska - Szutromińce. Major Plissowski zarządza dalszą akcję w kierunku rzeki Dżuryn.
W tej akcji ppor. Januszewski z plutonem 3 szw. zdobył Jazłowiec, uwalniając miasto i klasztor od
wroga. Ok. godz. 18 major Plissowski ściągnął cały pułk na nocleg do wsi Chmielowa.
12 lipca Ukraińcy przeszli do kontrakcji. Zbliżyli się do Chmielowej. Zaalarmowany pułk zajmuje
wzgórza na wschód od Chmielowej. Szw. 3 w odwodzie. Ok. godz. 10 tyraliery ukraińskie nacierają,
ale ogień ułanów zatrzymuje ich. O godz. 16, Ukraińcy wprowadzają nowe siły. Trzy ataki Polacy
odbierają z dużymi stratami. Godz. 18 to moment krytyczny, braknie bowiem amunicji. Jeszcze grają
karabiny maszynowe ppor. Wysłoucha ratując sytuację.
Nieprzyjaciel gromadzi siły. Wówczas major Plissowski decyduje się uderzyć pierwszy. Rzuca do
szarży 3 szw. łącznie ze szw. 6 P. Ułanów pod dow. rtm. Duchnowskiego. Zmrok, wróg niedowidzi,
widząc w galopie jeźdźców bezładnie ucieka w popłochu. Szwadron rąbiąc i kłując pędzi wroga na
przestrzeni 2 km, potem zawraca na Drochiczówkę - Sadki. Do Chmielowej wkracza, witany radośnie, przyprowadzając 150 jeńców i 3 ckm-y. Tutaj z 12 na 13 nocuje. 13 lipca Plissowski decyduje
się rozbić wroga nową szarżą. Tym razem atakują szwadrony 1 i 2 oraz szw. 6 P. Ułanów pod dowództwem rtm. Kuleszy. Wspierani własną artylerią dochodzą do wsi Sadki. Brawurowa szarża, bataliony ukraińskie pierzchają na Dżuryn, pozostawiając na placu boju trupy i 480 jeńców.
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Nocna szarża pod Jazłowcem, w lipcu 1919 roku. Rys. Stanisław Haykowski.
Późniejszy generał brygady Antoni Grudziński wspomina pierwszy dzień walk: „Dzień piękny, słoneczny. Przed nami teren otwarty, pokryty łanami dojrzewającego zboża, lekko pofalowany
i łagodnie wznoszący się ku traktowi Koszyłowce - Jazłowiec. Na prawym skrzydle większe wzniesienie Popowa Mohyła. Stamtąd 1 szwadron otrzymuje ogień piechoty. Natarciem konnym zmiata
okopaną tam kompanię, biorąc ok. 50 jeńców, w tym, majora i trzech poruczników. Pierwszy pluton
tego szwadronu, idąc jako ubezpieczenie prawego skrzydła pułku, wpada na oddział nieprzyjaciela
pod Świerzkowcami i rozprasza go biorąc ok. 60 jeńców. Stwierdza się silną obsadę na wzgórzu Góra Szybińska. Akcję podejmuje szwadron 6 Pułku Ułanów z Chmielowej. Na lewym skrzydle pułku
4 szwadron w rejonie Dulib znosi wycofujące się grupki nieprzyjaciela.
Mniej więcej na wysokości Popowa Mohyła - Duliby dostajemy się w ogień artylerii od strony Głębokiej, Kadłubisk i Nowosiółki Jazłowieckiej. Niecelny, szrapnele rwą się wysoko. Szwadrony rozwijają się w szyki luźne i 3 szwadron wchodzi w pierwszą linię między pierwszy, a drugi. Odstępy
między szwadronami większe. Front natarcia rozszerzył się, prawe skrzydło w kierunku Głębokiej,
a lewe Kadłubisk. Dowódca Pułku z adiutantem i pocztem między szwadronem drugim i trzecim.
Pod nim pełnej krwi gniadosz polerowanym brązem przebłyskuje w słońcu. Męska młodzieńcza sylwetka rasowego kawalerzysty, naszego 27-lietniego dowódcy, mjr. Konstantego Plissowskiego
...Widnieje już trakt, folwark Głęboka i folwark Kadłubiska z laskiem obok. Ogień artylerii wzmaga
się. Wyją granaty. Przenoszą wybuchy nad nami. Z traktu i folwarków zrywa się ogień cekaemów
i gęsta palba piechoty, idziemy kłusem, szykiem luźnym - harcownikami, szabla i lanca w jednym
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szeregu. Bo to na piechotę. Na kawalerię szyk zwarty i w dwuszeregu. W pierwszym lanca, w drugim szabla. Pułk „w ławie", półksiężycem szwadrony skrzydłowe nieco wysunięte. Dowódcy przed
szwadronami i plutonami. Niektórzy wzięli od ułanów lance - lubią nimi władać. Ogień się wzmaga.
Krzyk komend. Wykwita błysk szabel, pochyliły się lance. Zaraz nowy krzyk - podrywa w galop.
Zaczęło się. Zawrzało. Biją z całego frontu przed nami. Trzeszczą cekaemy i tną powietrze. Rwą się
pociski. Wszystko zlane w łomocie galopu. W oku urywki. Ten leci z siodła, tamten wali się z koniem ... Cwał. Ryknęły szeregi przeraźliwym „Hur-r-a-a". Konie położyły uszy....
Wściekłość zakipiała, by dopaść, by rąbać, kłuć, stratować - tych tam, co do nas biją. Przebłysk pouczeń wiarusów szwadronu, że piechura, najlepiej „abisyńskim" od dołu, bo od cięcia z góry osłoni się
karabinem. Gdy lancą - to z podchwytu i od góry, bo spod pach i wprost w tłoku nieporęcznie, a jeżeli równocześnie z pchnięciem w lewo konia nie odprowadzisz - sam z siodła możesz wylecieć. Szable mieliśmy dobre - rosyjskie, przeważnie „kubanki”, w ręku dobrze leżące. Dopadliśmy i „rąbka”
... Skłębiło się we wrzasku, tumulcie i bezładnej strzelaninie. Długo nie trwało, rzucają broń, ręce do
góry. Pole roi się od uciekających”.
Ten bój to najwspanialszy laur na ziemi ojczystej. To był bój, od którego Pułk otrzymał nazwę Pułku Ułanów Jazłowieckich. Kazimierz Plissowski, brat dowódcy Pułku wspomina, że przed
natarciem: „Otrzymujemy potwierdzenie, że w Jazłowcu znajduje się klasztor SS Niepokalanek,
w którym Matka Najświętsza Niepokalanego Poczęcia, przez lud miejscowy zwana potocznie Jazłowiecką, obrała swoją siedzibę ziemską. Na tę wiadomość serca ułańskie mocniej zabiły, bo walkę
stoczymy otoczeni Przemożną opieką Najświętszej Panienki Są pewni zwycięstwa, bo błogosławić
mu będzie, na prośbę swej matki, jej wielki Syn”. Por. Kazimierz Plissowski sam prowadził swój
drugi szwadron do szarży na folwark Kadłubiska. Po latach pisał: „Nie tak szybko rzecz się dzieje,
jak się o niej opowiada czy pisze. Bitwa Jazłowiecka trwała z małymi przerwami i nieraz z bardzo
ciężkimi momentami, przez trzy dni i trzy noce. Szczególnie noc z 12 na 13 lipca, kiedy to z pełnym
sukcesem szarżował przy blaskach księżyca ostatni nasz odwód: 3 szwadron rotmistrza Taubego
i szwadron 6 Pułku Ułanów pod rotmistrzem Duchnowskim, nieomal decydując o ostatecznym zwycięstwie”.
Rozbili wielokrotnie silniejszego wroga, biorąc tysiące do niewoli, uwolnili od nieprzyjaciela
dużą połać kraju ojczystego wokół Jazłowca. Uwolnili klasztor Jazłowiecki, a w nim cudowną statuę
Matki Najświętszej Niepokalanego Poczęcia. Było to wielkie zwycięstwo, ogromny sukces bojowy,
wynagrodzony odznaczeniami bojowymi, pochwalnymi rozkazami naczelnych władz wojskowych.
Przede wszystkim był to jednak pierwszy ich prawdziwy chrzest bojowy, pierwszy wielki sukces
wojenny na Polskiej Ziemi. I otrzymali swe Imię.
Warto zakończyć słowami dzielnego Jazłowczyka - Kazimierza Plissowskiego: „Otrzymaliśmy nasze pierwsze Imię, jak na chrzcie otrzymuje je niemowlę! Imię, które towarzyszyć będzie nie
tylko nam, lecz i pokoleniom następnym przez cały, długi nie kończący się okres egzystencji naszego
Pułku, jednostki wojskowej - Naszej Rodziny Jazłowieckiej, w tym czy w następnych wiekach,
w tych czy innych ustrojach politycznych, przy tej czy innej organizacji wojskowej, przy tym czy
innym uzbrojeniu - na wiernym towarzyszu k o n i u, czy czołgu!”
Prawdziwym twórcą tego zwycięstwa był major Konstanty Plissowski, Pierwszy Ułan Jazło-
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wiecki. Jego 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich zasłynie jeszcze w wielu bojach, dojdzie do Zbrucza,
ruszy na Wołyń, będzie walczył pod Zasławiem i Szepetówką. W Wiazowcu, podczas krótkiego wypoczynku, nadejdzie rozkaz Naczelnego Wodza (z dnia 12 sierpnia 1919 roku), którego mocą Pułk
otrzymał porządkowy numer „czternasty" oraz nazwę Pułku „Jazłowieckiego” za chlubny, zwycięski
bój pod Jazłowcem.
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich zapisze piękne karty w wiosennej ofensywie wojsk polskich
i letnich działaniach przeciw armii konnej Budionnego, by w sierpniu walczyć w osłonie Lwowa
i zakończyć swą chlubną historię bohaterskim zagonem na Korosteń. Pułk, który „nigdy nie zawiódł”. Pułk, którego sztandar dekorował Orderem Virtuti Militari Naczelnik Państwa, Wódz Naczelny Marszałek Józef Piłsudski, jako nagrodą „za krew przelaną, za trudy i cierpienia, za to,
że w chwilach ogólnego zwątpienia, Pułk nie zwątpił o zwycięstwie i śmiało idąc ku niemu, pociągnął innych”.
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Tradycje i zwyczaje pułkowe
14 pułku ułanów Jazłowieckich
Zdzisław Malanowski
Święto Pułku obchodzono w rocznicę szarży Jazłowieckiej dnia 11 lipca. Uroczystości rozpoczynały się już dnia 10 lipca apelem poległych. Wieczorem tego dnia po zapadnięciu zmroku Pułk
zbierał się wokół pomnika poległych 1918-20 w koszarach na Jałowcu. Dowódca Pułku po przyjęciu
raportu rozkazuje przeprowadzenie apelu poległych w kolejności szwadronów. Wówczas to dowódcy
szwadronów udają się do swych oddziałów i począwszy od 1 szwadronu przy świetle pochodni odczytują aktualne listy szwadronów poprzeplatane nazwiskami poległych. Obecni odpowiadali - jestem - a w wypadku odczytania nazwiska poległego, szef szwadronu odpowiadał: „Poległ na polu
chwały”. Cały apel odbywał się przy akompaniamencie odgłosów pola walki, imitowanych świetnie
w pobliskim jarze przez wybuchy pocisków artyleryjskich, ognia ciężkich karabinów maszynowych
i kbk, co potęgowało jeszcze bardziej podniosły nastrój i wrażenie. Na zakończenie apelu trębacze
odgrywali marsza pułkowego i „Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie”.
Dzień 11.VII. zaczynał się Mszą św. polową. Po nabożeństwie Dowódca Pułku dekorował oficerów
Krzyżem Pułkowym, a dowódcy szwadronów - ułanów. Poczym następowała defilada, którą zazwyczaj otwierali przybyli na święto rezerwiści. Z kolei odbywał się obiad żołnierski z udziałem zaproszonych gości, przybyłych delegacji oraz rezerwistów, którzy spożywali go w swych macierzystych
szwadronach. W godzinach popołudniowych obradowało Koło byłych Ułanów Jazłowieckich pod
przewodnictwem najstarszego stopniem, omawiając najważniejsze sprawy współdziałania między
Pułkiem, Kołem i Osadą. Następnie udawali się wszyscy na pokazy konne i konkursy hipiczne. Wieczorem w Kasynie Oficerskim odbywał się rant.
Niezależnie od Pułku szwadrony obchodziły swoje święto. I tak np. 1 szwadron święcił je
w dniu 1 czerwca, jako rocznicę przekroczenia granicy Rzeczypospolitej w r. 1919 w czasie powrotu
do Ojczyzny pod Śniatyniem. 3 szwadron obchodził dzień 20 marca, w rocznicę dekoracji sztandaru
Pułku Krzyżem Virtuti Militari przez Marszałka Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim. Szwadron
ten był wówczas szwadronem sztandarowym.
Inicjatorem i pierwszym, który wyruszył do Jazłowca był rotmistrz Władysław Nowacki.
Jeszcze jako uczestnik szarży pod Jazłowcem ślubował, że jeśli zdrów i cały powróci z wojny gdziekolwiek by się znajdował konno przybędzie do Jazłowca do klasztoru by podziękować Pani Jazłowieckiej. Stąd powstała tradycja wysyłania co roku patrolu do Jazłowca, początkowo na święto
Pułku, później na dzień 8.XII. Niepokalanego Poczęcia, święto zgromadzenia SS Niepokalanek.
Patrol konny, w skład którego wchodzili: najmłodsi podporucznicy przybywający ze Szkoły Oficerskiej, najmłodszy podoficer oraz najlepszy ułan z każdego szwadronu, wyruszał ze Lwowa z takim
wyliczeniem, aby już dnia 7.XII. wieczorem być w Jazłowcu, a następnego dnia wziąć udział w uroczystościach klasztornych. Trasa marszu wynosiła około 207 km i prowadziła przez Przemyślany,
Narajów, Brzeżany, Podhajce, Step Pantalicha /lub w razie dużej grudy dalej gościńcem/ Buczacz
i Jazłowiec. Zwykle więc 7.XII. wieczorem wjeżdżał patrol na dziedziniec klasztorny. Na przywitanie patrolu wychodziła Matka Generalna, której dowódca składał raport konno, a ułani pozdrawiali ją
„Czołem Matko Generalna!”. Poczym opiekę nad patrolem sprawowała Siostra Lauretta (były kapral
z Obrony Lwowa) wyznaczają kwatery i pomieszczenia oraz czuwając nad wypełnieniem przyjętego
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programu podczas pobytu patrolu w klasztorze. Właściwe uroczystości zaczynały się dopiero dnia
8.XII. w dniu tym uczestnicy patrolu przystępowali do spowiedzi i Komunii świętej. Następnie
zgodnie z przyjętym zwyczajem patrol słuchał uroczystej Mszy św. w czasie której odbywały się
śluby klasztorne, zajmując miejsca w bocznej kaplicy. Po zakończeniu Mszy świętej patrol wychodził przed główny ołtarz przybrany w barwy Pułku i lancami, aby odśpiewać pieśń Ułana Jazłowieckiego. Zwykle dla dowódcy był to moment dużej tremy, ponieważ on właśnie musiał pieśń zaintonować. Poczym patrol udawał się na oficjalne przyjęcie do Matki Generalnej, której dowódca wręczał list od Dowódcy Pułku i Ułanów z życzeniami dla Zgromadzenia SS. Niepokalanek w dniu ich
święta. Na zakończenie wszyscy wpisywali się do specjalnej książki audiencyjonalnej, a Matka Generalna wręczała każdemu różaniec, statuę i wizerunek Najświętszej Panny Jazłowieckiej. W ciągu
reszty dnia patrol zwiedzał klasztor, park, ogrody, grobowiec oraz ruiny zamku. Po obiedzie udawał
się w stronę Nowosiółek, skąd oglądał pola bitwy i szarży Jazłowieckiej. Dnia 9.XII. po złożeniu
raportu i błogosławieństwie Matki Generalnej patrol wyruszał w drogę powrotną żegnany również
przez wychowanki klasztoru.
Gonitwa pozagrupowa im. „Ułanów Jazłowieckich” ustanowiona była przez Krajowe Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w dowód uznania dla Pułku za udzieloną pomoc
p. Fryderykowi Jurjewiczowi (pierwszemu prezesowi Towarzystwa) w czasie transportowania koni
pełnej krwi do kraju, ewakuowanych w czasie I Wojny Światowej do Rosji. Gonitwa rozgrywana
była na torze warszawskim w sezonie wiosennym na dystansie 1.600 m i przeznaczona dla 3 -letnich
klaczy jako porównawcza próba speed`u. Zwycięskiego konia dekorował wstęgą żółto-białą Dowódca Pułku wzgl. jego przedstawiciel, a jeźdźcowi wręczał nagrodę honorową. W ślad za Krajowym
Towarzystwem, Małopolskie Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni, uznając duże zasługi Pułku
dla sportu konnego postanowiła nadać pozagrupowej gonitwie dżentelmeńskiej z przeszkodami miano „Ułanów Jazłowieckich”. Gonitwę rozgrywano w sezonie jesiennym na torze wyścigowym „Persenkówka” we Lwowie na dystansie 4.800 m. Tutaj również Dowódca wręczał zwycięskiemu jeźdźcowi nagrodę honorową, a konia dekorował wstęgą w barwach Pułku. Nagroda wynosiła 10.000 zł.
Pułkownik Godlewski chcąc zachęcić młodzież do żmudnej i systematycznej pracy nad przygotowaniem siebie i konia do zawodów Militari o mistrzostwo Armii, wprowadził obowiązkowe dla
wszystkich podporuczników zawody, tzw. „Małe Militari”, rozgrywane tuż przed awansami tj. dnia
18 marca każdego roku. Do zawodów nie wolno było używać konia należącego do grupy „Militari”
Pułku. Zawody zaczynały się pokazem konia wierzchowego /osiodłanego służbowym siodłem/, poczym następowała mała ujeżdżalnia na czworoboku, władanie bronią białą /szabla-lanca/, oraz strzelanie z pistoletu w galopie. W czasie krótkiej przerwy dla koni odbywało się strzelanie z kbk
i bieg na przełaj pieszo na dystansie około 1.000 m lub narciarski o ile pozwalały warunki, wzgl.
pływanie /50 m/ na krytej pływalni. Ostatnie dwie konkurencje rozgrywano już dnia poprzedniego.
W skład obowiązkowych konkurencji wchodziła również woltyżerka - wykonanie kilku nakazanych
ćwiczeń. Zawody kończyły się konkursem hippicznym /siodłanie sportowe/. Jeźdźców kwalifikowano według przyjętego klucza przez jury. Trzech pierwszych otrzymywało żetony i zagrody honorowe.
Koło Sportowe Pułku upoważnione było przez Dowódcę do organizowania imprez sportowych. Ustalało ono program i urządzało konkursy hippiczne i bieg myśliwski w dniu św. Huberta.
Pierwszą imprezą był zamknięty konkurs hippiczny dla oficerów i podoficerów Pułku na krytej ujeż-
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dżalni w połowie lutego. Drugi konkurs hippiczny otwarty dla wszystkich rozgrywany również na
krytej ujeżdżalni odbywał się co roku w pierwszej połowie marca. Na program składały się zazwyczaj: konkurs lekki, konkurs dla podoficerów i konkurs ciężki lub szybkości. Konkursy te obsadzone
były dość licznie przez jeźdźców cywilnych z „Sokoła-Macierzy” Lwów, oficerów garnizonu lwowskiego i 6 p.s.k. z Żółkwi oraz 13 d.a.k. z Kamionki Strumiłowej. Wreszcie w niedzielę poprzedzającą święto 3-Maja urządzano zawody i pokazy konne na otwartej ujeżdżalni. Rozgrywano dwa konkursy: 1-szy szybkości i nagrodę Prezydenta miasta Lwowa i 2-gi ciężki o nagrodę Wojewody
Lwowskiego. Ponadto do kompetencji Koła należało wyznaczanie ekipy Pułku i koni mających brać
udział w zawodach poza Pułkiem.
Obiady czwartkowe były obowiązkowe dla wszystkich oficerów i urządzane były w kasynie
oficerskim. Udział w nich brali często również oficerowie rezerwy zamieszkali we Lwowie i poza
Lwowem, którzy wiedząc o tym zwyczaju przybywali by spędzić kilka godzin w gronie przyjaciół
i kolegów.
We wrześniu i październiku zamiast obiadu w czwartek urządzane były biegi myśliwskie, celem których było przygotowanie koni do biegu w dniu św. Huberta. Organizacją i przygotowaniem biegu zajmowały się szwadrony w kolejności numerów, z tym, że co roku inny zaczynał.
Obowiązkiem było również przygotowanie kilku koni dla oficerów rezerwy i podchodzących biorących często udział.
Bieg myśliwski w dniu św. Huberta dnia 3.XI. z udziałem oficerów rezerwy, podchorążych
i zaproszonych gości urządzono w lasach Winnickich, okolicach Lwowa lub Brzuchowicach i odbywał się za mastrem lub śladem. Kończył się zazwyczaj albo finiszem lub łapaniem lisa i dekorował
konie uczestników wstęgami, a jeźdźców wręczał upominki. Poczym następowało tradycyjne śniadanie, niekiedy przeciągające się do późnego wieczora.
Podchorążowie ostatniego rocznika Oficerskiej Szkoły Kawalerii starający się o przydział do Pułku obowiązani byli najpóźniej w czasie ferii świątecznych Bożego Narodzenia przybyć
do Lwowa i przedstawić się Dowódcy Pułku i Korpusowi Oficerskiemu.
O ile w czasie uroczystych przyjęć wznoszono toast na część Pułku, to wygłaszający kończył go okrzykiem „Za Pułk!”, poczym reszta uczestników powstała by wypić kielich wina i wysłuchać marsza pułkowego granego przez trębaczy.
Jeśli któryś z oficerów wstępował w związki małżeńskie, to przybywająca do Lwowa,
względnie powracająca z podróży poślubnej młodą parę witali imieniem Dowódcy Pułku i Korpusu
Oficerskiego najstarszy i najmłodszy kawaler, przy czym ten ostatni wręczał pani młodej wiązankę
róż 14 żółtych i 7 białych.
Co roku dnia 1 lutego odbywał się Bal Pułkowy, urządzany w salonach hotelu Krakowskiego, a ostatnio George’a. W hallu hotelu Dowódca Pułku z Korpusem Oficerskim witał napływających gości. Ostatni przybył najstarszy stopniem wojskowy, przeważnie inspektor Armii lub D-ca
Okręgu Korpusu Lwów, którego Dowódca Pułku wprowadzał na salę balową przy dźwiękach marsza
generalskiego odegranego przez trębaczy. Poczym otwierano bal polonezem. O północy roznoszono
wino i D-ca Pułku wznosił toast na część najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej. Podczas kotylionu dwu ułanów w czakach i mundurach Księstwa Warszawskiego
wprowadzono na salę balową konia objuczonego koszami kwiatów. Do .rodka rond schodzili wszyscy podporucznicy i rozdawali wiązanki kwiatów wszystkim paniom. Pojawienie się konia na sali
było zrozumiałą atrakcją. Każda z pań czując się w obowiązku podziękowania za kwiaty głaskała
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konia. Długo więc trwało nim zdołano konia wyprowadzić do hallu, gdzie jeszcze goście karmili go
większą ilością cukru. Toteż syty od słodyczy i niecodziennych wrażeń konik niechętnie opuszczał
hotel George`a. Bal kończył się nad ranem odtańczeniem białego mazura. Na balu uderzała duża
ilość oficerów Pułku, a to dlatego, że licznie przybywający oficerowie rezerwy występowali w mundurach. Na koniec muszę wspomnieć że większość pań posiadała jasno-żółte toalety, komplementując w ten sposób sympatię dla Pułku.
Dowódca Pułku jako pojazdu używał powozu zaprzężonego zawsze w siwego i karego
konia.
Wreszcie opiszę Pogrzeb Ułana, tą najsmutniejszą uroczystość, nie mniej w ułańskim wydaniu posiadającą swoisty urok. Zgodnie z regulaminem, niezależnie od obrządku ułanowi przysługiwał
pluton pieszy, oficerowi szwadron w szyku konnym. Kondukt pogrzebowy otwierał pluton trębaczy,
następnie szwadron ze zwiniętymi proproczykami przewiązanymi wstążeczkami z kiru. Dalej niesiono odznaczenie i wieńce, wreszcie postępowało duchowieństwo i karawan z trumną, na której leżała
skrzyżowana szabla z pochwą i czapka. Za karawanem prowadzono konia osiodłanego siodłem służbowym i nakrytego kirem. Po dojściu do cmentarza szwadron spieszał się, a trumnę brali koledzy
niosąc ją na miejsce wiecznego spoczynku. Porządek konduktu nie zmieniał się z tym, że konia na
cmentarz nie wprowadzano. Po odprawieniu egzekwili żałobnych Dowódca Pułku, względnie ktoś
z kolegów żegnał nieboszczyka. Poczym szwadron oddawał salwę honorową, trębacze natomiast
grali marsza pułkowego, a na zakończenie: „Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni
Tobie”.

