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Kawaleria, czy też —jak ją dawniej nazywano —jazda, stanowiła przez wiele 
stuleci rodzaj broni, który odgrywał w Polsce szczególną rolę. Z nią były 
związane najwspanialsze zwycięstwa w historii wojen prowadzonych przez 
Polaków, a także późniejsze wysiłki zbrojne w dążeniu do odzyskania niepod
ległości lub jej obrony.

Dlatego też jazda polska — husaria, kawaleria narodowa, później ułani, 
szwoleżerowie, strzelcy konni — w świadomości społeczeństwa końca XIX i w 
XX w. wyszła daleko poza swe znaczenie militarne. Miast być oceniana i 
traktowana jako rodzaj broni, staje się swoistym symbolem polskich dążeń 
niepodległościowych, snów o potędze i wolności Rzeczypospolitej.

Do umocnienia takiego społecznego i narodowego widzenia spraw kawale
rii polskiej przyczynia się w dużej mierze literatura i sztuka. Poczesne miejsce 
zajmuje w niej postać husarza i zagończyka, wylansowana m.in. przez Trylogię 
Sienkiewicza. „Pokrzepienie serc” wiąże się więc z dawną jazdą polską, ale nie 
tylko. Cała bowiem epoka wojen napoleońskich oraz powstań listopadowego i 
styczniowego znajdują szerokie odbicie w literaturze, dramacie i malarstwie, 
kształtując w ten sposób poglądy społeczne, ugruntowując poczucie związku 
między zmaganiami o niepodległość a istnieniem kawalerii.

Jazda była rzeczywiście głównym i zasadniczym rodzajem broni w wojsku 
polskim przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Dzięki jej męstwu, zdecydowaniu 
w walce, zostały osiągnięte wielkie zwycięstwa, szczególnie w XVI i XVII 
wieku, w których dowódcy polscy wykazywali największe zdolności w kiero
waniu operacjami jazdy, najgłębsze zrozumienie jej odrębności i istoty. Była w 
owych czasach kawaleria polska niedoścignionym wzorem dla innych armii w 
Europie. Po tym okresie zaczyna się stopniowy schyłek jazdy, aż po jej krót
kotrwały renesans w pierwszych latach XIX w.

Można uznać, że rozkwit polskiej kawalerii zapoczątkowała bitwa pod 
Grunwaldem. W bitwie tej polska jazda wykazała wysoką sprawność bojową, a 
także wielkie umiejętności i odwagę polskiego rycerstwa. Zwycięstwo nad 
Krzyżakami w 1410 r. uznają niektórzy za początek historii jazdy polskiej. 
Jednak do tego wielkiego zwycięstwa nie doszło nagle i niespodziewanie. 
Victoria grunwaldzka była poprzedzona wieloma bitwami i walkami, w któ
rych rycerstwo polskie zdobywało doświadczenie bojowe.

W historii polskiej wojskowości podkreśla się wielokrotnie znaczenie jazdy. 
Rola jej w zmaganiach wojennych stale wzrasta. Już w XIV w. staje się ona 
najważniejszym rodzajem broni. Na znaczeniu i sile militarnej jazdy polskiej 
zaważył charakter prowadzonych przez Polskę wojen. Większość kampanii 
staczana była na rozległych terenach kresów wschodnich z takimi przeciwni
kami, jak Moskwa, Tatarzy, Turcy czy Mołdawianie, posługującymi się prawie 
wyłącznie wojskami konnymi.

Koń — podstawa jazdy, odgrywał znaczną rolę w życiu Polaka jeszcze za 
czasów piastowskich. Był to przede wszystkim koń bojowy, gdyż w owym 
czasie do prac rolniczych służyły woły. Już od czasów Bolesława Chrobrego 
istniały stada królewskie oraz inne, np. arcybiskupa gnieźnieńskiego, mie
szczan Zekoneńskich, Przecława z Gołuchowa itp.

Kiedy po unii polsko-litewskiej Rzeczpospolita otrzymała we władanie 
nowe ziemie i rozszerzyła swe rządy na wielkie obszary stepowe, nastąpił nowy 
rozmach w hodowli koni, zarysowały się nowe perspektywy. Na dzikich polach 
otworzyły się możliwości zakładania stad na pustych pastwiskach. Poza tym 
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bliskie kontakty i handel ze Wschodem, dysponującym szlachetnymi rasami 
koni, przyczyniły się do podniesienia jakości wierzchowców polskich.

Hodowla wysokiej jakości konia poczęła się rozwijać na szeroką skalę. 
Jeszcze jednym, wcale nie najmniejszym elementem powodującym jej rozwój, 
była opłacalność. Fakt ten potwierdza późniejsze zresztą powiedzenie, że 
„klaczka, pszczółka i pszenica wywiodą z długów szlachcica”. Wkrótce doszło 
do tego, że nie tylko królowie i magnaci, lecz także średnia szlachta zajmowała 
się hodowlą.

Stadniny znajdujące się przeważnie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, a 
liczące nieraz setki klaczy, nie dostarczały koni dla rolnictwa ani też na eksport. 
Rolnictwo zadowalało się wołami uprawiającymi rolę i traktowanymi jako 
zwierzęta pociągowe, używając nieznacznej tylko liczby drobnych mierzynków 
wychowanych przeważnie w chłopskich lub drobnoszlacheckich zagrodach. 
Eksport koni był zakazany ze względu na obronność państwa. Pierwszy taki 
zakaz został wydany w 1550 r., a następnymi zaostrzono restrykcje. W kolej
nym, z 1620 r., stwierdzano ponownie: „iż siła na tern Rzeczpospolitej leży, a 
zwłaszcza pod takowe niebezpieczne czasy, aby koni za granicę nie wyprowa
dzano”.

Istniało więc wielkie zapotrzebowanie na konia wojskowego, co powodo
wało stały rozwój hodowli. Jak wielka była produkcja hodowlana, trudno dziś 
ustalić. Musiała jednak być bardzo duża, gdyż w XVIII w., kiedy przestały 
obowiązywać ustawy zabraniające eksportu — za granicę wywożono rocznie 
około 20 tysięcy sztuk. Poprzednio więc znaczne liczby koni musiały być 
przeznaczane na potrzeby jazdy.

Wytworzyła się więc przez wieki polska taktyka, polegająca na uznaniu 
kawalerii za broń główną o wielkiej szybkości i zdolności manewrowej. Na 
przykład w 1605 r. pod Kircholmem brało udział po stronie polskiej 1040 
żołnierzy piechoty i 2730 kawalerzystów. Pod Kłuszynem w 1610 r. stanęło 
2000 pieszych i 6300 do 6800 jazdy.

Teoretyczne podstawy polskiej taktyki działania masą kawalerii, jako siły 
rozstrzygającej na polu walki, stworzyli dwaj zwycięscy wodzowie: spod Ober- 
tyna hetman Jan Tarnowski i spod Byczyny kanclerz Jan Zamoyski. Prakty
cznie rozwijali ją i udoskonalali tacy dowódcy, jak Stanisław Żółkiewski, Jan 
Karol Chodkiewicz, Stanisław Koniecpolski, Jeremi Wiśniowiecki, Jerzy 
Lubomirski, Stefan Czarniecki i Jan Sobieski.

W rozwoju i zwycięstwach jazdy polskiej szczególną rolę odegrała husaria. 
Choć obcego pochodzenia, wkrótce została przez Polaków zaakceptowana i 
przyjęta jako własna. Pierwsze jej oddziały, pierwotnie o charakterze jazdy 
lekkiej, pojawiły się na początku XVI w. Po raz pierwszy występują w bitwie 
pod Kłeckiem w 1506 r. jeszcze jako lekkozbrojni, i to nie Polacy, a Racowie. 
Najliczniej zaś, już jako jazda polska, stają w obu bitwach pod Chocimiem. Na 
gruncie polskim husaria przybiera powoli charakter ciężkiej jazdy odwodowej, 
używanej w decydujących momentach do natarcia i przełamania.

Współcześni im kronikarze uważają husarzy za jezdnych o szczególnym 
męstwie i odwadze. Do husarii zaciągała się co przedniejsza szlachta, a ofice
rowie innego autoramentu nie uważali za despekt służby w husarii nawet w 
charakterze pocztowych. Husarze cieszyli się szacunkiem dowódców, a z uwagi 
na ich szlachecką proweniencję hetmani, wydając rozkazy, zwracali się do nich 
nie inaczej niż „panie bracie”.



Husaria w wielu bitwach odegrała decydującą o zwycięstwie rolę, wprawia
jąc w podziw kraje ościenne. Do takich zwycięskich bitew należy zaliczyć 
starcia: Chodkiewicza ze Szwedami pod Kirchholmem w 1605 r., Żółkiew
skiego z wojskami Wielkiego Księstwa Moskiewskiego pod Kłuszynem w 
1610 r., Chodkiewicza z Turkami pod Chocimiem w 1621 r., Koniecpolskiego 
ze Szwedami pod Trzcianą w 1629 r., Jeremiego Wiśniowieckiego z Tatarami 
i Kozakami pod Beresteczkiem w 1651 r., Czarnieckiego z wojskami moskiew
skimi i Kozakami pod Cudnowem w 1660 r., Sobieskiego z Tatarami i Koza
kami pod Podhajcami w 1667 r. oraz Sobieskiego dwukrotnie z Turkami — pod 
Chocimiem w 1673 r. i pod Wiedniem w 1683 r.

Nie tylko w starciach na otwartych polach bitew udowodniła husaria i jazda 
polska swą przewagę. Oblegała także twierdze, jak np. Psków, czy broniła ich, 
jak w Inflantach. Największym jednak wyczynem husarii, dowodzonej przez 
Stanisława Żółkiewskiego, było zdobycie w roku 1610 — Moskwy, jednej 
z największych stolic europejskich.

Husaria pod względem liczebności ustępowała drugiemu rodzajowi jazdy 
utworzonej w XVI w., a nazywanej kozakami, choć z rodowitymi Kozakami 
miała wspólny tylko ubiór, uzbrojenie i sposób walki. Pierwsza wzmianka 
o jeździe kozackiej pochodzi z 1566 r., historycy zaś za pierwszą chorągiew 
kozacką uważają oddział Bernarda Pretwica z 1551 r. Służyło w niej 121 
kozaków i 79 husarzy. Zresztą z początku kozacy nie występowali samodziel
nie, a grupami przy husarii.

Z czasem następuje przezbrajanie chorągwi kozackich na pancerne. Rozpo
częto je w latach 1648—1655 podczas wojny na Ukrainie, a do 1660 r. już kilka 
chorągwi nosiło nazwę pancernych. Całą jazdę kozacką już w latach 
1672—1676, w czasie wojny z Turcją, poczęto nazywać w Koronie — pancer
nymi, a na Litwie — petyhorcami.

Ostateczna likwidacja husarii nastąpiła dopiero w 1776 r. Jednakże upadek 
tej jazdy, zepchnięcie jej właściwie do roli, jak złośliwie mówiono, wojska 
pogrzebowego, uświetniającego tylko uroczystości funebralne, następować 
zaczął już koło 1700 r., po śmierci Sobieskiego. Jazda polska zaczęła tracić 
swego ducha bojowego, swe znaczenie militarne. Nie było w tym nic dziwnego 
ani zaskakującego, czy też związanego wyłącznie ze specyfiką polską. Proces 
upadku znaczenia kawalerii i głębokiego kryzysu jej taktyki począł się zazna
czać na zachodzie Europy. I, co ciekawsze, proces ten rozwija się stopniowo w 
XVI i XVII w., kiedy to jazda polska odnosi tak błyskotliwe zwycięstwa. W tym 
czasie wojskowa myśl teoretyczna w krajach zachodnich, w obliczu wynalazku 
prochu strzelniczego, kładzie nacisk na znaczenie artylerii, strzelb i pistoletów.

Rozwój i wzrost liczbowy broni palnej powoduje zmianę taktyki. W tych 
warunkach szarże nie mogą przynieść spodziewanego efektu. Znika więc 
główny atut kawalerii, jakim jest jej ruchliwość, na rzecz taktyki „karakolowa- 
nia”, czyli prowadzenia ognia ze strzelb i pistoletów bez zsiadania z koni. 
Zmienia to zupełnie dawny charakter kawalerii — broni zasadniczego uderze
nia i przełamania, a spychają do rzędu wojsk pomocniczych. Koń staje się nie 
zwierzęciem uczestniczącym w szarży czy bezpośrednim starciu, lecz środkiem, 
za pomocą którego przerzucić można odpowiednio szybko uzbrojonego 
żołnierza. —

W drugiej połowie XVIII w., kiedy wydaje się, że zmierzch kawalerii, jej 
znaczenia w wojnach następuje zdecydowanie i nieodwracalnie, kawaleria 10 



przeżywa nagle swój renesans. Przywraca jej właściwą rangę i znaczenie jako 
rodzaju broni nie kto inny jak Fryderyk II Wielki. Oparł on działania swej 
kawalerii nie na strzelbie i pistolecie, lecz szybkości, manewrze giętkości. 
Między innymi dzięki tej taktyce Prusy uzyskały przewagę militarną w Europie, 
a Fryderyk II podziw dla swych umiejętności dowodzenia i wygrywania bitew.