Tablica z koszar 14 PUJ, obecnie w izbie tradycji Pułku u SS Niepokalanek w Szymanowie.
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Żurawiej, żurawiejki….!
Powszechnie znana jest tylko jedna żurawiejka, związana z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich…. Warto więc może przypomnieć skąd wziął się w pułkach Jazdy Polskiej II Rzeczpospolitej
ten obyczaj, a z czasem tradycja! Jak pisał jeden z autorów zbioru żurawiejek (a nawet ich przekładu
na łacinę!) Jan Pruszyński, „sprawcami żurawiejek są oficerowie służący ongiś w polskich pułkach
konnych, układanych przez nieznanych autorów, w tradycji Odrodzonej Polski miały znaczące miejsce. Niezliczone lecz z wspólnym refrenem: „Lance do boju, szable w dłoń…”, zawołaniem w bojach przeciw nawale bolszewickiej (…). Liczne są żurawiejki trzech pułków szwoleżerów, dwudziestu siedmiu pułków ułanów i dziesięciu pułków strzelców konnych”. A dodać do nich należy także
śpiewane w dywizjonach artylerii konnej!
Nie wszyscy pamiętają, a może i wiedzą, skąd wzięły się one w polskiej kawalerii. Otóż swoją genezą wywodzą się z kawaleryjskich jednostek armii rosyjskiej, od której przejęły je tworzące się
na wschodzie oddziały „Wschodnich” Korpusów Wojska Polskiego w latach 1919-1920-tych. Nazwę
„żurawiejki”, nadać im miał ich rzekomy twórca, Michał Lermontow, jako podobnych ulotnością do
przelotnego ptaka, żurawia. Pojedyncze początkowo, docierając z czasem do innych oddziałów kawaleryjskich, charakteryzowały te jednostki, wychwalając ich zalety bojowe, czasem śmiesznostki
i przywary, zawierając wręcz elementy satyryczne, a nawet, tworzone przez kolegów złośliwe, czy
nieprzyzwoite! Na takie odpowiadali z kolei koledzy z innych pułków!

Akwarela z okresu II RP.
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Żurawiejki 14 Puku Ułanów znajdują odniesienie w jego historii, pobycie w Rumunii, walkach z Armią Konną Budionnego w roku 1920, a następnie w konnych manewrach na Podolu
i w Galicji Wschodniej, gdy brodzące w gliniastych, błotnistych drogach i kałużach („kałabaniach”)
zmuszały obserwujące ułanów dziewczęta do ratowania spódniczek, unoszonych powyżej kolan, ku
uciesze obserwatorów! Stąd właśnie wzięła się ta - na pozór nie przyzwoita żurawiejka, którą jednak
dla przypomnienia zacytujemy wraz z pozostałymi, śpiewanymi podczas koleżeńskich spotkań pułkowych.
My ułani znad Kubani,

A czternasty z pod Odessy,

W pułk czternasty mianowani...

Przywiózł złota pełne kiesy…

Sute trzosy, pełne kiesy,

Zjada klusek pełne niecki,

To ułany spod Odessy…

To jest ułan Jazłowiecki.

Kukurydzy pełnie niecki,

Mamałygi pełnie niecki,

Przywiózł Ułan Jazłowiecki…

Zjada Ułan Jazłowiecki…

Komisarskie lecą głowy,

Gdzie czternasty pułk bojowy,

To czternasty pułk bojowy…

Komisarskie lecą głowy…

Zawadiacko głowę nosi,
I do szarży sam się prosi….
Hej dziewczęta w górę kiecki,

Hej dziewczęta chyżo z krzaków,

Jedzie Ułan Jazłowiecki…

Jedzie szwadron Jazłowiaków…

Baczność baby, w górę kiecki,

Każda matka córkę chowa,

Jedzie Ułan Jazłowiecki…

Przed ułanem z miasta Lwowa…

A wspólna wszystkim pułkom:

Prawda ta od wieków znana,
Nie masz pana nad ułana!

Dla wszystkich zaś wspólny refren: Lance do boju, szable w dłoń,
Bolszewika goń, goń, goń!
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Zbiory żurawiejek opublikowali m. in.: M. Dragan, Żurawiejki Kawaleryjskie Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej – Warszawa 1990 r.; S. Radomyski, Żurawiejki. Pruszków, 1995; Jan
Piotr Ursyn (Pruszyński) z Wilanowa, Żurawiejki, czyli Grusicanta, Warszawa, 2005;
P. Jaźwiński, Oficerowie i dżentelmeni. 2012; Zaś komentarze i omówienia genezy, m.in.: Z. Godyń, Pieśń Jazdy Polskiej. Przegląd Zrzeszeń kół Pułkowych Kawalerii, T.II. Londyn, 1958;
C. Leżeński, L. Kukawski, O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław 1999.
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Rysunek z okresu II RP.
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Rys. M. Dragan
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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

Ułani Jazłowieccy Błękitnej Brygady obronili miasto.
Od 25 do 29 kwietnia br. 14 batalion Ułanów Jazłowieckich na bazie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn przeprowadził ćwiczenie taktyczne z wojskami
pk.: Serwal 18.
Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk.: „Serwal-18”, którego głównym celem była ocena poziomu wyszkolenia 1 kompanii zmotoryzowanej oraz kompanii wsparcia 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich rozpoczęło się 25 kwietnia fazą przygotowawczą. Najważniejszymi ćwiczącymi były
pododdziały zmotoryzowane, które podczas realizacji zadań bojowych wykorzystywały elementy
wsparcia powietrznego m.in.: bezzałogowe statki rozpoznawcze (BSR), oraz statek powietrzny
wsparcia pola walki MI-8.
Żołnierze
doskonalili
swoje umiejętności w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu obrony w terenie zabudowanym. Prowadzenie obrony, patrolowanie, neutralizacja przeciwnika, odzyskiwanie personelu (SERE), ewakuacja rannego z pola
walki (MEDEVAC) to tylko niektóre elementy służące zgraniu
systemów walki pododdziałów
batalionu podczas prowadzenia
działań obronnych w terenie zabudowanym. Dodatkowym elementem który wykorzystywali
żołnierze były pneumatyczne
karabinki strzelające kulkami
Ułani zajmują budynek…
z farbą – PAINTBALL. „Żołnierze mają możliwość wierniejszego odtworzenia sytuacji prawdziwego pola walki, mogą wyrabiać
prawidłowe nawyki w zajmowaniu stanowisk ogniowych, jak prawidłowo się przemieszczać żeby nie
zostać trafionym. W przypadku popełnienia błędu żołnierze mogą przeanalizować sytuację i wymienić się doświadczeniami w celu doskonalenia swoich umiejętności” – podsumował podpułkownik
Piotr Balon. Główne przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane były w Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym (COZ) – w jednym z największych w Europie na którym szkolą się jednostki z całej
Polski oraz wojska państw NATO z prowadzenia walki w mieście.
Tekst: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ
Zdjęcia: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ, mł. chor. Andrzej Makijewski 2bpzmot/12BZ
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Współcześni kawalerzyści z 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich i ich zamaskowane rumaki na terenie
Ośrodka Szkolenia Nowy Mur w Wędrzynie.