Prawdziwy jednak rozkwit i odrodzenie kawalerii nastąpiło na początku 
XIX w., kiedy cesarz Napoleon jeszcze bardziej rozwinął i wykorzystał wszelkie 
możliwości działań kawaleryjskich. Były to działania wielkich mas kawalerii 
bez wsparcia innymi rodzajami wojsk, z wyjątkiem artylerii konnej, szybkość 
działania na dużych odległościach, ruchliwość oraz wielka siła uderzeniowa 
w szyku zwartym.

W czasach napoleońskich szczególnie w Polsce uwidoczniło się przywiąza
nie do tradycji kawaleryjskich i zaakcentowało poczucie związków uczucio
wych z jazdą jako symbolem niepodległości i wolności kraju. Z tego też okresu 
pochodzi szczególny kult narodowy i przywiązanie społeczne do formacji 
ułanów traktowanych jako rodzaj kawalerii typowo polski.

Pochodzenie nazwy, a zarazem taktyki polskich ułanów, zwanych w innych 
armiach też ułanami lub lansjerami, jest różnie przez historyków interpreto
wane. Mimo to warto się pokusić o znalezienie wspólnych cech tych wyjaśnień.

Nazwa ułan wywodzona jest od Turków i Tatarów. Ci pierwsi już w XI w. 
nazywali pewien rodzaj kawalerii ułanami. Po turecku był to „aałan” lub 
„aułan”, po tatarsku „ohłan” lub „uhłan”. Ułanami nazywano też wśród 
Tatarów wyższą szlachtę, pochodzącą z rodu chanów. Niektórzy przekładają 
znaczenie słowa „ułan” na „paź”, „chłopiec”. Inni, jak np. Rosjanie, 
na „zuch” (mołodiec). Także Stryjkowski, kronikarz XVI-wiecznej Litwy, 
wspomina parokrotnie o „murzach i hułanach [tj. ułanach] — przedniejszych 
panach tatarskich”.

Równocześnie nazwa chorągwi, a później pułków ułańskich, pochodzi 
często od nazwiska dowódców — Ułanów. Określana jest jako chorągiew 
ułanowska, co oznacza, że ów oddział był własnością Ułana lub występował 
pod jego dowództwem. Zapewne dotyczyło to dwóch chorągwi ułańskich, 
które obok pięciu kozackich występują w opisie pogrzebu księcia Jeremiego 
Wiśniowieckiego w 1651 r. czy jeszcze wcześniejszym zapisie z 1634 r., gdzie 
wymienia się chorągwie tatarskie: ułańską, najmoańską, kryczyńską itp. 
Należy sądzić, że nazwa ta wywodzić się może też z faktu, że do chorągwi 
ułańskich należeli przede wszystkim członkowie rodu Ułanów.

W latach 1716—1717 można spotkać nazwiska rotmistrzów chorągwi lek
kich: Józef Ułan, Dawid Ułan, Cymbej Ułan itp. W roku 1792 dowódcą 7 pułku 
tatarskiego W. Ks. Litewskiego był ppłk. Ułan Aleksander Mustafa, w szwad
ronie Tatarów przydzielonym do pułku lekkokonnego gwardii cesarza Napo
leona służyli kpt. Ułan Samuel Murza i por. Ułan Dawid Murza. Reasumując 
można zatem stwierdzić, że źródłosłów wyrazu „ułan” i nazwiska „Ułan” jest 
wspólny.

Wszystko to jednak nie przesądzało jeszcze o narodzinach polskiego 
rodzaju jazdy, jakim stali się ułani, chociaż wiadomo, że nazwa „ułańskie” 
w odniesieniu do pułków kawaleryjskich i uzbrojenie ich w lance — wywodzi 
się z Polski. Paradoksem jest, że pierwszy regularny pułk utworzony został pod __ 
nazwą ułanów przez Fryderyka II w Prusach w 1741 r. Według literatury 
niemieckiej (Letziuś) utworzenie pułku ułanów nastąpiło nawet wcześniej, 11 



w 1734 r., we Francji przez Maurycego Saskiego na wzór polski. Fryderyk 
tylko wzorował się na tych sasko-polskich ułanach dowodzonych przez płk. 
Błędowskiego, walczących zresztą po stronie Prus w I wojnie śląskiej.

Późniejsze pułki ułanów, zawiązane w Austrii i Rosji, były bądź złożone 
z Polaków, bądź nawiązywały do polskiej nazwy. W ślady te poszły także 
Belgia, Portugalia, Hiszpania, Włochy oraz Anglia i Francja, gdzie jednak 
ułani byli nazywani lansjerami. Mimo zmiany nazwy na lansjerów wpływy 
polskie są tak silne, że mundur ułański w języku francuskim przyjął nazwę 
„kourtka”, a czapka ułańska nazwę „tchapska”.

Powstanie pułków ułańskich, zapoczątkowujących tradycję polskiego 
ułana, jest związane z okresem napoleońskim na przełomie XVIII i XIX w. oraz 
z powstaniem listopadowym. Odtąd określenie to nabiera coraz większego 
znaczenia jako symbolu narodowego. Z czasem daleko wykraczając poza jego 
pierwotne znaczenie i pochodzenie samego słowa.

W XX wieku rola kawalerii w rozstrzyganiu wojen — poza wojną 1920 roku 
— zostaje stopniowo sprowadzona do działań pomocniczych oraz operacji nie 
decydujących o zwycięstwie. W I wojnie światowej widać już zmierzch zasadni
czego znaczenia kawalerii w bitwach i kampaniach. W II wojnie światowej, 
mimo że na początku wiele państw, jak USA, W. Brytania, Francja, Włochy 
czy ZSRR, posiada liczne oddziały kawalerii, jej rola ogranicza się właściwie do 
trakcji konnej, tj przerzutu żołnierzy, rozpoznania i zabezpieczenia skrzydeł. 
W przytłaczającej większości państw walczących szczególnie od roku 1940 i 
1941 kawaleria jest wykorzystana jedynie do kultywowania tradycji ducha 
bojowego. Oddziały kawalerii pozostają nimi tylko z nazwy, przesiadając się z 
konia na samochody pancerne i czołgi.

W krajach zachodnich, np. w Wielkiej Brytanii, w latach 1940—1941 pułki 
kawalerii są motoryzowane z zachowaniem nazw, tradycji bojowych, obycza
jów. W Polskich Siłach Zbrojnych nie tylko występuje ten sam proces, lecz 
tworzone są nowe pułki kawaleryjskie. Na przykład Pułk Ułanów Karpackich 
początkowo jako dywizjon z jednym szwadronem konnym lub też huzarów 
i dragonów od razu jako zmotoryzowane. Jest to tym bardziej interesujące 
i świadczy o przywiązaniu do tradycji kawaleryjskich, że w okresie międzywo
jennym po 1920 r. nie było w Polsce jednostek konnych noszących miano 
huzarskich czy dragońskich. O nawiązywaniu do odległych tradycji jazdy 
polskiej z XVII w., świadczy choćby tak drobny, lecz znamienny fakt, jak 
skrzydło husarskie w oznace rozpoznawczej 1 Dywizji Pancernej PSZ czy 
takież skrzydła przy orzełku wojsk lotniczych.

Kawaleria polska w połowie XX w. definitywnie odeszła w przeszłość. 
Prawie tysiącletnia historia jej dziejów została zamknięta w roku 1947 tak 
w Wojsku Polskim w Kraju, jak i w Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej 
Brytanii. Jednakże zostało po niej coś więcej niż historia. Zostały ślady w men
talności społecznej, zostały obyczaje i tradycje, choć przetworzone i zmienione, 
jednak wciąż żywe. Zostało wreszcie przekonanie o charakterze kawalerii jako 
prawdziwie polskim rodzaju broni związanym z walką narodu o wolność 
i niepodległość. I to jest niewątpliwy klucz do znaczenia kawalerii we współ
czesnym życiu społeczeństwa. Klucz ułatwiający zrozumienie symbolu, jakim 
się stała kawaleria w odczuciu większości Polaków.

12



Nieczęsto się zdarza, żeby żołnierze jakiejś formacji zostali ochrzczeni nazwą 
pochodzącą od imienia swego dowódcy. Na to wyróżnienie winni sobie zasłu
żyć sami żołnierze i oczywiście ich dowódca. Muszą też być inne okoliczności 
sprzyjające utworzeniu legendy. A trudno było o lepszą okazję niż powstanie 
oddziału pierwszych polskich ułanów w XX wieku. Była to słynna „siódemka” 
— patrol strzelecki pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego. 
Przekroczył on granicę austriacko-rosyjską o parę dni wcześniej niż history
czna kompania kadrowa Józefa Piłsudskiego.

Przed patrolem postawiono zadanie dokonania napadu na lokal rosyjskiej 
komisji poborowej i rozpędzenia jej, a następnie odesłania do domów mobili
zowanych tam do wojska carskiego Polaków rezerwistów. W dniu 2 sierpnia 
1914 r. odprawy patrolu, ubranego w mundury strzeleckie, dokonał szef sztabu 
Komendy Głównej Strzelca — „Józef’, Kazimierz Sosnkowski. W skład 
patrolu weszli: Władysław Prażmowski ps. „Belina”, oficer Strzelca, jako 
dowódca patrolu oraz jego zastępca Janusz Głuchowski ps „Janusz”, były 
dowódca kompanii strzeleckiej w Belgii. Ponadto uczestnikami patrolu zostali: 
Zygmunt Karwacki ps. „Bończa”, oficer Drużyn Strzeleckich; Stanisław Skot
nicki ps. „Grzmot”, były dowódca oddziału Strzelca w St. Gallen w Szwajcarii; 
Ludwik Skrzyński ps. „Kmicic”, były dowódca oddziału Strzelca w Nancy we 
Francji, Stefan Kulesza ps. „Hanka”, podoficer oddziału Strzelca w Gandawie 
w Belgii; Antoni Jabłoński ps. „Zdzisław”, szeregowy Strzelca we Lwowie.

Patrol opuścił Kraków w nocy, jadąc na furmankach. Krótko po godzinie 
dwudziestej czwartej z 2 na 3 sierpnia przekroczył ówczesną granicę pod 
Baranowem. Na parę godzin zatrzymano się w majątku Goszyce. Tutaj cywilne 
płaszcze nałożono na mundury, broń ukryto w wozie i ruszono dalej. W przy
padku zaczepienia ich przez żołnierzy rosyjskich mieli udawać rezerwistów, 
śpieszących do punktów mobilizacyjnych.

W południe dotarli prawie pod Jędrzejów, gdzie spotkali wracających do 
domów rezerwistów. Od nich dowiedzieli się, że doszła tam już wieść o wkro
czeniu Sokołów. Spowodowało to popłoch i ucieczkę przedstawicieli władz 
carskich. W tej sytuacji zadanie, jakie postawiono przed patrolem, nie mogło 
być wykonane. Belina postanowił więc zająć miasteczko Słomniki, gdzie miał 
się znajdować oddział rosyjskiej straży granicznej.

Zdjęto cywilne płaszcze i strzelecki patrol podszedł wieczorem do Słomnik. 
Na zwiady zostali wysłani Głuchowski i Karwacki. Stwierdzili oni, że w mia
steczku znajduje się pluton kawalerii i kompania piechoty szykująca się do 
wymarszu. Postanowili więc zrobić zasadzkę na szosie i ostrzelać masze
rujących.

Jednakże na szosie nikt się przez całą noc nie pokazał. Na drugi dzień 
wysłani na zwiady ci sami dwaj strzelcy stwierdzili, że piechota rosyjska kwate
ruje w Prandocinie. Belina zdecydował się więc dokonać wypadu na Prandocin. 
Patrol podszedł pieszo do miejscowości, lecz we wsi nie było już nikogo. 
Piechota wyruszyła w kierunku Pińczowa.

Patrol wszedł więc do wsi wywołując zainteresowanie ludności swymi mun
durami i orzełkami na czapkach. Do strzelców wyszedł miejscowy proboszcz, 
były powstaniec 1863 roku i błogosławił „siódemkę” Beliny krzyżem.

Do Krakowa wrócili z pięcioma końmi podarowanymi im przez jednego 
z ziemian. Nie wystąpili w boju, nie działali konno, nie oddali ani jednego 
wystrzału, ale przeszli do historii, byli bowiem pierwszymi polskimi kawalerzy- 
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stami po powstaniu styczniowym. A ponadto, jak przystało na kawaleryjską 
i ułańską fantazję, przeszli przez kordon pierwsi. Wcześniej niż kompania 
kadrowa Legionów. Dlatego, choć niczym specjalnym nie wyróżnili się 
w walce, jednak ich wyprawa warta jest odnotowania jako zaczątek pierwszego 
regularnego oddziału kawalerii polskiej w XX w.

Wkrótce po zameldowaniu się w Krakowie wyruszyli ponownie przez kor
don graniczny. W dniu 6 sierpnia 1914 r., poprzedzając maszerującą kompanię 
kadrową, posuwali się trasą na Słomniki — Miechów — Jędrzejów — Kielce. 
Na granicy we wsi Michałowice zarekwirowali dwa konie i patrol Beliny stał się 
od tej chwili oddziałem kawalerii.

Na drodze do Słomnik patrol napotkał policjantów carskich jadących 
bryczką. Nastąpiła obustronna strzelanina, po której policjanci zawrócili. Tak 
więc beliniakom przypadło w udziale nie tylko pierwszeństwo w przekroczeniu 
granicy, lecz także pierwsza wymiana strzałów z nieprzyjacielem. Miało to — 
jak chcieli niektórzy — symboliczne znaczenie: walkę o niepodległość pierwsi 
rozpoczęli ułani.

Posuwając się wraz z kompanią kadrową patrol Beliny zajmuje Miechów. 
W tym czasie nie ma w składzie „siódemki” kawalerzystów: Bończy-Kar- 
wackiego, którego zastąpił Stefan Krak i Kmicica-Skrzyńskiego, którego 
zmienił Józef Smoleński. Tymczasem do patrolu napływają pierwsi ochotnicy. 
W dniu 11 sierpnia patrol składa się już z 12 jeźdźców. Dwunastka ta stacza 
w Kielcach pierwszą poważniejszą potyczkę z kawalerią rosyjską.

W dniu 20 sierpnia beliniacy stają się plutonem, a w cztery dni później, 
wskutek napływu ochotników, liczba ich wzrasta do 52 ułanów. 
Belina-Prażmowski uzyskuje od Piłsudskiego zgodę na sformowanie szwad
ronu. W jego skład wszedł poza beliniakami oddział konny Sokoła ze Lwowa, 
który liczył mniej więcej tyle samo kawalerzystów. Połączenie nastąpiło 25 
sierpnia. W ciągu paru dni zorganizowany został czteroplutonowy szwadron 
pod dowództwem Beliny, mający na początku września 120 szabel.

Pierwsza kawaleryjska „siódemka” roztopiła się w masie ułanów różnego 
pochodzenia. Tym bardziej że oddział konny Sokoła mógł się poszczycić 
niewiele późniejszymi osiągnięciami organizacyjnymi i bojowymi. Istniał on 
już od 1912 r. jako Pluton Konny Sokoła przy tzw. gnieździe Nr III „Zamarsty- 
nów” we Lwowie. Gdy w zaborze austriackim ogłoszono mobilizację Strzelca, 
pluton ten, w sile 34 ludzi, pod dowództwem por. Sniadowskiego, przybył 
4 sierpnia do Krakowa, by stawić się do dyspozycji Piłsudskiego. Był więc 
o wiele liczniejszy od „siódemki” beliniackiej, choć nie dysponował końmi, 
które w czasie podróży plutonu ze Lwowa do Krakowa zostały zarekwirowane 
przez władze austriackie.

We wrześniu i październiku szwadron ubezpiecza działania 1 Pułku Pie
choty Legionów w rejonie Nowego Korczyna, walczy nad Wisłą i Nidą. Potem 
posuwa się, przez Sandomierz, Kielce, Piotrków, do Łodzi. 21 października 
zostaje przydzielony do saskiej brygady kawalerii, by z nią wejść do Warszawy. 
W tym czasie wyróżnia się w szarży na Sokolniki, skąd wyrzuca silny podjazd 
nieprzyjaciela.

Nie chcąc jednak wiązać się z Niemcami, Belina, pod pozorem odcięcia 
przez siły nieprzyjacielskie, opuszcza saską kawalerię. Maszeruje na Łódź, 
potem między dwiema walczącymi liniami przez Pabianice do Częstochowy, 
gdzie zostaje zasilony uzupełnieniami. Stan oddziału osiąga 250 szabel. W li 14



stopadzie pod Wolbromiem łączy się z 1 Pułkiem Piechoty Legionów, z którym 
dociera do Krakowa.

W czasie postoju w Krakowie następujej dalszy wzrost szeregów ułańskich. 
Belina dzieli swój oddział na 2 szwadrony. Dowództwo pierwszego obejmuje 
Gustaw Orlicz-Dreszer, drugiego Janusz Głuchowski. Oddział przyjmuje ofi
cjalną nazwę — Dywizjon Ułanów Legionów Polskich. I choć nazwa ta zostaje 
zatwierdzona przez Komendę Legionów dopiero w styczniu 1915 r., istnienie 
pierwszego sporego oddziału ułanów polskich stało się niezbitym faktem już 
w 1914 r.

W drugiej połowie listopada ułani wraz z piechotą Legionów walczą w re
jonie Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza. Pod Marcinkowicami ułani 
staczają ciężką walkę okupioną wieloma rannymi i zabitymi. Biorą także udział 
w bitwie pod Łowczówkiem, pełniąc służbę łącznikową.

W lutym stacjonujący w rejonie Kęt dywizjon dalej się rozrasta. Utworzony 
zostaje trzeci szwadron, który obejmuje por. Janusz Głuchowski, a po nim 
szwadron drugi — por. Mariusz Zaruski, taternik, późniejszy słynny żeglarz 
i pisarz. Przy zwiększaniu stanu osobowego dały się odczuć braki zaopatrze
niowe. Konie otrzymał tylko pierwszy pluton. Uzupełnienie wierzchowców do 
pełnego stanu szwadronu nastąpiło dopiero w lipcu 1915 r.

Sformowanie trzeciego szwadronu spowodowało przekształcenie dywiz
jonu w pułk. Belina uzyskał też zgodę Piłsudskiego na nazwanie swego oddziału 
1 Pułkiem Ułanów. I choć nazwa ta była używana potocznie, jednak nie od razu 
została zatwierdzona przez Komendę Legionów. Miało to tylko taki prakty
czny skutek, że trzeci szwadron był zaopatrywany w żywność i wykazywany 
w stanach pododdziałów piechoty.

Odtąd beliniacy, wraz z całą I Brygadą Legionów, biorą udział w walkach 
w rejonie Staszowa w maju 1915 r. Następnie w czerwcu staczają potyczki 
z kawalerią nieprzyjaciela, a 30 lipca zajmują Lublin. Wkrótce do pułku dołą
cza nowo sformowana półbateria artylerii konnej por. Edmunda Knoll-Kow- 
nackiego. Tak wzmocniony pułk przekracza Bug, a w drugiej połowie sierpnia 
3 szwadron zajmuje Wysokie Litewskie. Pod Raśnem stacza walkę po raz 
pierwszy artyleria konna Knoll-Kownackiego.

Dalej prowadząc rozpoznanie i ubezpieczenie działań I Brygady pułk 
Beliny bierze udział w walkach pod Kowlem, nad Stochodem, gdzie ginie ppor. 
Franciszek Gibalski, były uczestnik słynnej akcji ekspropriacyjnej dokonanej 
na pociąg pod Bezdanami we wrześniu 1908 r., a zorganizowanej i przeprowa
dzonej przez Piłsudskiego. Następnie — do końca grudnia — przemaszerował 
na leże zimowe, pełniąc kolejno służbę okopową między Stochodem a Styrem.

W listopadzie pułk zasilono dwoma plutonami, z których sformowano 
czwarty szwadron. Był to oddział złożony z ochotników ziemi radomskiej pod 
dowództwem st. wachmistrza Swiderskiego. Do szwadronu wcielono istniejący 
dotąd przy Komendzie I Brygady pluton sztabowy strzelców konnych, dowo
dzony przez por. Konstantego Dzieduszyckiego. W styczniu 1916 r. Komenda 
Legionów zatwierdziła nazwę 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich.

Prawie przez pół roku pułk pozostaje w odwodzie, pełniąc ograniczoną 
służbę frontową. W kwietniu zostaje podzielony na dwa dwuszwadronowe 
dywizjony —jeden pod dowództwem rtm. Gustawa Orlicz-Dreszera, drugi — —_
por. Janusza Głuchowskiego. Od czerwca pełni służbę w okopach, a w lipcu 
1916 r. w bitwie Legionów pod Kostiuchnówką bierze udział dwoma oddzielnie 15 



walczącymi dywizjonami, gdzie odznaczył się wybitnym męstwem. Drugi 
szwadron 1 Dywizjonu walczył wtedy pieszo.

W dniu 30 czerwca tegoż roku pułk liczył 23 oficerów, 797 ułanów, 548 koni 
i składał się z: oddziału sztabowego, sekcji łączności, plutonu trębaczy, czterech 
szwadronów konnych i piątego pieszego oraz służb tyłowych. Nie miał nato
miast oddziału karabinów maszynowych.

Właściwie historia pułku kończy się w wyniku dymisji Piłsudskiego. 
Legiony zostają wycofane z frontu, zamykając na tym swe działania wojenne. 
Pułk jednak istnieje i staje garnizonem w Ostrołęce, gdzie prowadzone jest 
szkolenie. Liczba ułanów w pułku wzrasta w połowie 1917 r. do 900.

Nieco inne były dzieje 2 Pułku Ułanów Legionowych. Zaczątkiem jego stał 
się krakowski Sokół konny, do którego zaciąg ogłoszono 11 sierpnia 1914 r. 
Powstały w ten sposób oddział kawalerii podzielono na dwa szwadrony, z nu
meracją zatwierdzoną przez Komendę Legionów. 2 szwadron kawalerii L.P. (1 
był szwadron Beliny-Prażmowskiego) objął potomek uczestnika szarży pod 
Samosierrą — por. rez. Zbigniew Dunin-Wąsowicz, 3 — por. rez. Juliusz 
Klosterski, a od października tegoż roku por. rez. Jan Brzeziński. Obydwa 
szwadrony wyruszyły na front w Karpatach razem z oddziałami II Brygady 
Legionów. W przeciwieństwie do ułanów Beliny, 2 i 3 szwadron były w mo
mencie wyjazdu z Krakowa 1 października 1914 r. jednolicie umundurowane i 
wyposażone przez intendenturę austriacką. Uzbrojono je dopiero w czasie 
transportu na Węgry.

Obydwa szwadrony biorą udział w kampanii karpackiej, a następnie buko
wińskiej. Podczas tej kampanii nastąpiła szarża 2 szwadronu pod Rokitną, 
która przeszła do historii jazdy polskiej. W pierwszych dniach czerwca oddziały 
legionowe dotarły do wsi Rokitna, bronionej przez silnie umocnionego nieprzy
jaciela. Ataki piechoty na okopy rosyjskie zostały odparte.

Wówczas dowództwo austriackie powzięło decyzję zdobycia okopów sza
rżą kawaleryjską. W południe 13 czerwca 1915 r. dowódca dywizjonu kawalerii 
rtm. Zbigniew Dunin-Wąsowicz osobiście prowadzi do szarży 2 szwadron 
ułanów na okopy nieprzyjaciela, pozostawiając 3 szwadron w odwodzie. 
Szwadron mija kłusem okopy własnej piechoty, rzeczkę i ma przed sobą 
wzgórze, a za nim równinę z okopami.

Pada komenda: „Rozwinięty w lewo”, „Szable w dłoń” i już ułani, w liczbie 
63, cwałują na okopy. Pierwszą linię okopów, słabo obsadzoną, przeszli łatwo. 
Nieprzyjaciel otwiera ogień artylerii i karabinów maszynowych. Po drugiej linii 
okopów szeregi atakujących rzedną — padają ranni, zabici, giną konie pod 
ułanami.

Ginie rtm. Wąsowicz rażony kulami. Ppor. Topór-Kisielnicki, przesko
czywszy czwarty okop, odwraca konia i atakuje szablą nieprzyjaciela. Osa
czony, rzuciwszy złamaną szablę, strzela z pistoletu, ale ma już kilkanaście ran 
i pchnięty kilkakrotnie bagnetem pada martwy. Ginie por. Włodek, wach
mistrz Adamski i Nowakowski. Do czwartej linii dotarło już tylko sześciu. 
W szarży piętnastu poległo, czterech zaś zmarło z ran. Reszta, z wyjątkiem 
dwóch nietkniętych, odniosła rany lub ciężkie potłuczenia od upadków 
z końmi bądź dostała się do niewoli.