35

UŁAN JAZŁOWIECKI NR – 37 (15.VI.2018 R.)

Alarm bojowy dla Ułanów Jazłowieckich
Zajęcia zintegrowane są najlepszą formą sprawdzenia przygotowania żołnierzy do realizacji
zadań zgodnie z przeznaczeniem
W 12. Brygadzie Zmechanizowanej wyszkolenie żołnierzy jest zawsze priorytetem.
Dowodem tego były zajęcia zintegrowane 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich. W dniach: 22-24 maja br. pod okiem kierownika zajęć – podpułkownika Piotra Balona pododdziały 2 batalionu piechoty
zmotoryzowanej realizowały zagadnienia taktyczne oraz ogniowe w oparciu o infrastrukturę szkoleniową garnizonu Stargard. W ramach pierwszej części zajęć żołnierze batalionu ćwiczyli zagadnienia taktyczne polegające na rozpoznaniu drogi marszu i rejonu ześrodkowania oraz na reagowaniu
przez pododdział na różnego rodzaju incydenty. Zweryfikowani zostali również dowódcy wszystkich
szczebli w zakresie stawiania zadań. Podczas drugiej części zajęć głównym zagadnieniem taktycznym była obrona, kontratak oraz luzowanie pierwszorzutowych kompanii przez odwodowe pododdziały. W wyniku intensywnie prowadzonej walki kompania logistyczna otrzymywała zadania uzupełniania środków bojowych. Zgodnie z zaplanowanym scenariuszem logistycy realizowali konwoje,
na które przeciwnik wykonywał ataki, natomiast kompania wsparcia osłaniała 2. kompanię zmotoryzowaną, która była
poddana ocenie poziomu wyszkolenia –
co stanowiło główny
cel zajęć zintegrowanych. Zasadniczym
zadaniem kompanii
dowodzenia
było
rozwinięcie stanowiska dowodzenia oraz
zmiany jego położenia w wyniku działań
przeciwnika.
„Siła batalionu tkwi w doskonałym połączeniu i
współdziałaniu poszczególnych pododdziałów. Ponadto aby efektywnie wykorzystać siłę rażenia pododdziałów bojowych należy w pierwszej kolejności właściwie wykonać manewr taktyczny. Podczas
3-dniowych zajęć wykonaliśmy szereg zadań taktycznych i ogniowych łącząc je w jedną spójną całość” – podsumował dowódca 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich podpułkownik Piotr Balon.
Zdjęcia i tekst: por. Bartłomiej Kulesza 12BZ
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● Z ŻYCIA RODZINY JAZŁOWIECKIEJ ●
Z radością informujemy że Pan płk dypl. dr Dariusz PARYLAK, były Dowódca 1 Batalionu Kawalerii Pancernej im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, obecnego 14 Batalionu Ułanów
Jazłowieckich, został z dniem 1 marca 2018 r. mianowany do stopnia Generała Brygady! Panu
Generałowi, pod którego dowództwem Batalion osiągał doskonałe wyniki szkoleniowe, lecz również
utrwalał i rozwijał w nim tradycje 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich serdecznie gratulujemy, oraz życzymy dalszych sukcesów w dowodzeniu znakomitą 10 Brygadą Kawalerii Pancernej!
Również z przyjemnością możemy poinformować że od połowy roku 2017, mianowany
wcześniej na to stanowisko Pan ppłk. dypl. dr Piotr Balon, po urlopie naukowym, objął praktycznie
stanowisko Dowódcy 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, angażując się od początku w sposób odczuwalny zarówno w pracę szkoleniową jak również zagadnienia tradycji oraz ceremoniału wojskowego! Wyrażając radość z odczuwanej już przez nas obecności Pana Pułkownika w Batalionie, życzymy Mu oraz Żołnierzom Batalionu pod Jego Dowództwem wielu sukcesów i zapewniamy o naszej chęci najlepszej współpracy i stałej Bliskości z Batalionem, szczególnie w ważnym roku 100-ej
rocznicy odzyskania Niepodleglości oraz powstania 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
J. Gr.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RODZINY JAZŁOWIECKIEJ
ZA LATA 2016-2017.
Sprawozdanie Zarządu Rodziny Jazłowieckiej z działalności za okres kadencji lat 2016/2017.
Zebranie członków Rodziny Jazłowieckiej, które odbyło się w dniu 16.04. 2016 roku wybrało
jej władze, które ukonstytuowały się jak następuje: w składzie: Jan Gromnicki - prezes, Krzysztof
Kunachowicz i Marek Dragan - v. prezesi, Andrzej Nowarski - sekretarz, Zofia Haberko Beerskarbnik, oraz członkowie - Maciej Kupidura, Jerzy Radomski, Władysław Serwatowski,
i Maria Żółtowska. Ponadto Komisję Rewizyjną w składzie: Janusz Zaczyński - przewodniczący
i Tomasz Nowak oraz (do rezygnacji) Anna Kupidura. Rodzina nasza posiadała Kapelana w osobie
O. Józefa Michna SVD, oraz Członków Honorowych którymi byli: Matka Maria Wawrzyna Chwedoruk, Przełożona Generalna Zgromadzenia Niepokalańskiego i P. mgr. inż. Jerzy Misiak, były Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego. Funkcję Redaktora Naczelnego biuletynu Rodziny „Ułan
Jazłowiecki” sprawował płk. Marek Dragan, (członkami redakcji byli też Jan Gromnicki i Alicja Kasprzycka-Wierzbicka), „gospodarza” strony internetowej Rodziny - P. Paweł Fedor zaś funkcję Księgowej pełniła społecznie P. Maria Ohde. Dwa stowarzyszenia, tj. Odział w barwach 14 Pułku UJ
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Chorągwi Rycerskiej w Sandomierzu i GRH w Sochaczewie, przyjęły Członkostwo Zbiorowe Rodziny Jazłowieckiej, nadane im uroczyście podczas zebrania Rodziny.
W okresie tym Rodzina Jazłowiecka, licząca obecnie 169 członków, dwu Członków Honorowych i dwu członków zbiorowych, odbywała co najmniej trzy spotkania w roku, tj. wiosenne, połączone z dorocznym, obowiązkowym zebraniem sprawozdawczym (z wyjątkiem roku 2017, kiedy
miało ono miejsce w dniu Święta Pułkowego, w lipcu) w klasztorze SS. Niepokalanek w Warszawie
- Kabatach, z okazji Święta Pułkowego w klasztorze OO. Bernardynów na warszawskim Czerniakowie) oraz opłatkowe w klasztorze SS. Niepokalanek w Szymanowie, z udziałem licznych zazwyczaj
członków Rodziny, Delegacji 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, stowarzyszeń i Grupy Rekonstrukcji Historycznej w barwach 14 Pułku UJ, oraz przedstawicieli i delegacji innych ugrupowań
kawaleryjskich i kombatanckich. Po Mszy św. I złożeniu kwiatów pod pomnikiem i tablicami upamiętniających żołnierzy pułku ich dowódców, odbywało się spotkanie członków Rodziny i uczestniczących w nim gości, którzy przekazywali swoje pozdrowienia, gratulacje i życzenia, odczytywane
też były napływające drogą listowną.
Zarząd Rodziny spotykał się zazwyczaj dwa lub więcej razy w roku, przy udziale członków
Komisji Rewizyjnej, dla omówienia spraw bieżących, ustalenia planów działania a w czasie poprzedzającym doroczne zebranie Rodziny, dla zatwierdzenia sprawozdań rocznych, merytorycznego
i finansowego. Członkowie Rodziny uczestniczyli w uroczystościach wrześniowych na Cmentarzach
Wojennych - miejscach pochowania Ułanów Jazłowieckich w Granicy (Kampinos), Kiełpinie (Łomianki), jak też miejscach walk Pułku w Górkach Kampinoskich i na warszawskiej Sadybie, upamiętnionych pomnikami - tablicami na głazach, ufundowanymi staraniem naszej Rodziny, uczestnicząc w nabożeństwach oraz składając tam kwiaty i zapalając znicze pod pomnikami i na grobach
żołnierzy pułku. Ze szczególnym smutkiem uczestniczyliśmy, w pogrzebach śp. rtm. Jana Radwańskiego, ostatniego żyjącego uczestnika kampanii wojennej pułku w 1939 roku oraz śp. por. Władysława Załogowicza, żołnierza wraz z harcerzami z założonej przez Niego we Lwowie drużyny harcerskiej, Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, zaś po II wojnie światowej prezesa
środowiska lwowskiej Armii Krajowej ŚZŻAK we Wrocławiu, Członków naszej Rodziny Pułkowej.
Wspomnienia o zmarłych zamieszczane były na łamach „Ułana Jazłowieckiego”.
Przedstawiciele zarządu i członkowie Rodziny brali też udział w obchodach Święta Batalionu
w Stargardzie oraz uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenia w Sandomierzu i Wrocławiu, zaś delegacje Batalionu i stowarzyszeń w spotkaniach i uroczystościach organizowanych
przez Rodzinę, Zarządy Gmin i dyrekcje szkół, położonych w obrębie Puszczy Kampinoskiej. Ponadto uczestniczyli oni w rekonstrukcjach bitew pod Łomiankami i w Puszczy Kampinoskiej w Łomiankach oraz bitwy kawalerii polskiej z bolszewikami w 1920 roku pod Komarowem w której uczestniczył 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Realizatorami ich byli m.in. członkowie stowarzyszeń w barwach Pułku. Podczas spotkań w Granicy, Górkach Kampinoskich oraz opłatkowego w Szymanowie
młodzież szkolna wykonywała dla uczestników programy słowno-muzyczne o treści patriotycznej
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i religijnej. Uroczystości organizowane przez patriotyczne społeczności gmin Kampinosie, Łomiankach i Leoncinie, przebiegały uroczyście pod względem religijnym i patriotycznym, były też okazją
do utrwalenia związków przyjaźni z środowiskami ich mieszkańców i przedstawicielami władz samorządowych i szkół, jak również leśnikami Kampinoskiego Parku Narodowego, oraz wyrażenia
wdzięczności za opiekę na grobami żołnierzy Pułku i upamiętniającymi Ich pomnikami. Przedstawiciele Rodziny i jej Zarządu brali też udział w szeregu innych spotkań i uroczystości, organizowanych
przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek, Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu
i Kampinoski Park Narodowy, zaprzyjaźnione koła i stowarzyszenia kawaleryjskie oraz inne organizacje i instytucje, zaś w razie braku takiej możliwości przekazywane były gratulacje i życzenia pisemne.
Podczas spotkania w Szymanowie w roku 2016, Prezes środowiska ŚZŻAK obszaru lwowskiego we Wrocławiu P. Adam Gajda dekorował proporzec Batalionu pamiątkowym Krzyżem Obrony z Lwowa, wręczane też były Siostrom i przedstawicielom Batalionu oraz stowarzyszeń upominki
książkowe. Przedstawiciele Rodziny, realizując ustalenia Przełożonej Generalnej Zgromadzenia
Sióstr Niepokalanek, Wychowanek Niepokalańskich i Dowódcy Pułku z lat 1930-tych, przekazali
uroczyście do Kościoła (dawnej kaplicy klasztoru) w Burakowie-Wrzosowie oraz kaplicy klasztoru
w Warszawie-Kabatach, proporce pułkowe na lancach (proporce były darem GRH z Sochaczewa, zaś
lance, Rodziny Jazłowieckiej). W uroczystościach brały udział Siostry Niepokalanki z Przełożoną
Generalną Matką M. Wawrzyną, delegacje Batalionu, GRH z Sochaczewa, Członkinie Zjednoczenia
Wychowanek Niepokalańskich i Rodziny Jazłowieckiej oraz władze Miasta i Gminy Łomianki,
Kampinoskiego Parku Narodowego i młodzież harcerska i szkolna. Proporzec w barwach Pułku
przekazało też stowarzyszenie z Wrocławia do kaplicy klasztoru Niepokalańskiego w Wałbrzychu.
Roczne sprawozdania z działalności Rodziny i jej Zarządu, przedstawiane były na zebraniach
dorocznych oraz publikowane w „Ułanie Jazłowieckim”, gdzie też wykazywane były imiennie dary
na działalność Rodziny, którą - organizacyjną i finansową, kontrolowała Komisja Rewizyjna, corocznie przekazywane też były władzom finansowym stosowne sprawozdania. Zarząd przekazywał
również co roku w formie uporządkowanej dokumenty oraz napływające informacje dotyczące
14 Pułku, poszczególnych osób i działalności Rodziny do Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
wzbogacając istniejące tam, przekazane wcześniej zbiory dokumentów. Część z nich wykorzystana
będzie w zamierzonej na rok 2018 publikacji książkowej. Ważniejsze informacje, obok publikowanych na łamach „Ułana Jazłowieckiego”, umieszczane były w internecie, gdzie też dostępny jest stale
uzupełniany „Wykaz żołnierzy 14 Pułku UJ z lat 1918-1947”. W „Ułanie Jazłowieckim” zamieszczane są relacje i wspomnienia żołnierzy Pułku, dane o ciekawszych postaciach żołnierzy pułku i ich
życiorysach, miejscach pochowania i upamiętnienia Ułanów Jazłowieckich. Ponadto informacje
o wydarzeniach i działalności Rodziny, Batalionu oraz grup i stowarzyszeń sprawujących tradycje
oraz w barwach 14 Pułku.
Andrzej Nowarski
Jan Gromnicki
Sekretarz
Prezes
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Spotkanie opłatkowe Rodziny Jazłowieckiej u Sióstr Niepokalanek w Szymanowie 17.12.2017 r.

41

UŁAN JAZŁOWIECKI NR – 37 (15.VI.2018 R.)

● U NASZYCH PRZYJACIÓŁ ●
Sprawozdanie z działalności GRH 14 PUJ
za 2017 – 2018 r.

GRH na opłatku u SS Niepokalanek w Szymanowie, Grudzień 2017 r.
Jak co roku pragniemy podzielić się z Państwem naszymi dokonaniami w okresie od czerwca
2016 r. do marca 2018 r.
Przedstawiany okres minął nam na inscenizacjach, prezentacjach, uroczystościach.
W czerwcu na zaproszenie Rady Dzielnicy Wrocław Ołbin na organizowanym Dniu Dziecka
prezentowaliśmy naszą dioramę z umundurowaniem i wyposażeniem Ułanów Jazłowieckich w latach
1918 – 1939 r. W dniu 10 czerwca na zaproszenie Jazłowiaków z Sandomierza uczestniczyliśmy
w uroczystości 89-ej rocznicy przybycia Ułanów 4 Dywizji Strzelców Gen. Żeligowskiego do Polski
pod Śniatyniem, gdzie po raz pierwszy prezentowaliśmy naszą dioramę.
W lipcu uczestniczyliśmy w obchodach Święta 14. Pułku Ułanów w Warszawie oraz Święcie
14 batalionu Ułanów Jazłowieckich w Stargardzie, gdzie d-ca Grupy został uhonorowany Odznaką
14 bUJ. Po raz kolejny również w lipcu braliśmy udział w Zlocie Grup Rekonstrukcyjnych „Odyseja
Historyczna” pod Kutnem.
Sierpień rozpoczął serię inscenizacji związanych z wrześniem 1939 r. Pierwszą była 10-ta
edycja Bitwy pod Mławą gdzie odtwarzaliśmy Kawalerię Dywizyjną, następnie już we wrześniu były
Bitwa Ołtarzewska oraz Ziemia Kozienicka w Ogniu, jako kolarze.
Dzięki przesuniętej inscenizacji Bitwy pod Łomiankami uczestniczyliśmy w dniach 16-17-ty
w uroczystościach na Cmentarzu Wojennym w Granicy oraz w Górkach.
W dniu 23 września na zaproszenie Sióstr Niepokalanek z Szymanowa mieliśmy prezentację
dla uczennic wyposażenia i umundurowania Ułanów Jazłowieckich we wrześniu 1939 r.
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Oczywiście nie mogło nas zabraknąć na uroczystościach w Kiełpnie, gdzie pod Pomnikiem Ułanów
Jazłowieckich na Cmentarzu Wojennym pełniliśmy Wartę Honorową, a następnie w Łomiankach
odbyła się inscenizacja Bitwy pod Łomiankami oraz szarży pod Wólką Węglową.
W październiku mieliśmy prezentację dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie,
gdzie prezentowaliśmy umundurowanie i wyposażenie ułanów 14 PUJ oraz elementy wyszkolenia na
drewnianym koniu. Po prezentacji dzieci próbowały swoich sił na drewnianym koniu oraz oglądali
prezentowane wyposażenie i uzbrojenie.
W dniu 29 października 2017 r. w czas zadumy przed Świętem Zmarłych jak co roku
udaliśmy się na wyprawę aby zapalić znicze na grobach Ułanów Jazłowieckich. Rozpoczęliśmy od
Cmentarza Wojennego w Laskach, gdzie zapaliliśmy znicz na grobie ppor. Rez. Jerzego Szolca
poległego w Szarży pod Wólką Węglową (Dąbrową) oraz przy głównym pomniku ku pamięci
nieznanych ułanów pochowanych na tym cmentarzu. Kolejnym etapem był cmentarz w Kiełpinie
ze znajdującym się tam pomnikiem oraz złożyliśmy zgodnie z tradycją kwiaty oraz zapaliliśmy
znicz Lotnikom Amerykańskim. Następnie były nekropolie warszawskie, pierwszą był cmentarz
w Wawrzyszewie gdzie już z Krzyśkiem Goździkiem i Weroniką Chrósny zapalaliśmy znicze
w miejscach wiecznego spoczynku zmarłych z ran po Szarży: ułan Zygmunt Kluj, plut. Bartłomiej
Gajda, st. uł. Stanisław Galach, ST. uł. Michał Tabor, uł. Zygmunt Czajkowski, ułan Bedal Kanner
oraz inni bezimienni. Najwięcej czasu ze względu na ilość grobów poświęcamy Cmentarzowi
Wojskowemu na Powązkach gdzie spoczywa ponad 20-tu Ułanów Jazłowieckich. Ostatnim

Prezentacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie.
Warszawskim cmentarzem z grobami rtm. Stanisława Łubieńskiego oraz mjr Eugeniusza
Iwanowskiego są Stare Powązki. W drodze powrotnej zajeżdżamy do Kampinosu oraz Granicy.
W Sochaczewie na największym Cmentarzu Wojennym z 1939 r. również znajdują się groby ułanów
Jazłowieckich ekshumowanych z Puszczy Kampinoskiej.
W dniu 11-go listopada 2017 r. na zaproszenie UM Kutna uczestniczyliśmy jako sekcja konno –
kolarska w obchodach Święta Niepodległości.
W dniu 19-go listopada 2017 r. uczestniczyliśmy w poświęceniu odnowionego Cmentarza
Wojennego w Leontynowie gm. Młodzieszyn gdzie polegli żołnierze z największej bitwy września
1939 r. – Bitwy nad Bzurą.
W grudniu 2017 r., Patrolem Konnym w sile 4-ch szabel oraz pieszo meldowaliśmy się w
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Szymanowie gdzie „tradycji stało się zadość”.
W lutym tego roku w Hotelu Chopin odbył się III Bal Jazłowiaków.
Oprócz wymienionych uroczystości i inscenizacji odbywały się również szkolenia.
Marek Babulewicz - d-ca GRH 14 PUJ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
STOWARZYSZENIE KAWALERYJSKIE
IM. 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH WE WROCŁAWIU,
DZIAŁALNOŚĆ w 2017 - 2018 ROKU

Wrocławscy Ułani u Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Lubuski Oddział Kawalerii
w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
- Lubniewice -

Szwadron w Lubniewicach rośnie w siłę….

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

45

UŁAN JAZŁOWIECKI NR – 37 (15.VI.2018 R.)