Szarża pod Rokitną stała się na wiele lat symbolem wypełnienia niewyko
nalnych rozkazów.

Pogrzeb poległych odbył się w pobliskiej Rarańczy, skąd w 1923 r. sprowa

Przysięga legionowa

„W obliczu Boga Wszechmogącego przysię 
gamy uroczyście, że Jego Apostolskiej 
Mości, naszemu Najjaśniejszemu Monarsze 
Panu, Franciszkowi Józefowi I, z Bożej 
Łaski Cesarzowi Austrii, Królowi Czech 
itd., Królowi Apostolskiemu Węgier, Kró
lowi Polskiemu wierność i posłuszeństwo 
zachowamy, że Najjaśniejszego Pana, Jene
rałów i wszystkich innych przełożonych 
naszych i starszych słuchać, ich czcić i bro
nić oraz rozkazów ich w każdej służbie 
dopełniać będziemy, że przeciw każdemu 
nieprzyjacielowi, ktokolwiek by nim był i 
gdziekolwiek by tego Najwyższa wola Jego 
Cesarskiej Miłości po nas wymagała, na 
wodzie, lądzie, we dnie i nocy, w bitwach, 
szturmach, potyczkach i przedsięwzięciach 
wszelkiego rodzaju, słowem na każdem 
miejscu, każdego czasu i przy wszelkich 
sposobnościach, dzielnie i mężnie walczyć 
będziemy, że naszych wojsk, chorągwi, 
sztandaru i dział w żadnym razie nie opuś
cimy i z nieprzyjacielem w żadne bynajmniej 
porozumienia wchodzić nie będziemy, że 
zawsze tak, jak tego wymagają od nas 
ustawy wojenne i jak to na uczciwych żoł
nierzy przystoi, zachowywać się i tym spo
sobem, i ze czcią żyć i umierać będziemy. 
Tak nam Panie Boże dopomóż. Amen.”

Przysięga złożona przez strzelców w dniu 5 września 
1914 roku w Kielcach przed komendantem I Legionu 
gen. Baczyńskim. Przysięgi tej beliniacy nie składali, 
gdyż Belina-Prażmowski rozesłał ich na patrole i sam 
też zniknął.



dzono zwłoki do Krakowa i uroczyście pogrzebano na Cmentarzu Rakowic
kim, gdzie do dziś sto ich pomnik.

Po bitwie pod Rokitną cały dywizjon pozostał do października 1915 r. 
w odwodzie II Brygady, kiedy to nastąpiło połączenie wszystkich 3 brygad 
Legionów na Wołyniu.

W czerwcu i lipcu tegoż roku organizują się pod Piotrkowem dwa następne 
szwadrony kawalerii legionowej: 5 — pod dowództwem por. Władysława Ostoi 
i 6 — dowodzony przez por. Janusza Pryzińskiego. Obydwa tworząc dywizjon, 
ruszają na front, gdzie współdziałają z pułkami piechoty III Brygady 
Legionów.

W grudniu 1915 r. Komenda Legionów wydała rozkaz połączenia obu 
dywizjonów w pułk kawalerii, na dowódcę którego wyznaczono rtm. Juliusza 
Ostoję-Zagórskiego. Dowódcami oddziałów zostali: I dywizjonu — rtm. Jan 
Brzeziński, II dywizjonu — rtm. Kazimierz Zieliński-Ziembiński, 2 szwadronu 
— por. Zygmunt Rolecki, 3 szwadronu — por. Stanisław Rabiński, 5 szwad
ronu — por. Józef Dunin-Borkowski, 6 szwadronu — por. Janusz Pryziński, 
szwadronu karabinów maszynowych — chor. Jan Borucki.

W tym czasie szwadrony na przemian pełnią służbę w okopach na odcinku 
6 P.P., skąd w marcu 1916 r. odchodzą w okolice Kowla na przeszkolenie 
w mustrze konnej, a w czerwcu do Trojanówka jako odwód Legionów.

Od lipca 2 P. Ułanów bierze udział w walkach na froncie.
Po Manifeście mocarstw centralnych 5 listopada 1916 r. i przeniesieniu 

oddziałów Legionów do Królestwa 2 P. Ułanów, po wjeździe do Warszawy, 
zakwaterowano w Mińsku Mazowieckim.

Gdy w sierpniu 1917 r. rozwiązano Legiony, wtedy z II Brygady oraz 
legionistów pochodzących z Galicji sformowano Polski Korpus Posiłkowy 
i przeniesiono go do Przemyśla, a 2 P. Ułanów do Medyki. W listopadzie pułk 
przeszedł wraz z II Brygadą na Bukowinę, skąd z powodu braku paszy dla koni 
powrócił do Małopolski Wschodniej w okolice Stryja.

Ze względu na odległość od reszty Brygady pułk nie mógł przejść wraz z nią 
przez linię frontu pod Rarańczą 15 lutego 1918, gdzie oddziały pod dowódz
twem brygadiera Józefa Hallera opuściły dotychczasowych sprzymierzeńców 
na znak protestu przeciwko haniebnemu traktatowi brzeskiemu, w wyniku 
którego Rosja Radziecka zmuszona została m.in. do oddania Niemcom Kra
jów Nadbałtyckich, części Białorusi, całej Ukrainy i zapłacenia wysokiej 
kontrybucji.

W pułku na wiadomość o tym częściowo rozpuszczono ułanów do domów. 
Jednak 19 lutego reszta została uwięziona, po czym poddanych austriackich 
wysłano na front włoski jako żołnierzy austriackich. Królewiaków interno
wano w Huszt na Węgrzech.

Na kawalerię legionową wywarł wielki wpływ Belina-Prażmowski — 
dowódca pełen temperamentu typowo ułańskiego, potrafiący stworzyć 
oddziały kawalerii nawiązujące do tradycji polskiej jazdy, do jej charakteru 
i fantazji. Jego bezpośredni zwierzchnik i dowódca Józef Piłsudski pisał:

Pamiętam, jak długi czas jeżdżąc po pustkowiach, trafiłem do pułku ułanów, tak zwanych 
Beliniaków. Zdumiony byłem tern, co się tu dzieje. Jest tu życie!... Tu przy Belinie, przy tym 
szlagońskim typie człowieka, gospodarzącym tu jak na wsi, mającym cały szereg zalet i przywar 
szlacheckich, śmiech panował, tu, w tej wiosce wieczorami odbywały się bale, tu wieczorami 
wyprawiano taniec, tu grała muzyka, tu było wesoło, tu było życie — w ponurym obrazie

Przysięga
Polskiej Organizacji
Wojskowej

„W pełni świadomości wstępuję w szeregi 
organizacji, składam wieczystą przed 
Bogiem przysięgę, że władzom swoim 
bezwzględnie posłuszny będę, wszystkie 
włożone na mnie obowiązki i wszystkie 
wydane rozkazy z całą gotowością zawsze 
sumiennie spełniać będę, że tajemnic mi 
powierzonych co do istnienia, składu i prac 
organizacji wiernie strzec będę i że wolności 
Polski wszystkie swe siły, krew i życie 
poświęcę”.
Rota przysięgi składanej przez członków tajnej POW 
oraz oficerów I Brygady Legionów odkomenderowa
nych do utworzonej przez J. Piłsudskiego na przełomie 
października—listopada 1914 r. tej organizacji.



wojny. To ułani polscy zachowali wieś od zniszczenia, to ułani polscy w smutki wojny wnosili 
radość1.

Ożywieni duchem tradycji ułanów Księstwa Warszawskiego i Królestwa 
Kongresowego beliniacy nie tylko usiłowali naśladować swych przodków z pól 
bitewnych Europy w męstwie i oddaniu sprawie narodowej, lecz także nawią
zywali do tradycji umundurowania. Jakie ono miało znaczenie w świadomości 
ułanów legionowych, najlepiej świadczą wspomnienia samego Beliny, który 
nałożenie odświętnego uniformu wiąże z przeczuciem rychłej śmierci kolegi, a 
więc podnosi ten mundur do wielkiej rangi.

30 czerwca 1915 r. nad ranem Moskale cofnęli się znad Ożarowa. Przed wymarszem 
w pościg za wrogiem zrobiłem przegląd szwadronów. Zbliżywszy się do 4-go plutonu [1 
szwadronu] zauważyłem, że ppor. Krak-Dudzieniec wystroił się jak na paradę: w czaku był bez 
pokrowca, w sznurach i pasie srebrnym, białych rękawicach. Z ogniem rzuciłem się na niego.

— Ubrałem się tak na swój pogrzeb.
Zburczałem go jak dzieciaka i z przekory zostawiłem pluton jego czwarty w rezerwie.
Chłop był wysoki, rozrosły, piękny. Stary bojowiec, kilka lat spędził na zesłaniu w guberni 

irkuckiej. Na pół roku przed wybuchem wojny uciekł i wpadł do Lwowa. Wyszedł z pierwszą 
moją siódemką niosąc siodło na barkach.

Z dwoma plutonami, 3-im Lewandowskiego i 4-ym Dudzieńca wpadłem na rynek w Tarło
wie. Miasteczko było zupełnie opuszczone. Ani żywej duszy na ulicach, po sklepach, na rynku. 
Przed apteką zeskoczyliśmy z koni i weszliśmy w kilku do środka, gdzie zobaczyliśmy jedyną 
żywą istotę — kruka oswojonego na szafie, który na nasz widok zerwał się z wrzaskiem i usiadł 
Dudzieńcowi na ramieniu. Gdy wszyscy staraliśmy się ukryć zmieszanie i zakłopotani milcze
liśmy, odezwał się z uśmiechem Dudzieniec:

— Druga wróżba.. Widzi rotmistrz, że miałem rację.
Miałem zrobić szkic sytuacyjny z pozycji, jakie zajęli Moskale za miastem. Badałem je już 

przedtem z wieży kościelnej. Teraz chciałem obejrzeć z bliska. Przed linią nieprzyjacielską 
wysterczała jedna okopana placówka, która mi zasłaniała krawędź lasu i reduty.

Dałem więc rozkaz uderzenia na tę wysuniętą placówkę. Ułani skoczyli z koni i ruszyli do 
ataku. Po kilku skokach padł Dudzieniec. Przenieśliśmy go do apteki, gdzie doktor założył mu 
opatrunek. Żył jeszcze z pół godziny.

W strugach ulewnego deszczu, śród grzmotów burzy i rozpoczynającej się wielkiej bitwy, 
ułani przenieśli ciało swego podporucznika przez Wólkę Tarłowską na tyły, by go pochować 
w Bidzinach2.

Belina, jak świadczą o tym liczne wspomnienia i pamiątki, był typem 
zagończyka, żołnierzem z kawaleryjską fantazją, odwagą i pomysłami. Można 
by zaryzykować twierdzenie, iż był tym, który przejął się wszystkimi tradycjami 
jazdy polskiej i ułanów — tymi niepodległościowymi i tymi, które były przesy
cone obyczajem pewnej urokliwej fantazji, a zarazem odwagi w boju, korzysta
nia z życia i jednocześnie pogardy śmierci w potrzebie wojennej. Był, jak wielu 
kawalerzystów, człowiekiem szlachetnym i prawym. Piękne świadectwo 
wystawia mu jego kolega i dowódca Kazimierz Sosnkowski:

Władysław Belina-Prażmowski został przeze mnie zwerbowany do Związku Walki Czyn
nej wkrótce po jego założeniu. Kolegowaliśmy na politechnice lwowskiej i niebawem zaprzyja
źniliśmy się serdecznie. Zbliżyło nas nie tyle zgłębienie tajników wiedzy technicznej, ile wspólna 
ideologia, dalej jakieś atawistyczne zamiłowanie do życia na wsi i pracy na roli, a wreszcie 
sentyment do ziemi sandomierskiej. Belina miał charakter solidny, prawy, usposobienie wesołe 
i otwarte, umysłowość prostolinijną i wiele wrodzonej inteligencji. Bardzo uczynny i po
wszechnie łubiany. Szybko przystawał on do grupy najbliższych moich współpracowników, 
których przyjaźń osobista oraz niezmienna wiara w przyszłość Związku Walki Czynnej stano
wiły dla mnie cenną pomoc i oparcie moralne, zwłaszcza w trudnych początkowych okresach, 
gdy nieraz potrzebny był z mej strony duży zasób upartej woli, by zapewnić Związkowi ciągłość 
i przetrwanie. Były to bowiem czasy, kiedy nawet wśród młodzieży niełatwo było wzniecić

1 Księga dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
im. Gen. K. Sosnkowskiego, Londyn 1969, 
s. 30, 31.
2 W. Belina-Prażmowski, W pogoni za 
wrogiem, [w:] Wspomnienia legionowe, War
szawa 1925, s. 34—37.

„Siódemka” beliniacka

Władysław Belina-Prażmowski*

1. Władysław Belina-Prażmowski —jako rtm. 1 
Pułku Ułanów Legionów Polskich

Urodził się 3 maja 1888 r. w Ruszkowcu pod 
Opatowem. Jako uczeń bierze udział 
w strajku szkolnym w Radomiu. Maturę 
zdaje w 1905 r. w Warszawie. Wstępuje do
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i podtrzymać zapał do pracy wojskowej z jej wymaganiami dokładności, podczas gdy cele tej 
pracy ogół społeczeństwa uważał za coś teoretycznego, nierealnego, a co najmniej za sprawę 
bardzo dalekiej przyszłości3.

A więc do tego wszystkiego dochodziła jeszcze romantyczna wiara w odzy
skanie niepodległości. Ta wiara zdawałoby się beznadziejna w 1914 roku, ale 
ożywiająca nie tylko członków Strzelca czy Sokoła, lecz także legionistów, 
a szczególnie ten pierwszy patrol legionowej kawalerii, który, choć wyruszył za 
kordon na furmance, lecz był ożywiony najlepszymi i najpiękniejszymi trady
cjami ułanów polskich z XIX wieku.

3 Księga dziejów 7 Pułku..., s. 31.

Związku Walki Czynnej uzyskując stopień 
oficerski chorążego w 1909 r„ a porucznika 
w 1911 r. W czasie pobytu we Francji, Belgii 
i Szwajcarii tworzy oddziały Związku. 
W 1913 r. obejmuje stanowisko zastępcy 
komendanta Krakowskiego Okręgu 
Strzelca, a w lipcu 1914 r. dowództwo 
szkolnej kompanii wakacyjnej. 2 sierpnia 
1914 r. obejmuje dowództwo patrolu, który 
przekracza granicę austriacko-rosyjską 
3 sierpnia. W dniu 6 sierpnia patrol, 
ponownie przekraczając kordon, staje się 
pierwszym oddziałem kawalerii legionowej. 
13 sierpnia tworzy pierwszy szwadron w sile 
około 140 ludzi. W listopadzie 1914 r. 
szwadron zostaje przekształcony w dywiz
jon. W marcu 1915 r. Prażmowski awanso
wany na rotmistrza, a w grudniu tegoż roku 
obejmuje dowództwo 1 Pułku Ułanów 
Legionów Polskich. W 1916 r. dowodzi bry
gadą jazdy (1 i 2 Pułk Ułanów). W styczniu 
1917 r. mianowany majorem. Od paździer
nika 1918 r. formuje w Lubelskiem brygadę 
kawalerii. Od grudnia tego roku, awanso
wany na pułkownika, zostaje dowódcą bry
gady i grupy operacyjnej. W lutym 1919 r. 
mianowany pułkownikiem i na czele bry
gady 19 kwietnia zajmuje Wilno. W 1920 r. 
dowodzi grupą kawalerii. Po zakończeniu 
wojny 1920 r. przechodzi do rezerwy. W la
tach 1929—1933 jest prezydentem Krakowa, 
a w 1933—1937 Wojewodą Lwowskim. 
W 1937 ze względu na pogarszający się stan 
zdrowia przechodzi na emeryturę. Umiera 
13 października 1938 r. w czasie kuracji 
w Wenecji, we Włoszech. Pochowany 
w Krakowie.

Zygmunt Bończa-Karwacki

2. Zygmunt Bończa-Karwacki — jako ppor. pie
choty Legionów Polskich

*Wszystkie życiorysy kawalerzystów, którzy 
odegrali znaczącą rolę w służbie, zostały 
w książce tak rozmieszczone, by uwypuklić 
związki poszczególnych oficerów z pewnymi 
okresami historii i formacjami kawalerii 
oraz wskazać czas, na który przypadł począ
tek ich kariery wojskowej bądź jej apogeum.

Urodził się 20 października 1893 r. w ma
jątku Czarnowiec, pow. Pińczów. Kończy w 
1912 r. gimnazjum Konopczyńskiego 
w Warszawie. Pracuje w tym czasie w ko
łach młodzieży zarzewiackiej. Następnie 
studiuje agronomię w Krakowie. W 1913 r. 
działa w Drużynach Strzeleckich, przygoto
wując się do powstania. Wojna 1914 r. 
zaskakuje go na wakacjach w Kieleckiem. 
Konno rusza do Krakowa i jako jeden 
z „siódemki” Beliny przekracza granicę 
Królestwa. W październiku 1914 r. przenosi 
się do piechoty — dowodzi plutonem. Pod 
Łowczówkiem 25 XII 1914 r. zostaje ranny 
w lewą rękę. W kwietniu 1915 r. otrzymuje 
rozkaz pracy w cywilu pod rozkazami 
Tadeusza Żulińskiego. Organizuje robotę 
wojskową. W maju 1915 r. Tadeusz Żuliński 
mianuje go komendantem okręgu radom
skiego — wraca do szeregów. Awansowany 
do stopnia ppor. 28 IV 1916 r. Ten żołnierz 
z krwi i kości giniej w bitwie pod Kostiuch- 
nówką (Polska Góra) nad Styrem 
4 VII 1916 r. Pochowany we wspólnej . 
mogile w Wołczewsku. Pośmiertnie zweryfi
kowany do stopnia kapitana. Posiada, jako 
jeden z nielicznych, odznakę „Parasola”.



Janusz Głuchowski, ps. „Janusz”

3. Janusz Głuchowski —jako por. ułanów I Bry
gady Legionów Polskich

Urodzony 6 sierpnia 1888 r. w Bukowej na 
Ziemi Piotrkowskiej. W 1905 r. wstępuje do 
organizacji bojowej Polskiej Partii Socjali
stycznej. Studiuje na Politechnice w Leo- 
dium w Belgii. W 1913 r. kończy kurs ofi
cerski Związku Strzeleckiego. W 1914 r. 
komendant plutonu w szkole letniej 
w Oleandrach. Uczestnik patrolu słynnej 
„siódemki” Beliny z 2 sierpnia 1914 r. Do 
1917 r. służy w 1 Pułku Ułanów Legionów 
Polskich, w którym zostaje dowódcą II 
dyonu, a w 1916 r. zastępcą dowódcy pułku. 
Mianowany porucznikiem w październiku 
1914 r., a rotmistrzem w listopadzie 1916 r. 
Organizuje 7 Pułk Ułanów w Lublinie 
w październiku 1918 r. i, zostając majorem 
w grudniu 1918 r., jest jego dowódcą do 
czerwca 1920 r. Już jako pułkownik obej
muje dowództwo grupy Kawalerii, a potem 
I Brygady Kawalerii. Kończy Kurs Wyż
szych Dowódców, następnie, od maja 1921 
do maja 1924 r., jest dowódcą 1 Dywizji 
Kawalerii. W latach 1924—1925 odbywa 
kurs w Centrum Wyższych Studiów Woj
skowych. W październiku 1925 r. obejmuje 
dowództwo 4 Dywizji Kawalerii we Lwowie, 
które piastuje do czerwca 1930 r. Miano

wany generałem brygady 1 stycznia 1927 r. 
W latach 1930—1934 jest komendantem 
Centrum Wyższych Studiów Wojskowych, a 
w 1934—1935 dowódcą Okręgu Korpusu X 
w Przemyślu. W październiku 1935 r. zos
taje I wiceministrem Spraw Wojskowych. 
Po kampanii wrześniowej opuszcza kraj. W 
1940 r. zostaje w Paryżu generałem do zle
ceń Naczelnego Wodza. Od 1941 do 1943 r. 
jest dowódcą Brygady Szkolnej w Szkocji.
I czerwca 1945 r. zostaje mianowany gene
rałem dywizji. Po wojnie osiedla się w Lon
dynie, gdzie w latach 1953—1964 pełni 
funkcję prezesa Zrzeszenia Kół Pułkowych 
Kawalerii w Wielkiej Brytanii. Zmarł
II czerwca 1964 r. w Londynie. Pochowany 
na cmentarzu Old Brompton.

Stanisław Grzmot-Skotnicki

4. Stanisław Grzmot-Skotnicki —jako por. 1 
Pułku Ułanów Legionów Polskich

Urodził się 13 stycznia 1894 r. w Skotnikach 
pod Sandomierzem. Przed wybuchem 
wojny, od 1912 r. jest dowódcą oddziału 
Strzelca w St. Gallen w Szwajcarii. 2 sierp
nia 1914 r. bierze udział w patrolu „sió
demki” Beliny, potem służy w stopniu poru
cznika jako dowódca szwadronu w 1 Pułku 

Ułanów Legionów Polskich. W 1918 r. 
organizuje 1 Pułk Szwoleżerów i zostaje 
zastępcą dowódcy pułku. W wojnie 1920 r. 
zostaje dowódcą 8 Brygady Kawalerii. W 
latach 1920—1921 kończy szkołę jazdy w 
Saumur we Francji w barwach 1 Pułku 
Szwoleżerów. Od 1921 do 1924 r. jest głów
nym instruktorem wyszkolenia bojowego w 
Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu. 
1 lipca 1923 r. zostaje pułkownikiem. Od 
czerwca 1924 do sierpnia 1927 r. jest 
dowódcą 15 Pułku Ułanów. W latach 1927 
do 1937 jest dowódcą IX Samodzielnej Bry
gady Kawalerii, późniejszej „Baranowicze”, 
późniejszej Nowogródzkiej. 1 stycznia 
1930 r. zostaje mianowany generałem bry
gady, od 1937 r. zaś dowodzi Pomorską 
Brygadą Kawalerii. W kampanii wrześnio
wej 1939 r. walczy na czele Grupy Opera
cyjnej „Czersk”, a następnie dowodzi 
Grupą Operacyjną Kawalerii (od 9 wrześ
nia) w składzie pozostałości Pomorskiej 
i Podolskiej Brygady Kawalerii. Poległ z 
18 na 19 września 1939 r. pod Białą Górą 
nad rzeką Bzurą.

Stefan Hanka-Kulesza

5. Stefan Hanka-Kulesza —jako płk — dowódca 3 
Pułku Szwoleżerów Mazowieckich



Urodził się 30 VIII 1892 r. w Holenderni 
pod Włodawą. Kończy gimnazjum 
w Płocku i Szkołę Mech.-Techn. Wawelber
ga i Rotwanda w Warszawie. Studiuje na 
Politechnice w Gandawie. Należy do Fila- 
recji, następnie Związku Walki Czynnej 
i Związku Strzeleckiego. Uczestnik patrolu 
Beliny, tzw. siódemki, który przekracza 
granicę rosyjską 2 VIII 1914 r. Służy 
w 1 Pułku Ułanów Leg. Internowany w Be
niaminowie. Od listopada 1918 r. w Wojsku 
Polskim: d-ca szwadronu w 7 Pułku Uła
nów, d-ca 201 Pułku Szwoleżerów w wojnie 
1920 r. D-ca 3 Pułku Szwoleżerów, potem 
d-ca XVII Brygady Kawalerii. W 1939 r. 
w stopniu pułkownika do 4 września dowo
dzi Kresową Brygadą Kawalerii. Umiera 
w Londynie w 1964 r.

Antoni Jabłoński ps. „Zdzisław”

6. Antoni Jabłoński („Zdzisław”) —jako por. 1 
Pułku Ułanów Legionów Polskich

Urodził się w 1896 (?) r. w majątku Husa
rze wo na Ziemi Sandomierskiej. Kończy 
w Radomiu szkołę średnią handlową.
W 1913 r. wstępuje na wydz. przyrodniczy 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 

zostając równocześnie członkiem Związku 
Strzeleckiego. Najmłodszy uczestnik patrolu 
Beliny, tzw. siódemki, który przekracza 
granicę rosyjską 2 VIII 1914 r. D-ca 1 sekcji 
I plutonu w szwadronie Beliny. W 1915 r. 
mianowany podporucznikiem i adiutantem 
Beliny w dywizjonie ułanów. W 1916 r. 
dowodzi plutonem, a w październiku 1918 r. 
obejmuje w stopniu majora dowództwo 
nowo formowanego 11 Pułku Ułanów. 
Dowodząc pułkiem ginie w bitwie pod Sie
niawą nad Bohem w lecie 1920 r. w stopniu 
podpułkownika.