WIADOMOŚCI....WIADOMOŚCI....
O ostatnim dowódcy 14 Pułku płk./gen. brygady Edwardzie Godlewskim
i Jego Rodzinie.
Jak wynika z i informacji zamieszczonych na forum „isokolka.eu internetowa gazeta powiatu sokulskiego” w internecie, sprawdzonych przez nas wśród kompetentnych historyków Armii Krajowej,
według danych z dokumentów Komendy Głównej AK, pułkownik Edward Józef Godlewski
mianowany został rozkazem jej Komendanta Głównego z dnia 17 sierpnia 1944 r., generałem
brygady, a więc dzień przed swoim aresztowaniem przez żandarmerię niemiecką w drodze na odprawę dowódców zarządzonej przez siebie w Okręgu Krakowskim AK, którym dowodził, Akcji „Burza”. Nie wiadomo czy rozkaz ten dotarł do Niego przed aresztowaniem i w Jego drodze przez więzienia, obozy niemieckie oraz przed męczeńską śmiercią w Mauthausen.
A również od Pani Haliny Raducha, działaczki społecznej i radnej miasta i gminy z Dąbrowy Białostockiej na Podlasiu, w pobliżu której zamieszkują członkowie Jego rodziny wśród których przechowywana jest pamięć o Nim. Członkowie Samorządu tej pięknie położonej, patriotycznej miejscowości zamierzają upamiętnić Go w stosowny sposób wobec zbliżającej się rocznicy Jego urodzenia!
Należy mieć nadzieję, że również pozostali, bliżsi nawet członkowie Jego Rodziny, zechcą włączyć
się w dzieło pamięci o tym wspaniałym Człowieku i Dowódcy, podobnie jak nasza Rodzina Pułkowa!
W dniu 6 maja 2018 r. w Kościele Parafialnym (i Sanktuarium MB)
w Różanymstoku w woj. Podlaskim, odsłonięta została tablica poświęcona pamięci śp. Generała bryg. Edwarda Józefa Godlewskiego, oficera 14 Pułku
Ułanów Jazłowieckich od lat 1918/1919 i jego dowódcy, w randze pułkownika w latach 1936-1939,
także w Kampanii Wrześniowej 1939 r. od Poznania po Warszawę. Po kapitulacji Warszawy, w której obronie uczestniczył na czele pułku i przejściu „do podziemia”, dowodził kolejno obszarem krakowskim, obszarem białostockim i okręgiem krakowskim ZWZ/AK. Aresztowany i więziony przez
Niemców w kolejnych więzieniach i obozach, zamordowany został w obozie Mauthausen w 1945
roku. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy zgromadziła licznych mieszkańców Hermanowic
(gm. Dąbrowa Białostocka, miejsca Jego urodzenia w roku 1895), Dąbrowy, Różanegostoku i okolic,
przedstawicieli rodziny Generała, władz samorządowych, Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ŚZŻAK i Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Fundatorem tablicy jest ks. kanonik Czesław Gładczuk, profesor Seminarium Archidiecezjalnego w Białymstoku i sąsiad rodziny Generała.
Upamiętnienie dzieci polskich deportowanych po najeździe sowieckim na
Rzeczpospolitą 17 września 1939 roku.
W dniu 17 września 2017 roku, przy kościele parafialnym w Laskach koło Warszawy, gdzie
znajduje się również Cmentarz Wojenny mieszczący groby Ułanów Jazłowieckich poległych
w Puszczy Kampinoskiej i pod Wólką Węglową, został odsłonięty i poświęcony został pomnik głaz, upamiętniający dzieci polskie wywiezione, zmarłe i zaginione w Związku Sowieckim po najeździe na Polskę w dniu 17 września 1919 roku. Uroczyste odsłonięcie pomnika i zamieszczonej na
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nim tablicy nastąpiło w rocznicę wydarzenia, które zapoczątkowało liczne represje, aresztowania,
deportacje i mordy na obywatelach polskich zamieszkałych na Kresach Wschodnich oraz całym obszarze sowieckiej okupacji. Ufundowany został przez Ewę Cieńszą - Fedorowicz, Wychowankę Niepokalańską, córkę oficera kawalerii i bratanicę poległego w 1939 roku porucznika Jerzego Fedorowicza, starszą siostrę Ani Cieńskiej zmarłej w Kazachstanie w przededniu uwolnienia i wyjazdu z Armią gen. Andersa. Poświęcony jednak został również jak głosi napis „Pamięci dzieci polskich, deportowanych po napaści Sowietów na Rzeczpospolitą 17.IX.1939 r. Zmarłych i Zaginionych na Nieludzkiej Ziemi”. Pani Ewa Fedorowicz, jest również autorką wspomnień o tych ciężkich doświadczeniach swoich i jej rodziny, pt.: „Wędrówki niezamierzone” (LTW Łomianki, 2013). Jak wiemy
i pamiętamy, ofiarami podobnych represji były też liczne rodziny Ułanów Jazłowieckich, aresztowanych i deportowanych z Osady Jazłowieckiej!
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PRZECZYTANE.... PRZECZYTANE....
57. Zamek jazłowiecki
Podania i legendy polskie ruskie i litewskie – Zebrał Lucjan Siemieński, Wybór, wstęp i opracowanie Kazimierza Pamuły. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975 r. str. 106;
Rozwaliny wspaniałego niegdyś grodu Jazłowieckich na Podolu świadczą o karze niebios, jaka dotknęła ród Jazłowieckich za to, iż jeden z nich nielitościwie wypędził osiadłych tamże Ormian;
z ustąpieniem tych pracowitych i przemyślnych ludzi wszystkie nieszczęścia zwaliły się i na miasto,
i na onego dziedziców. Rodzina Jazłowieckich zgasła, a gród przeszedł na własność Koniecpolskich.
I tej rodziny nie lepszy był koniec. Gdy bowiem razu pewnego z chłopięciem jednym, tego imienia
dziedzicem, piastunka przyszła igrać na brzeg studni zamkowej, nastraszona przez kogoś upuściła
dziecię, z którego śmiercią miała się zacząć kolej nieszczęść Polski.
Dzisiaj okoliczni wieśniacy, w chwilach gdy słońce zachodzi, widują, jak promień jego tworzy niekiedy w obłokach złotą przepaskę, potem złotowłose dziecię na głowie mające wianek,
w prawej ręce krzyż, a w lewej kwiaty. Zjawisko to dopóty ma się pojawiać, póki świetniejsze losy
dla kraju nie wrócą.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

● Z ŻAŁOBNEJ KARTY ●
ZMARLI CZŁONKOWIE I PRZYJACIELE
RODZINY JAZŁOWIECKIEJ
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Pana JERZEGO WESTERMARK,
bratanka małżonki ostatniego w 1939 roku dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i jego chrzestnego syna. Pan Jerzy Westermark był członkiem Rodziny Jazłowieckiej od jej założenia, reprezentującym rodzinę Pułkownika w naszym środowisku od czasu śmierci syna Pułkownika, Witolda Godlewskiego. Służył nam zawsze swoimi radami w kontaktach z Bliskimi Pułkownika oraz wiadomo47
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ściami o trudnych losach obu rodzin, jego synów po śmierci matki i aresztowaniu ojca, zmuszonych
do ukrywania się jak również członków rodziny jego Małżonki. Małżonce Pana Jerzego, zmarłego po
długotrwałej chorobie w październiku 2017 roku w Warszawie i wszystkim Członkom Rodziny składamy wyrazy serdecznego współczucia!
Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość że w dniu 23 kwietnia 2018 r. zmarł
Śp. Pan JÓZEF ZĄBECKI, wybitny architekt warszawski, autor i twórca pomników polskich
bohaterów i ludzi kultury, zasłużony w upamiętnianiu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i jego Żołnierzy w miejscach ich walk i wiecznego spoczynku. Członek Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
od jej początków, aktywny i zaangażowany w jej działalność. Za zasługi w realizacji pomników
14 Pułku odznaczony londyńskim Krzyżem Pułkowym.
Pochowany został w dniu 30 kwietnia 2018 r. na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie,
w sąsiedztwie grobów Ułanów Jazłowieckich, poległych w obronie Warszawy oraz w szarży pod
pobliską Wólką Węglową w 1939 roku.
Rodzinie Śp. Pana Architekta Józefa Ząbeckiego i Jego Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego
współczucia!
Rodzina Jazłowiecka ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci śp. Pani MARII
KORZINEK z domu Żurowskiej, Lwowianki, do końca życia silnie zaangażowanej w działalność
krakowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddanej członkini naszej Rodziny Jazłowieckiej. Jako bliska krewna śp. rotmistrza Zbigniewa Żurowskiego, oficera 14 Pułku, uczestnika kampanii wojennej 1939 roku, przebywającego po II Wojnie Światowej w Londynie, wieloletniego opiekuna i gospodarza Domu Pułkowego, współautora „Dziejów
Ułanów Jazłowieckich”, związana z nim i jego rodziną sercem, obdarzona świetną pamięcią, chętnie
dzieliła się z nami i wszystkimi Kresowiakami wspomnieniami rodzinnymi i własnymi. Także o Pułku, jego oficerach - kolegach swego brata stryjecznego i Mieście Zawsze Wiernym z którym do końca była blisko związana. Uczestniczyła jak długo siły i zdrowie Jej pozwoliły w spotkaniach i wydarzeniach związanych z Lwowem i 14 Pułkiem. Pilnie obserwowała wydarzenia w środowisku Jazłowiaków i naszej Rodzinie otrzymywane za pośrednictwem „Ułana Jazłowieckiego” oraz przez kontakty z jej członkami jak też telefoniczne, komentując treść kolejnych numerów naszego biuletynu
i zawarte w nim wiadomości o niej i wydarzenia w Batalionie. Dzięki Niej mogliśmy spotkać się
mieszkającymi w Krakowie członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa oraz zamieścić w jego piśmie „Cracovia-Leopolis” artykuł o Pułku i naszej Rodzinie. Pani Maria Korzonek zmarła dnia
20 kwietnia 2018 r. w Krakowie i żegnana serdecznie przez środowisko lwowsko-kresowe, pochowana została w rodzinnym grobie na Cmentarzu Rakowickim, mieszczącym dziś groby tak licznych
Lwowian w tym również Ułanów Jazłowieckich.
Synowi Pani Marii i Jej Bliskim serdeczne wyrazy współczucia składa Zarząd i Członkowie
Rodziny Jazłowieckiej.
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 ●
ZAPROSILI NAS ORAZ PRZESŁALI GRATULACJE I ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA
PUŁKOWEGO, WIELKIEJ NOCY, BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU 2018:
Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej; Dowódca Garnizonu Warszawskiego, także na Warszawskie Dni Kawaleryjskie (2016 i 2017);
Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej im. Gen. J. Hallera z Szczecina z zaproszeniem na Święto
Brygady i życzeniami; Dowódca 10 Brygady Pancernej z Świętoszowa z zaproszeniem i życzeniami
j.w.; Dowódca 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu; Dowódca 1 Batalionu Piechoty
Zmechanizowanej Szwoleżerów Mazowieckich Giżycka; Prezes Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy
Polskiej w Grudziądzu zaproszeniem na 29 spotkanie kawalerzystów i artylerzystów konnych;
Szwadron 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z okazji 100-lecia Pułku; Chorągiew Rycerstwa Ziemni
Sandomierskiej i Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski; Krajowe Koło Weteranów, Prezes Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK z Grajewa; Prezes Krajowego Koła Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół
5 p. Ułanów Zasławskich w Ostrołęce oraz jego Prezes Honorowy płk M. Michniewicz z rodziną;
Szwadron Jazdy Rzeczpospolitej Polskiej z okazji 150-lecia urodzin Marszałka J. Piłsudskiego;
Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich; Prezes Koła Pułkowego i Dowódca
Szwadronu Kawalerii 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego; Płk. Krzysztof Stachowiak z rodziną; płk. Z. Pałaczyński; mjr. M. Górak z Małżonką; Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego; Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej; Dyrektor Archiwum Akt Nowych i środowisko NOW-AK „Gustaw” i „ Harnaś” w Warszawie; Prezes Środowiska SZŻAK Obszaru Lwowskiego; Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego; Towarzystwo Kampinoskie w Kampinosie; Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki wraz z organizacjami z okazji Bitwy pod Łomiankami; Burmistrz i Rada Miasta Błonie;
Starosta pow. Warszawskiego-Zach. i Wójtowie Gmin Kampinos i Teresin oraz Burmistrz Miasta
Błonie; Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki; Rada i Wójt Gminy Komarów Osada w rocznicę Bitwy
w 1920 r. i życzeniami; Dyrektor Szkoły w Górkach Kampinoskich; Przełożona i Siostry Niepokalanki z Klasztoru w Jarosławiu; O. Józef Michna, Kapelan Rodziny Jazłowieckiej; Ks. T. Kraszewski
b. kapelan Klasztoru w Szymanowie; Prezes i Redaktor Wydawnictwa „ Biały Kruk” i Redaktor pisma „Wpis”; Oraz nasi Członkowie i Przyjaciele: Jerzy Misiak, Członek Honorowy RJ; Danuta Wołągiewicz ; K. Kostkiewicz z Rodziną; Danuta Walicka z Rodziną; Jane i Tomasz Korolewiczowie
z Londynu; Stanisław Bokota z USA; Barbara i Czesław Nowarscy; Zofia, Bartłomiej i Piotr Załogowiczowie; Henryk Radwański; Maria i Józef Ząbeccy; Czesław Laska; Wł. Mironowicz; J. Bindulska i T. Kisiel; I. Bolechowska z Rodziną oraz wiele osób drogą internetową i telefoniczną jak też
podczas spotkania opłatkowego w Szymanowie!
Liczne osoby nadesłały też życzenia i wyrazy pamięci drogą elektroniczną i telefonicznie!
Za wszystkie zaproszenia, życzenia oraz miłą pamięć serdecznie dziękujemy i odwzajemniamy!
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
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WPŁATY I DARY NA RZECZ RODZINY JAZŁOWIECKIEJ
RODZINA JAZŁOWIECKA OTRZYMAŁA NASTĘPUJĄCE DARY:
Od P. Prezes Karoli Skowrońskiej, Biuletyny Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej nr 54 i 55;
od P. gen. bryg.. D. Parylaka album pt. „10 Brygada Kawalerii Pancernej”; od P. płka. J. Zaczyńskiego, egzemplarz pisma „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”; Od p. A. Kasprzyckiej - Wierzbickiej,
Biuletyn Stow. Kombatantów, Oddz. w Pruszkowie z biogramem płk. K. Plisowskiego i wywiadem
z jego córką Teresą Rosen; Od Wydawnictwa EKO DOM, z Grajewa książkę autorstwa Jacka Taborskiego, pt. 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich, (Grajewo, 2017), poświęconą tradycji i historii powstania tego pułku, m. in. walczącego wraz z 14 Pułkiem Ułanów w Puszczy Kampinoskiej w 1939 roku;
Od Koła 10 Pułku Strzelców Konnych „Komunikaty nr. 131/14 z artykułem o poruczniku 14 P. UJ.
i 10 PSK w 1 Dywizji Pancernej, Julianie Godlewskim i nr 132/15 (2017); Od p. Henryka Radwańskiego, odbitkę z pisma Wołczyna z artykułem o śp. rtm. Janie Radwańskim; Od Prezesa Koła 8 Pułku Ułanów album - projekt Pomnika Chwały Kawalerii i Art. Konnej pod Komarowem.