Ludwik Kmicic-Skrzyński

7. Ludwik Kmicic-Skrzyński —jako podoficer 1 
Pułku Ułanów Legionów Polskich

Urodził się 26 sierpnia 1893 r. w Odessie. 
Od 1911 r. studiuje na Politechnice w Leo- 
dium, w Belgii, gdzie wstępuje do Związku 
Strzeleckiego i kończy Kurs Szkoły Podcho
rążych. 2 sierpnia 1914 r. jest uczestnikiem 
patrolu „siódemki” Beliny. Później w stop
niu podporucznika w 1 Pułku Ułanów 
Legionów Polskich. W maju 1915 r. przenie
siony do 5 pułku piechoty. Od lutego 1916 r. 
ponownie w 1 Pułku Ułanów. 15 listopada 
1918 r. mianowany porucznikiem, organi

zuje szwadron 1 Pułku Ułanów, później
szego 1 Pułku Szwoleżerów. W kwietniu 
1919 r. uczestniczy w zajęciu Wilna, zostając 
zastępcą dowódcy 1 Pułku Szwoleżerów. 
Mianowany rotmistrzem w grudniu 1919 r., 
a majorem w kwietniu 1920 r., jest szefem 
sztabu VII Brygady Kawalerii, a następnie 
w 1 Pułku Szwoleżerów do lipca 1920 r.

Zostaje dowódcą 16 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich, by w październiku 1921 r. 
objąć stanowisko dowódcy 11 Pułku Uła
nów. Awansuje na podpułkownika w kwiet
niu 1924 r. Od 1924 r. do października 
1925 r. odbywa roczny kurs w Wyższej 
Szkole Wojennej, po czym pełni kolejno 
funkcje: szefa sztabu 2 Dywizji Kawalerii, 
szefa wydziału w Departamencie Kawalerii 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Od 
czerwca 1927 do marca 1929 r. w Korpusie 
Ochrony Pogranicza. Mianowany pułkow
nikiem Sztabu Generalnego 1 stycznia 1928. 
Od marca 1929 r. dowódca brygady Kawa
lerii „Białystok”, późniejszej Podlaskiej. 
Awansowany na generała brygady 19 marca 
1938 r. Po bitwie pod Kockiem w niewoli 
niemieckiej, później w II Korpusie Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po demobiliza
cji mieszka w Anglii. Umiera 14 lutego 
1972 r. w Manchester. Pochowany na cmen
tarzu South End.
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1 Pułk Ułanów
Legionów Polskich

Tadeusz Gałecki 
ps. „Andrzej Strug”

8. Tadeusz Gałecki („Andrzej Strug”) —jako 
ułan 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich

Urodził się 28 listopada 1871 r. w Lublinie. 
Aresztowany jako członek Polskiej Partii 
Socjalistycznej w 1895 r., skazany zostaje na 
zesłanie do guberni Archangielskiej, gdzie 
przebywa od 1897 do 1900 r. Po powrocie 
do kraju studiuje na Uniwersytecie Jagiel
lońskim i bierze udział w ruchach rewolu
cyjnych w latach 1905—1907. W 1907 r. 
wyjeżdża do Paryża. Wstępuje do organiza
cji Strzelca, a po wybuchu wojny 1914 r. do 
Legionów Polskich. Do 1915 r. służy w uła
nach Beliny w stopniu wachmistrza sztabo
wego, kiedy to zostaje odesłany do szpitala. 
Po wyleczeniu pełni od 1915 do 1918 r. 
funkcje referenta politycznego Polskiej 
Organizacji Wojskowej. W 1920 r. zostaje 
członkiem założycielem Wielkiej Loży Na
rodowej Polskiej. W roku 1928 z listy PPS 
zasiada w senacie. W 1934 r. staje na czele 

Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela. 
Jest współzałożycielem Związku Zawodo
wego Literatów Polskich i dwukrotnie pełni 
funkcje prezesa, w 1924 i 1935 r. Zdecydo
wanie protestuje przeciwko procesowi brze
skiemu i Berezie Kartuskiej, z tego powodu 
też odmawiając w 1934 r. przyjęcia człon
kostwa Polskiej Akademii Literatury. Jest 
autorem wielu wybitnych powieści. Jego 
pozycja społeczna i literacka usuwa w cień 
służbę w ułanach. Umiera 9 grudnia 1937 r. 
w Warszawie. Pochowany na cmentarzu 
wojskowym na Powązkach.

Gustaw Orlicz-Dreszer

9. Gustaw Orlicz-Dreszer — jako generał dywizji

Urodził się 2 października 1889 r. w Jado
wie, pow. Radzymin. Do 1914 r. odbywa 
studia prawnicze i handlowe we Lwowie, 
Leodium i Hawrze, angażując się w działal
ność niepodległościową. Jako chorąży 
rezerwy kawalerii rosyjskiej zostaje powo
łany do wojska. Jednak przechodzi przez 
linię frontu i 14 sierpnia 1914 r. wstępuje do 
Legionów Polskich. Mianowany poruczni
kiem w październiku 1914 r. dowodzi dywiz
jonem. 19 września 1915 r. awansowany do 
stopnia rotmistrza, zostaje zastępcą 

dowódcy pułku. Od stycznia 1917 r. jest 
dowódcą batalionu w 1 Pułku Piechoty 
Legionów. Od listopada 1918 do lipca 
1920 r. dowodzi 1 Pułkiem Szwoleżerów, 
następnie IV Brygadą Kawalerii, od sierpnia 
1920 zaś do lipca 1921 r. 2 Dywizją 
Kawalerii. Mianowany zostaje majorem 
10 listopada 1918 r., zweryfikowany 
w stopniu pułkownika ze starszeństwem 
1 czerwca 1919 r. Po zawarciu pokoju jest 
kolejno: inspektorem Kawalerii w 
Inspektoracie Armii Nr 2, ponownie 
dowódcą 2, a potem 3 Dywizji Kawalerii. 
Mianowany generałem brygady 1 lipca 
1923 r. Podczas przewrotu majowego w 
1926 r. dowodzi wojskiem marszałka 
Piłsudskiego. Od października 1926 do 
grudnia 1930 r. generał do prac przy 
Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. 
Od grudnia 1930 do lipca 1936 r. Inspektor 
Armii, awansowany generałem dywizji 
1 stycznia 1931 r. W lipcu 1936 r. zostaje 
Inspektorem Armii i Obrony Powietrznej 
Państwa. Ginie w wypadku lotniczym w 
pobliżu Gdyni-Orłowo nad Bałtykiem 
16 lipca 1936 r.

Zygmunt Piasecki 
ps. „Dublańczyk”

10. Zygmunt Piasecki — jako płk 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich



Urodził się 14 grudnia 1893 r. w majątku 
Szafarnia w pow. Rypin. W latach 
1911—1914 studiuje matematykę na Poli
technice Lwowskiej i parę miesięcy w Aka
demii Rolniczej w Dublanach. Od 1912 r. 
działa we Lwowie w Związku Strzeleckim. 
W sierpniu 1914 r. wstępuje do Legionów 
Polskich, w których pełni służbę w 1 Pułku 
Ułanów. W listopadzie 1916 r. mianowany 
podporucznikiem. Od października 1918 r. 
wraz z grupą żołnierzy 1 Pułku Ułanów — 
beliniaków, organizuje pułk Kawalerii, 
który później otrzymuje nazwę 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkow- 
skiego. W październiku tegoż roku awanso
wany na porucznika. 1 grudnia 1919 r. 
awansowany do stopnia rotmistrza. W sty
czniu 1920 r. zostaje zastępcą dowódcy, a 
następnie, mianowany majorem 15 sierpnia 
1920 r., obejmuje dowództwo 7 Pułku Uła
nów, by w parę dni później zostać dowódcą
4 Brygady Jazdy, na czele której walczy
w wojnie 1920 r. W lutym 1921 r. obejmuje 
ponownie dowództwo 7 Pułku Ułanów 
w Mińsku Mazowieckim. 1 sierpnia 1923 r. 
awansuje do stopnia podpułkownika.
W marcu 1929 r. zostaje dowódcą 17 Bry
gady Kawalerii w Hrubieszowie, a następnie
5 Samodzielnej Brygady Kawalerii w Kra
kowie. 1 stycznia 1938 r. zostaje generałem 
brygady. Jest jedynym kawalerzystą, który 
posiada trzy klasy Orderu Virtuti Militari 
(III, IV i V). W kampanii wrześniowej 
dowodzi Krakowską Brygadą Kawalerii. Po 
zwolnieniu z niemieckiego obozu jeńców 
osiedla się we Francji. Umiera w Nicei
26 stycznia 1954 r.

Wacław Sieroszewski 
ps. „Sirko”

11. Wacław Sieroszewski —jako ułan 1 Pułku 
Ułanów Legionów Polskich

Urodził się 21 sierpnia 1858 r. w Wólce Koz
łowskiej pod Radzyminem. W 1878 r. zo
staje aresztowany za działalność w organi
zacjach socjalistycznych i osadzony 
w X Pawilonie Cytadeli. Za stawianie oporu 
podczas buntu więźniów skazany w 1879 r. 
na osiedlenie na Syberii. Stąd wysyła do 
kraju swe pierwsze utwory literackie.
W 1887 r. debiutuje publikując nowele 
w warszawskim „Głosie”. Do kraju wraca 
w 1898 r. i zamieszkuje w Warszawie. W la
tach 1900—1904 odbywa podróż na Daleki 
Wschód. Ponownie aresztowany za udział 
w rewolucji 1905 r., ucieka do Galicji, a na
stępnie do Paryża, gdzie w 1910 r. zostaje 
członkiem Związku Strzeleckiego. W Legio
nach służy od 1914 do 1917 r., dochodząc 
do stopnia wachmistrza w ułanach Beliny. 
W 1918 r. zostaje ministrem propagandy w 
rządzie lubelskim. Od 1927 do 1930 r. jest 
Prezesem Związku Zawodowego Literatów 
Polskich. W 1933 r. zostaje wybrany człon
kiem Polskiej Akademii Literatury. Wydaje 
wiele poczytnych książek. Choć jest znanym 

i popularnym pisarzem, zawsze sobie 
wysoko ceni przynależność do stanu ułań
skiego. Umiera 20 kwietnia 1945 r. w Piase
cznie pod Warszawą. Pochowany na 
Powązkach.

Leon Strzelecki

12. Leon Strzelecki —jako por. 1 Pułku Ułanów 
Legionów Polskich

Urodził się 11 kwietnia 1895 r. w Piotrkowie 
Trybunalskim. Służbę w Legionach Polskich 
rozpoczyna w 1 Pułku Ułanów. W listo
padzie 1918 r. wstępuje do 5 Pułku Ułanów, 
gdzie obejmuje dowództwo szwadronu, na 
czele którego walczy w 1920 r. 
Zweryfikowany w stopniu rotmistrza ze 
starszeństwem 1 czerwca 1919. Od 1921 do 
1926 r. w 1 Pułku Szwoleżerów pełni 
obowiązki dowódcy dywizjonu, później 
kwatermistrza. Majorem zostaje mianowany 
1 lipca 1923 r. W latach 1926—1928 studiuje 
w Wyższej Szkole Wojennej, a w okresie 
1928—1930 jest dyrektorem nauk w Cen
trum Wyszkolenia Kawalerii w
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Grudziądzu. 1 stycznia 1928 r. zostaje 
mianowany podpułkownikiem Sztabu 
Generalnego. Od października 1930 do 
sierpnia 1933 r. jest dowódcą 1 Pułku 
Ułanów. Awansuje na pułkownika 
dyplomowanego 1 stycznia 1932 r. Od 1933 
do 1935 r. oficer do zleceń Generalnego 
Inspektoratu Sił Zbrojnych i do lipca 1939 r. 
Szef Biura Inspekcji GISZ. W kampanii 
wrześniowej dowódca Podolskiej Brygady 
Kawalerii, potem w obronie Warszawy. Po 
wyjściu z niewoli niemieckiej w II Korpusie 
we Włoszech. Od stycznia 1946 do 1947 r. 
dowódca 1 Pułku Ułanów. Po demobilizacji 
mieszka w Anglii. Umiera w Londynie 
7 września 1968 r. Pochowany na cmentarzu 
South Ealing.

Mariusz Zaruski

Urodził się 30 stycznia 1867 r., w Domano- 
wie na Podolu. W latach 1885—1894 stu
diuje fizykę i matematykę w Uniwersytecie 
w Odessie, następnie odbywa studia 
w Szkole Morskiej w Aręhangielsku, 
w Akademii Sztuk Pięknych w -Krakowie. 
Był Kapitanem rosyjskiej marynarki 
handlowej. Więziony przez carat i zesłany 
na 5 lat do gubernii Archangielskiej. W 
latach 1912—1914 w Związku Strzeleckim. 
W 1914 wstępuje do Legionów Polskich i 
służy w 1 Pułku Ułanów Beliny do lipca 
1917 r. Od listopada 1918 do października 
1921 r. dowódca 1 Pułku Ułanów. Walczy 
na jego czele w wojnie 1920 r. 
Zweryfikowany w stopniu pułkownika 
Kawalerii ze starszeństwem 1 czerwca 1919. 
Dowodzi także 23 Pułkiem Ułanów. W 
latach 1923—1925 jest adiutantem 
generalnym Prezydenta R.P. 15 sierpnia 
1924 r. zostaje mianowany generałem 
brygady, a od 1925 r. przeniesiony w stan 
spoczynku. Od 1934 r. kapitan jachtu 
szkolnego „Zawisza Czarny”. Twórca 
GOPR w Zakopanem. Żeglarz, taternik 
i pisarz. Autor podręczników żeglarskich, 
narciarskich oraz wielu książek 
podróżniczych. Po kampanii wrześniowej w 
Związku Radzieckim. Umiera w marcu 
1941 r. w Chersoniu w więzieniu NKWD.

13. Mariusz Zaruski — jako por. 1 Pułku Ułanów 
Legionów Polskich



2 Pułk Ułanów Legionów 
polskich

Zbigniew Dunin-Wąsowicz

14. Zbigniew Dunin-Wąsowicz —jako rtm. 2 
Dywizjonu Ułanów Legionów Polskich

Urodził się w 1882 r. w Brzeżanach w rodzi
nie tradycyjnie wojskowej. Ojciec jego był 
majorem 13 Pułku Ułanów austriackich, 
dziadek uczestnikiem szarży pod Samo- 
sierrą, a dalsi przodkowie służyli pod 
Jagiełłą, Chodkiewiczem, Żółkiewskim i Ba
torym. Kończy szkołę kadetów w Łobzo
wie, potem służy jako porucznik w 13 Pułku 
Ułanów austriackich. Przed wybuchem 
wojny występuje z pułku i pracuje w Sokole. 
W sierpniu 1914 r. znajduje się w szeregach 
strzeleckich Józefa Piłsudskiego. Po zajęciu 
Kielc wraca do Krakowa, gdzie obejmuje 
komendę nad tworzącą się jazdą legionową. 
W Przegorzałach i w Krakowie przy ul. 
Smoleńsk w stajniach konnego Sokoła for
muje 2 i 3 szwadron kawalerii. W początku 
września obejmuje dowództwo 2 szwadronu, 
który w październiku skierowano na Węgry 
i włączono do II Brygady Legionów. Po 

przejściu na teren Polski stacza swój pier
wszy bój na czele 2 szwadronu 26 X 1914 r. 
pod Cucyłowem w okolicy Stanisławowa, 
zaraz potem walczy w czterodniowej krwa
wej bitwie II Brygady pod Molotkowem. Od 
26 XI do 8 XII 1914 r. bierze udział w kam
panii na Huculszczyźnie. W styczniu 1915 r. 
wraz ze szwadronem przerzucony zostaje na 
zagrożony odcinek węgierskiej granicy. 
Walczy na Bukowinie i we wschodniej 
Małopolsce, gdzie z 2 szwadronem stacza 
zacięty bój pod Tłumaczem. W pierwszych 
dniach czerwca, już jako rotmistrz, obej
muje dowództwo 2 Dywizjonu kawalerii. 13 
czerwca 1915 r. na czele 2 szwadronu, liczą
cego 63 ułanów, dokonuje słynnej szarży 
pod Rokitną. Pada przeszyty kulami wroga 
przed czwartą linią okopów, do której 
dociera na czele tylko 9 ułanów. W 1923 r. 
zwłoki jego sprowadzono wraz z innymi 
poległymi w szarży i pochowano w Krako
wie na cmentarzu Rakowickim.

Juliusz Kleeberg

15. Juliusz Kleeberg —jako attache wojskowy 
w Paryżu

Urodził się 30 marca 1890 r. w Trembowli. 
Służy w armii austriackiej jako oficer zawo
dowy od 1910 r. Kończy Akademię Woj
skową w Wiener Neustadt jako oficer kawa
lerii. W 1915 r. przechodzi do Legionów, 
gdzie jest oficerem sztabu. Mianowany rot
mistrzem 26 listopada 1916 r. W 1917 r. 
kończy Kurs Sztabu Generalnego i pełni 
służbę sztabową w Inspektoracie Wyszkole
nia. Jest dowódcą szwadronu na kursie 
wyszkolenia jazdy w Mińsku Mazowieckim. 
Mianowany majorem 12 października 
1918 r. Zweryfikowany w stopniu 
podpułkownika Sztabu Generalnego 
ze starszeństwem 1 czerwca 1919 r.

Do lutego 1919 r. attache wojskowy 
przy poselstwie polskim na Ukrainie, a do 
czerwca tego roku jest szefem sztabu 
1 Dywizji Piechoty Legionów. Do marca 
1920 r. szef sztabu Inspektoratu Jazdy. 
W 1923 r. kończy Ecole Supérieure de 
Guerre w Paryżu i w lutym tegoż roku zos
taje dyrektorem nauk w Centrum Wyszko
lenia Kawalerii w Grudziądzu. Od grudnia 
1923 do 1928 r. jest attaché wojskowym 
w Paryżu, a od grudnia 1928 r. dowódcą 
5 Pułku Strzelców Konnych. Mianowany 
pułkownikiem 15 sierpnia 1924 r. W marcu 
1930 r. mianowany dowódcą VI Samodziel
nej Brygady Kawalerii, późniejszej Podol
skiej. Mianowany generałem brygady 19 
marca 1937 r. W sierpniu 1939 r. obejmuje 
stanowisko zastępcy dowódcy Okręgu Kor
pusu II w Lublinie. Po kampanii wrześnio
wej 1939 r. do czerwca 1940 r. attache woj
skowy w Paryżu. Po upadku Francji do 
czerwca 1943 r. konspiracyjny dowódca 
Wojska Polskiego we Francji. W 1944 r. szef 
delegacji polskiej przy sztabie Wojsk 
Sprzymierzonych. Po demobilizacji osiedla 
się w Australii, gdzie ginie w wypadku 
samochodowym 4 lipca 1970 r. w Sydney. 
Pochowany na cmentarzu Ashfield.

25



Janusz Maleszewski 
ps. „Zygmunt Jagrym”

Urodził się w 1879 r. Kończy gimnazjum 
w Warszawie i Akademię Handlową w Lip
sku. Od 5 VIII 1914 r. w szwadronie ułanów 
Leg. Pol. D-ca plutonu w szarży pod 
Rokitną, ranny, wzięty do niewoli. Wraca w 
listopadzie 1915 r. Kolejno: Inspektorat 
Werbunkowy w Warszawie; sekr. gen. 
Komisji Wojsk. Tymczas. Rady Stanu; kier. 
Głównego Urzędu Zaciągu Pol. Siły Zbroj
nej. Od 1918 r. pułkownik kawalerii. 
Czynny w zamachu majowym. Oficer do 
zleceń marsz. J. Piłsudskiego. Od 1926 do 
1935 r. komendant główny Policji Państwo
wej. Senator RP. Umiera w 1942 r.

Józef Mączka

16. Józef Mączka — jako ułan 2 szwadronu uła
nów Legionów Polskich

Urodził się 2 czerwca 1888 r. w Zaleszanach, 
pow. Tarnobrzeg. Syn powstańca 1863 r. 
Studia inżynierskie rozpoczyna na Politech
nice Lwowskiej. W 1914 r. wstępuje do 
Związku Strzeleckiego. Z chwilą wybuchu 
wojny przydzielony do 2 szwadronu jazdy 

Legionów pod dowództwem rotmistrza 
Dunin-Wąsowicza. W sierpniu 1915 r. mia
nowany chorążym, a w październiku 1916 r. 
podporucznikiem, od stycznia 1917 r. służy 
w 2 Pułku Ułanów. W styczniu 1918 r. 
awansowany na porucznika. Internowany 
przez Austriaków, ucieka z obozu i dołącza 
w końcu lutego do II Brygady II Korpusu 
Polskiego na Ukrainie. W bitwie pod 
Kaniowem w maju wzięty do niewoli przez 
Niemców, ponownie ucieka i znajduje się 
w Komendzie Naczelnej 3 Polskiej Organi
zacji Wojskowej na Ukrainie, zajmując się 
przerzutem rozbitków legionowych do 
dywizji gen. Żeligowskiego na Kubaniu.

Bardzo popularny w Legionach poeta. 
Poezja jego ma charakter romantyczny i jest 
związana z patriotyzmem żołnierskim. Dru
kuje w czasie wojny w prasie, kalendarzach 
legionowych, a w 1917 r. wydaje tomik poe
tycki Starym szlakiem. Umiera 2 lub 
6 września 1918 r. na cholerę w Paszkow
skiej Stanicy pod Jekatynodarem. W listo
padzie 1933 r. prochy jego zostają sprowa
dzone do kraju. Pochowany w kwaterze 
legionowej na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie.

Witold Nowina-Sawicki

Urodził się 26 września 1896 r. w Zmys- 
łówce. Od 1914 do lutego 1918 r. w Legio
nach Polskich, słluży w 2 Pułku Ułanów. 
Zweryfikowany w stopniu rotmistrza ze 
starszeństwem 1 czerwca 1919 r. Od listo
pada 1918 do 1923 r. służy w 2 Pułku Szwo
leżerów. Jako oficer tego pułku zostaje 
przeniesiony do kadry Centrum Wyszkole
nia Kawalerii w Grudziądzu, a następnie 
w 1927 r. skierowany do Wyższej Szkoły 
Wojennej, którą kończy w 1929 r. Awanso
wany na majora dyplomowanego 1 stycznia 
1930 r. Od 1929 do 1932 r. służy w 2 Pułku 
Szwoleżerów, a od 1932 do 1934 r. jest 
w Kadrze Centrum Wyszkolenia Piechoty 
w Rembertowie. W latach 1934—1935 jest 
zastępcą dowódcy 2 Pułku Strzelców Kon
nych, a od 1935 do 1938 r. szefem sztabu 
Pomorskiej Brygady Kawalerii. 19 marca 
1936 r. mianowany podpułkownikiem 
dyplomowanym. W 1938 r. przeniesiony na 
stanowisko dyrektora nauk w Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Po 
kampanii wrześniowej 1939 r. przedostaje 
się do Anglii, gdzie od sierpnia 1940 do 

kwietnia 1941 r. wykłada na kursie unitar
nym Centrum Wyszkolenia Armii I Kor
pusu w Szkocji, a do stycznia 1942 r. jest 
oficerem 5 Brygady Kadrowej Strzelców. Od 
kwietnia 1942 r. szef Oddziału IV 
Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych 
w ZSRR. Mianowany pułkownikiem 
dyplomowanym 3 maja 1943 r. w sierpniu 
tegoż roku zostaje I zastępcą kwatermistrza 
II Korpusu. Od października 1943 do 
1946 r. dowódca 6 Lwowskiej Brygady 
Piechoty II Korpusu. Po wojnie osiada w 
Anglii. Umiera w Londynie 12 stycznia 
1979 r.
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Grupa polskich posłów do rosyjskiej Dumy wystąpiła we wrześniu 1914 r. do 
szefa głównego sztabu w Baranowiczach z projektem sformowania Legii Pol
skiej. W projekcie powołano się na manifest wielkiego księcia Mikołaja, 
naczelnego wodza, w którym czynił on Polakom dość mgliste obietnice więk
szych swobód i częściowej autonomii. W październiku tego roku udzielono 
ziemianinowi Witoldowi Gorczyńskiemu zezwolenia na utworzenie oddziału 
ochotników polskich, a w końcu listopada mianowano go naczelnikiem 
oddziału nazwanego Legionem.

W grudniu 1914 r. Legion Puławski, nazwany tak od miejsca stacjonowa
nia, miał 350 piechurów formujących stopniowo batalion. Rozkazy i komenda 
były polskie, umundurowanie według wzoru rosyjskiego z literami LP (Legiony 
Polskie) na naramiennikach z materiału ochronnego. Zakazano żołnierzom 
nakładać wszystko co wiązało się z tradycjami polskimi, zezwolono tylko na 
sztandar, jak stwierdzał niejasno rozkaz: ,,na drzewcu z kopią z materiału 
amarantowego z wyobrażeniem Matki Boskiej Częstochowskiej i z napisem 
«Legiony Polskie 1914 r.»” Na umieszczenie orła polskiego na drzewcu nie 
pozwolono, lecz I Legion go używał.

Powstały w Warszawie Komitet Narodowy Polski, skupiający obywateli 
o znanych nazwiskach, przedsięwzięcie to poparł i nawoływał do zaciągu 
ochotniczego. Mogło się wtedy niektórym zdawać, że buta samowładztwa 
carskiego znikła bezpowrotnie, a zachłanność zaborcy trzymającego w niewoli 
Polaków została zastąpiona przez zrozumienie i przychylność dla dążeń nie
podległościowych. Wkrótce żołnierze Legionu Puławskiego mieli się przeko
nać, że jest inaczej. Na razie jednak do Puław zgłaszali się Polacy pragnący 
służyć pod polską komendą.