Na działalność Rodziny wpłacili…
PP.: Jerzy Antczak, Jadwiga Bindulska i Teresa Kisiel, Halina Bolechowska, Stanisław Bokota, Zofia
Borówka, Danuta Furszpaniak, Irena i Mirosław Górakowie, E.J. Gromniccy, Zofia Kowalczewska,
Tomasz Nowak, Henryk Radwański, Zofia Rutkowska, Maria Trzaskowska, Jan Wrabec (niektóre
osoby kilkakrotnie!).
Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy! Równocześnie przepraszamy, że nie wymieniamy ich wysokości bo wszystkie je, traktujemy na równi! Informujemy też że wydatki Rodziny kontrolują:
Skarbnik, Główna Księgowa i Komisja Rewizyjna Rodziny Jazłowieckiej. Przyjmujemy też wpłaty
w znaczkach pocztowych normalnym liście pocztowym, gdyż większość wydatków stanowią koszty
korespondencji.
UWAGA! PROSIMY NASZYCH CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ O PODAWANIE SWOICH
ADRESÓW INTERNETOWYCH, JEŻELI TEGO JESZCZE NIE UCZYNILI, DLA UŁATWIENIA I ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW KORESPONDENCJI!

WPŁATY NA RZECZ RODZINY JAZŁOWICKIEJ PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO:
Stowarzyszenie Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,

Al. Lecha Kaczyńskiego 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.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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● NASZE LEKTURY ●
„Brześć 1939”
Piotr Derdej. Wyd. „Antyk Marcin Dybowski”, Komorów 2017, ss. 359.
Jak pisze Wydawca: „Wydarzenia, które są tematem tej książki, to wciąż biała plama w historii
II Wojny Światowej we wrześniu 1939 r. Nie bardzo wiadomo dlaczego tak się stało. Inne bitwy polskiego Września opisywano już wielokroć, natomiast trzydniowa obrona Twierdzy Brzeskiej,
w dniach 14-16 września 1939 r., którą dowodził bohaterski gen. bryg. Konstanty Plisowski, do dzisiaj pokryta jest mgłą milczenia i niepamięci. Do dzisiejszego dnia na Grobie Nieznanego Żołnierza
w Warszawie brakuje jakiejkolwiek wzmianki o obronie Twierdzy Brzeskiej, pomimo tego,
że wszystkie inne bitwy Kampanii Wrześniowej są tam wymienione. Jeszcze w okresie PRL było to
zrozumiałe, gdyż Brześć nad Bugiem znalazł się w granicach Sowieckiej Białorusi”. Książka zawiera
historię miasta Brześcia, ważnego dla władz Polski jak i kolejnych zaborców ze względów administracyjnych i militarnych od czasów średniowiecza do XX wieku, szerokie omówienie wydarzeń
pierwszej i drugiej wojen światowych, głównie jednak obronie Twierdzy w 1939 roku. Autor nie
tylko wykorzystał liczne opracowania z zakresu historii wojskowości lecz również publikowane
i zachowane w archiwach relacje świadków tych wydarzeń, uczestników walk, mieszkańców budynków dla rodzin oficerów i podoficerów stanowiących jej załogę, oraz miasta Brześcia. Nieznane mu
jednak były publikowane (i cytowane na łamach numeru 36 „ Ułana”) życiorysy Generała Plisowskiego, autorstwa dr. D. Koresia oraz M. Czapały. Wszystkim uczestnikom tych wydarzeń, jak wynika z ich wspomnień, zapadły one głęboko w pamięć oraz służyły do poszerzenia wiedzy wynikającej z opracowań historyków i badaczy regionalnych. Cytowany w omawianej publikacji J. Geresz,
ocenia działania obrońców twierdzy w 1939 roku: „Obrona Brześcia skutecznie zatrzymała
19 K(orpusu) Panc. gen Guderana nie dopuszczając do połączenia wojsk niemieckich nacierających
z Prus Wschodnich i Słowacji”.

„Zdradzeni przez sojuszników”
Wywiad D. Błaszewskiej - Chilczuk z płk. prof. dr. hab. Juliuszem Tymem, dyrektorem Instytutu Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. (w:)
Kombatant, nr. 6 (318), 06. 2017. s. 13-16.
Ciekawa rozmowa z płk. prof. Juliuszem S. Tymem dotyczyła trudnych losów żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej, które dotknęły między innymi także licznych Ułanów Jazłowieckich z 14 Pancernego Pułku. W tym także tych, którzy odbyli
służbę w 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka (w liczbie około 300) i powrócili do pułku po zakończeniu działań wojennych na kontynencie. Autor przytacza szereg interesujących danych, jak te że na
Zachodzie znalazło się 228 tys. żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, rozmieszczonych we Włoszech
(II Korpus), w Wlk. Brytanii (I Korpus, Siły Powietrzne i Marynarka Wojenna) oraz w Niemczech
(1. Dywizja Pancerna i 1. Brygada Spadochronowa), internowani w Szwajcarii żołnierze 2 Dywizji
Strzelców oraz inne jednostki na Bliskim Wschodzie, jak też Pomocnicza Służba Kobiet. Można dodać do tego także szkoły - junaków, działające pod „opieką” PSZ. W dniu 6 lipca 1946 roku rząd
Wielkiej Brytanii cofnął uznanie rządowi polskiemu, uznając warszawski Rząd Tymczasowy, co
skutkowało między innymi brakiem honorowania władzy wojskowej Prezydenta RP i Wodza Na51
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czelnego, którym był wówczas generał Tadeusz Bór-Komorowski. Żołnierze polscy zostali więc decyzją władz polskich urlopowani bezterminowo (jednak nie zwolnieni ze służby, co nastąpiło dopiero
w roku 1990!) a rząd brytyjski odmówił jednak przekazania PSZ rządowi komunistycznemu. Dla
wychodzących ze służby i pozostających na emigracji Brytyjczycy utworzyli Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia, w którym znalazło zakwaterowanie, wyżywienie i żołd oraz możliwość
nauki angielskiego i zawodów przydatnych w życiu cywilnym około 110 tysięcy żołnierzy, w tym
również szereg wyższych oficerów, pozbawionych emerytur wojskowych. W jego ramach funkcjonowały dawne jednostki wojskowe, wojsk lądowych, marynarki i lotnictwa, zachowując obok brytyjskich dawne numery jednostek - dywizji, brygad i oddziałów (jak pułki). Było to jednak związane
z wstąpieniem do Armii Brytyjskiej, co wykorzystały władze komunistyczne dla pozbawienia stopni
wojskowych i obywatelstwa polskiego licznych wyższych oficerów PSZ. Rozwiązanie PKPR nastąpiło w 1949 roku, zaś wcześniej przedstawiciele jednostek przekazali sztandary i odznaczenia PSZ
do Muzeum Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie, gdzie również znajduje się sztandar 14 Pułku. (Według posiadanych przez nas danych w PKPR znalazło się zaledwie 53 żołnierzy 14 Pułku!).
Do lutego 1949 roku z Wlk. Brytanii do Polski powróciło 119.066 osób, do innych krajów wyjechało
ich 31.773. Za granicą pozostało 106 generałów, a 20 jak gen. Boruta-Spiechowicz, Abraham, Tatar,
czy Skibiński powróciło do kraju (przy czym wielu z nich narażonych było następnie na represje, lub
co najmniej usuwanych z Ludowego Wojska Polskiego, do którego część z nich w dobrej wierze
wstąpiła). W roku 1974 na znak protestu przeciw nadaniu Breżniewowi Krzyża Orderu Virtuti Militari przekazała swoje odznaczenia na Jasnej Górze. Niektórzy angażowali się w działalność kombatancką, a gen. Abraham i Boruta-Spiechowicz interweniowali wobec niszczenia Cmentarza Orląt
Lwowskich.

„Byłyśmy na rekonstrukcji bitwy pod Łomiankami”
Siostra Anna (Niepokalanka). Głos Koleżeński, nr. 56 (w:). Wyd. Koleżeńskie Zjednoczenie
Jazłowieckie, Warszawa, 2017, s. 45-53.
Jak co roku Siostry z Klasztoru Niepokalańskiego w Burakowie-Wrzosowie, na zaproszenie
Burmistrza Łomianek i organizatorów rekonstrukcji walk wojsk polskich przebijających się z Twierdzy Modlin do Warszawy pod Łomiankami i w Puszczy Kampinoskiej.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. u bramy Cmentarza Parafialnego parafii łomiankowskiej w Kiełpinie, na którym znajduje się kwatera wojenna mieszcząca liczne groby Żołnierzy Września 1939 roku,
w tym wielu Ułanów Jazłowieckich poległych głównie w bitwie pod Wólką Węglową i Dąbrową
Leśną. Po przemówieniach Burmistrza Łomianek, delegata miasta w Stanach Zjednoczonych, z którego pochodzili polegli w okolicy lotnicy samolotu lecącego z zrzutami dla Powstania Warszawskiego, pochowani na tym cmentarzu i innych osób oraz uroczystości z ceremoniałem wojskowym i złożeniu kwiatów na grobach oraz pod pomnikami lotników i Ułanów Jazłowieckich, uczestnicy udali
się na błonia Klubu Sportowego „Wilczeniec”, aby obejrzeć rekonstrukcję walk żołnierzy polskich
w okolicy Łomianek i w Puszczy Kampinoskiej, przebijających się do walczącej Warszawy. Jak
pisze Autorka: „ Rekonstrukcja historyczna, przypominająca tamte wydarzenia, zorganizowana była
z ogromnym rozmachem i wielką starannością przy odtwarzaniu scen bitewnych. Przedstawiono
między innymi atak Luftwaffe na podwarszawska wieś wypełnioną uciekinierami oraz walkę niemieckich czołgów z wycofującymi się oddziałami polskimi. (…) Podziwialiśmy wielką liczbę kawalerzystów na kilkudziesięciu koniach. Rozkaz - Szable w dłoń!, ogień artylerii, jazgot karabinów ma52
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szynowych i pędzące szwadrony robiły niesamowite wrażenie na widzach. Podczas wykonywania
szarży odtworzono scenę podjęcia w galopie sztandaru 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich od jednego
z kawalerzystów - rannego kaprala Feliksa Maziarskiego. Okrzyk kaprala: Jestem ranny! Ratować
sztandar! - mroził krew w żyłach. Podczas tych dramatycznych, brawurowych walk kapral Mieczysław Czech przejął w locie sztandar z rąk rannego kaprala Feliksa Maziarskiego”. W dalszej części
swojej relacji przypomina Autorka dzieje sztandaru 14 Pułku, jak też historię bitwy pod i w obszarze
Łomianek w 1939 roku, gdy oddziały polskie na czele z swoim dowódcą, poległym tu dzielnym generałem Bołtuciem przebijały się do walczącej stolicy przez pierścień wojsk niemieckich. Dokładna
choć i emocjonalna relacja Autorki jest zapewne dobrą nagrodą dla organizatorów i autorów uroczystości jak i rekonstrukcji! Warto przypomnieć że na czele szarżujących kawalerzystów występowali
ułani - członkowie stowarzyszeń w barwach 14 Pułku z Sandomierza i Sochaczewa, dowodzeni przez
Marka Babulewicza!

„Draży” droga do Polski.
Robert Sendek. Polska Zbrojna. Historia. Nr 4 (2017) - nr. 1 (2018), s. 126-127; Aleksander
Szycht. Nie żałować życia swego. Polska Zbrojna. Historia. Nr. 4(2017) – nr. 1 (2018) s. 121-133.
Pamięć o znakomitym dowódcy Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich lwowskiej Armii Krajowej, przywołana w filmie Jerzego Oleszkiewicza (TVP Oddział w Rzeszowie, emisje w TVP „Historia”), znalazła dalszy ciąg w dwu artykułach, opublikowanych w dodatku do miesięcznika „Polska Zbrojna”. Bogato udokumentowane dzięki wykorzystanej literaturze faktami
z życiorysu (oraz zdjęciami) tej barwnej postaci, oficera wojsk Królestwa Jugosławii, a po aresztowaniu przez Niemców i ucieczce z obozu jenieckiego w Rawie Ruskiej, oficera Armii Krajowej. Autor pierwszego, dr Robert Sendek, slawista - bałkanista, przypomina losy antyniemieckich i antykomunistycznych formacji wojsk serbskich, dowodzonych przez niezłomnego generała „Drażę” Michajłowicza (od imienia którego przyjął swój pseudonim), zdradzonego następnie przez Anglików
i zamordowanego przez rząd komunistyczny Tity.
W drugim, pióra historyka i dziennikarza Aleksandra Szychta, znanego z roli komentatora w filmie
o Draży Sotiroviczu, opisane zostały szeroko jego dzieje jako jeńca obozów nienieckich, dowódcy
oddziałów AK- owskich 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Dzielnicy Wschodniej Lwowa, walk
z UPA w obronie wsi polskich i akcji na Banderowską wieś Szołomyję (opisaną przez jej uczestnika
w numerze 16 „Ułana”) i o „wyzwolenie” Lwowa od Niemców, co opłacił więzieniem sowieckim.
Wreszcie działaniach zbrojnych w rzeszowskim w ramach oddziałów „Warta”, przeciw NKWD i UB
w początkach PRL. Przypomina jego rolę w uratowaniu wielu swych żołnierzy przed aresztowaniem
i niechybną śmiercią z rąk sił komunistycznych, poprzez ewakuację ich w przebraniu za odsyłanych
przez władze sowieckie do kraju jeńców francuskich z którymi dzielił niegdyś losy obozowe. Wreszcie antykomunistyczną działalność na zachodzie Europy i „romantyczną” śmierć na świętej dla wyznawców prawosławia greckiej górze Athos. Autorzy mieli dostęp do źródeł historycznych dotyczących szczególnie działań żołnierzy lwowskiej Armii Krajowej i jej dowódców, w tym majora Sotirovicza, w Polsce Ludowej, niewątpliwie jednak inspiracją dla ich publikacji, miejmy nadzieję że również dla dalszych badań, był znakomity film dokumentalny reżysera Jerzego Oleszkowicza! Autorzy
nie byli jednak poinformowani fakcie upamiętnienia przez naszą Rodzinę mjra Sotirovicza tablicą
pamiątkową w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.
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Dlaczego Andrzej Małkowski nie został Ułanem Jazłowieckim,
pisze w swojej książce Aleksander Kamiński. Andrzej Małkowski. Warszawa, 1979 r.
Późniejszy współtwórca skatingu - harcerstwa w Polsce, wcześniej członek „Zet”-u i Sokoła
we Lwowie w bogatej swojej drodze życiowej, wydawcy wraz z żoną Olgą Drahonowską, pierwszego pisma skautowego (w nim tekst i nuty do późniejszego jego hymnu: „Wszystko co nasze Polsce
oddamy…”), następnie działającego w Niemczech i Anglii, uczestnika zlotu skautingu w Birmingham (1913) wraz z późniejszym generałem Klemensem Rudnickim, pobyt w Zakopanem (w utworzonym tu harcerstwie działa wraz z nimi m.in. żona Stefana Żeromskiego), gdzie powstają jego
książki instruktażowe pracy harcerskiej ale i działalności bojowej! Tu zastaje go wybuch pierwszej
wojny światowej w 1914 roku, odpowiada nań organizacją drużyny starszo - skautowej, przygotowania do powstania a nawet utworzenia „Republiki Tatrzańskiej” niezależnej od Austrii, zakończonej przypadkowym ujawnieniem organizatorów i konieczną ucieczką Małkowskich do USA i Kanady. Tam, kontakt z działaczami polonijnymi, zazwyczaj z kręgów skautingu, kawaleryjska szkoła
wojskowa i służba w armii kanadyjskiej na kontynencie europejskim przeciw Niemcom, oraz
WRESZCIE w Armii Polskiej Gen. Hallera! Delegowany przez Generała do tworzących się w Rumunii i południowej Rosji oddziałów polskich, wyrusza statkiem, przez Morze Śródziemne i Czarne
do Odessy, z nadzieją dołączenia do przebywającego tam Korpusu Polskiego, czyli właśnie późniejszego Pułku Jazłowieckiego! Niestety statek którym płynęli wraz z kolegą, na skutek ataku torpedowego zatonął w Cieśninie Messyńskiej. Zwłok Andrzeja Małkowskiego, którego widziano gdy odsuwał pas ratunkowy zabłąkanej w tłumie dziewczynce, nigdy nie odnaleziono!
J. Gr.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Szarża 14 Pułku Ułanów pod Jazłowcem według pułkownika bratniego 1 Pułku Ułanów Krechowieckich,
Mikołaja Wisznickiego. Obraz został namalowany w Aleksandrii w 1945 roku i podarowany pułkowi.
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Pluton honorowy pułku w historycznych mundurach występujący w obchodach rocznicowych Wybuchu Powstania Listopadowego, 29 listopada 1930 roku.

Warta ułanów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w historycznych mundurach pod odwachem we Lwowie, przypuszczalnie z tej samej uroczystości co wyżej.
(Fotografie pochodzą z serwisu internetowego www.dobroni.pl – zamieszczone przez p. Krzysztofa Goździka).
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Ułani 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w mundurach historycznych podczas rajdu kawaleryjskiego
Lwów - Warszawa, z okazji urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego w marcu 1935 roku.

Pluton trębaczy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich na ulicach Lwowa.

Redakcja „Ułana Jazłowieckiego”:
Marek Dragan - Redaktor Naczelny, Jan Gromnicki, Alicja KasprzyckaWierzbicka. Skład i łamanie biuletynu: M. Dragan.
Powielenie – druk numeru: CGDP Bydgoszcz.

Korespondencję z Rodziną 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich kierować
należy na adres: Al. Lecha Kaczyńskiego 4/54; 00-571 Warszawa,
tel. (+48 22) 625-43-90

email.: rodzinajazlowiecka@gmail.com
Na powyższy adres
56można przesyłać listy skierowane do Redakcji „Ułana
Jazłowieckiego”. Rodzina posiada stronę internetową.