Już w grudniu 1914 r. poczęli zgłaszać się pierwsi ochotnicy do Kawalerii. 
Przybywali w sprawionym prywatnie umundurowaniu, częściowo z własnymi 
końmi. Przekonanie o możliwości powołania do życia polskich legionów w za
borze rosyjskim było tak silne i głębokie, że do Puław, jak podawały ówczesne 
pisma warszawskie, zgłaszało się bardzo wielu. Po odezwie Komitetu Narodo
wego Polskiego w warszawskim biurze werbunkowym panował ogromny ruch.
27 stycznia 1915 r. zapisano i poddano oględzinom lekarskim 175 ochotników,
28 stycznia — 185. Potem średnio odprawiano do koszar w Puławach około 100 
ludzi dziennie. Wskutek trudności czynionych przez władze w zaopatrzeniu 
i organizacji Legionów napływ ochotników zmalał, a biura werbunkowe 
zawiesiły swą działalność.

Mimo to I i II Legion Polski istniały, a napływający ochotnicy do kawalerii, 
rekrutujący się ze środowisk inteligencji, chłopów, rzemieślników i robotni
ków, kierowani byli do dwóch szwadronów. W połowie stycznia 1915 r. zakoń
czono organizację 1 szwadronu i dlatego rok ten został przyjęty jako data 
powstania 1 Pułku Ułanów, który w późniejszym okresie przybrał nazwę 
Krechowieckich. Wkrótce też został zorganizowany drugi szwadron.

Obydwa szwadrony zostały rozmieszczone w Krempej i Ksawerynowie pod 
Maciejowicami. Pierwszym — przydzielonym pod względem taktycznym I Le
gionowi — dowodził rotmistrz Henryk Budkowski. Na czele drugiego, przy
dzielonego II Legionowi, stał rotmistrz Mścisław Butkiewicz. Obaj, podobnie 
jak cała legionowa kadra, byli zawodowymi oficerami armii rosyjskiej.

Obydwa szwadrony organizacyjnie nie różniły się niczym od dywizjonu 
kawalerii rosyjskiej. Jedyną odrębnością były szlify srebrne i amarantowe. 

Kawaleria 
bez białych 
orłów



Oficerowie, pomimo zakazu, nosili podwójne lampasy amarantowe na spod
niach i czapki okrągłe, amarantowe z otokiem białym i wypustką białą. Mimo 
surowych rozporządzeń i poleceń używano w czasie wyjazdów z Warszawy 
mundurów ułańskich z amarantowymi rabatami podobnymi do tych z 1830 r., 
w które na początku władze rosyjskie pozwoliły umundurować szwadrony. 
Wzbudzało to zrozumiałą sensację i zachwyt społeczeństwa, a powodowało 
zdenerwowanie władz rosyjskich. W dodatku ułani Legionu mówili w miejs
cach publicznych po polsku. Zdarzały się więc częste wypadki „pomyłkowego” 
aresztowania ułanów.

Nadzieje i zapał, jakie początkowo wywołała wieść o tworzeniu się tej niby 
to polskiej kawalerii, tak opisuje jeden z nich — Borakowski:

Ułanem może być tylko Polak. To już tak jakoś wżarło się w krew, takie już przekonanie 
polskie dzieci z piersi matek wyssały, a po ojcach i dziadach wzięły zamaszystość, ochotę 
i wszystko to, co w sobie mieści słowo „ułan”.

Szybko wypracowują się projekty uniformów. O szarych czamarach z szamerowaniem 
z czarnego sznura nikt już nie myśli. Czamary piechota będzie nosić.

Ułan, a więc i mundur ułański. Mundur ten winien posiadać wszelkie cechy polskiego 
uniformu, jednakże kroju przyjętego obecnie w pułkach ułańskich wszystkich armii. A więc nie 
fraczki napoleońskie, lecz granatowe ułanki i takież spodnie do długich butów. Na mundurze 
dwa rzędy srebrnych guzów, po 6 z każdej strony, jako że 6 szwadronów jest w pułku, i dwa 
guzy wyżej dla przypinania rabatu.

Polacy ułani — pierwsi ułani, a więc i amaranty: amarantowy kołnierz i mankiety i nara
mienniki — te ostatnie granatową wypustką obszyte. Amarantowe kanty na szwach rękawów 
i plecach, podwójne lampasy i kant na spodniach.

Takie lampasy w armii rosyjskiej noszą tylko generałowie i na paradę gwardia. Bo — psie 
krwie — wzory do swych mundurów z polskich dawnych uniformów pobrali.

Ostrogi, rzemienny pas i takież rapcie, szabla w metalowej białej pochwie o głowni z 
koszem, okrągła czapka z daszkiem czarnym, rosyjskiego kroju, lecz o amarantowym denku, 
białym otoku i białych kantach — dopełniają uniformu.

W czasie niepogody i w zimie płaszcz barwy khaki —jak noszą pułki rosyjskie. Płaszcz 
wydawać ma rosyjska intendentura. Na paradę — amarantowe przypisane rabaty, złoty węzeł 
metalowy LP odmienny w swym wiązaniu od srebrnego węzła piechoty.

Czasu nie trzeba tracić. Więc już coś w dwa dni po porozumieniu się w Łaszczem jeden z 
pokojów werbunkowgo biura legionów przekształca się w biuro werbunkowe ułanów.

Kilka map na ścianie, kilka reprodukcji z obrazów Kossaka, portrety Kościuszki, Ponia
towskiego, Napoleona. Za stołem dwóch pisarzy siedzi, a po pokoju przechadza się naczelnik 
biura Jan Piotr Kicman. Służył niegdyś w huzarach rosyjskich. Sam, urzędnik z zawodu, słyszał 
o ułanach, zadrżało mu coś w sercu więc przyszedł ofiarować swe wolne od zajęć godziny. Ma 
lat 32, dobre poczciwe oczy, kręcone wąsy i długą brodę.

Ta broda, jako że to nie moda ułańska, Łaszczowi spokoju nie daje. Toteż koniec końców 
Kicman, wstąpiwszy później zupełnie do ułanów, zmuszony jest ją ogolić. Bo wąsy i baki — 
moda była ułańska. Brody nosili niektórzy husarzy rosyjscy.

A Łaszcz podoba się wszystkim. Wzrost nie wysoki, głowa dobrze szpakowata, łysiejąca 
już nieco, jasne oczy pod gęstymi brwiami, czernione zgrabnie wąsy, niewielkie baki, nos orli. 
Do twarzy mu w mundurze ułańskim. Przypomina w nim ułana-hulakę napoleońskich czasów.

Do pomocy Łaszczowi zostaje wyznaczony przez Gorczyńskiego jako młodszy oficer, 
zapisany już dawniej, porucznik Borakowski.

Rangi nadaje sam Gorczyński. Jako naczelnik Legionów posiada na to oddzielne pozwo
lenie. W pułkach rosyjskich rangi te wymagały zatwierdzenia przez cesarza. Toteż mianowani 
oficerowie Legionów nie są oficerami rosyjskimi. W razie przejścia któregoś z nich do oddzia
łów nie legionowych otrzymałby zaledwie rangę pełniącego obowiązki chorążego i dopiero po 
pewnym czasie mógłby uzyskać stopień chorążego — najniższy z oficerskich — a już jako taki 
mógłby awansować dalej. Oficerom Polakom z armii rosyjskiej nie wolno przechodzić do 
legionów — Gorczyński więc zmuszony jest naznaczyć sam oficerów spośród ochotników. 28



Na białej, nie wypełnionej karcie księgi werbunkowej ułanów zapisuje pisarz jako pier
wszych ułanów — Łaszcza i Borakowskiego w rangach oficerskich, Rafała Pereświt-Sołtana 
i kilku innych, dawniej już zgłoszonych, jako szeregowców.

Dano odnośne ogłoszenie do pism o werbunku i rozgłoszono po mieście o mających się 
formować szwadronach. Nie czekano długo na wyniki.

Na drugi dzień po ogłoszeniu zaciągów zjawiają się w kancelarii pierwsi ochotnicy — „Tu 
zapisują do polskich ułanów?” Łaszcz mierzy wzrokiem przybyłych.

Wzrost dobry, barki szerokie, ręka szablę i karabin udźwignie, w oczach aż się pali 
z ochoty.

„Podpisać trzeba zobowiązanie na służbę w ciągu całej wojny” — objaśnia Kicman.
Bóg jeden wie jak długo ta wojna trwać będzie, ale przybyłych to nie zraża. 
„Umundurować się na własny koszt panowie mogą?”
„Jak potrzeba to umundurowanie mieć będziemy” — oświadcza jeden z przybyłych. 
„Musimy mieć” — potwierdza drugi.
„Bo to i mundur z rabatem, i czapka amarantowa, i szabla, i ostrogi...” 
„Umundurowanie będzie na pewno”
Jeśli kto sam umundurować się nie może, to i to nie nieszczęście. Niech tylko postawę ma, 

a zacięcie ułańskie — to niech tam.
„Zapisać na listę” — rozstrzyga Łaszcz.
Umunduruje się albo kosztem Łaszcza, albo ze składek zbieranych przez ogólny komitet 

organizacyjny Legionów. Gorzej jest z końmi. Posiadać własne wierzchowce na razie niewielu 
może. Łaszcz jednak nie traci nadziei na otrzymanie ich od społeczeństwa.

„Wołyń, Podole, Ukraina — Kresy dostarczą nam koni” — mówi — „a i Kongresówka nie 
poskąpi. Bo to widzicie do ułanów jakby tam nie było, dusza rwie, serce ciągnie”.

Na pierwszej stronie księgi werbunkowej zapisują się dwaj bracia Ostkiewicz-Rudniccy, 
Ajstetten, Zawistowski, Stefański, Weseliński, Kyndler, Bombka, Pruszkowski, Zajączkowski, 
a za nimi już cały szereg innych z różnych stron Polski.

Jednych, jak Rudnickich i Pruszkowskiego, ojcowie przyprowadzają oddając ich pod 
opiekę, drudzy zjawiają się sami. Starsi, młodzi, studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół 
średnich, robotnicy z fabryk, czeladnicy z warsztatów, urzędnicy.

Śmieją się im oczy, a serce skacze do amarantowego ułańskiego rabatu, a czapy, a szabli 
błyszczącej, a polskiej ułańskiej piosenki.,

Nie wszystkich jednak przyjmują. Lekarz, do którego odsyłani są zgłaszający się ochot
nicy, bada ich i orzeka zdolność do służby, odrzucając słabszych. Wybierać zaś jest w kim. Nie 
brak też niedorostków po lat 16-18. Niektórzy z nich zdrowi fizycznie, silni, rozwinięci, mogliby 
i służyć wojskowo, ale niepełnoletność staje na przeszkodzie.

„Pozwolenie rodziców lub opiekunów” — zapytuje Kicman. A człowiek to twardy. Nie 
wzruszają go żadne najgłośniejsze błagania i prośby.

Bez pozwolenia — ani rusz. Z żalem więc w oczach, nieraz nawet łzy kryjące pod powie
kami, a skargę mając na ustach, opuszczają kancelarię niedoszli ułani.

Nowo zapisani wkrótce ukazują się na ulicach już w mundurach. Niektórzy z nich już 
nawet pełnią na ochotnika wartę przy kancelarii. Wartę honorową — ot tak — dla parady. Bo 
i niejeden, który przyszedł zapisać się do piechoty, a zobaczył w dalszym pokoju stojącego 
takiego ułana w rabatach, amarantach, dźwięczącego ostrogami, a połyskującego szablą, to aż 
zęby od ucha do ucha wyszczerzył z wesela. Ani spojrzy już więcej na piechurów, a idzie zapisać 
się do ułanów1.

Wkrótce jednak car Mikołaj II rozkazał wielkiemu księciu Mikołajowi 
zaprzestania formowania Legionów i organizacyjnie podporządkować go 
rosyjskiemu pospolitemu ruszeniu. Generał Edmund Swidziński, ówczesny 
kierownik Komitetu Organizacyjnego, został podporządkowany generał-gu- 
bernatorowi warszawskiemu Jengałyczewowi i zmuszony do zerwania podleg
łości i kontaktów z Komitetem Narodowym Polskim.

Oddziały Legionów Polskich otrzymały nowe nazwy, zakaz używania pol
skiej komendy oraz zakaz posługiwania się w służbie wewnętrznej i korespon
dencji językiem polskim. Stacjonujący w Puławach I Legion został przemiano
wany na 739 drużynę nowoaleksandryjską, II Legion, formowany na Pradze 

1 W.P. Borakowski, Legenda, Warszawa 
1924, s. 21—24.
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w Warszawie, na 740 drużynę lubelską, szwadrony ułanów zaś najpierw na 104 
i 105, a później na 115 i 116 konne sotnie pospolitego ruszenia. Równocześnie 
zabroniono przyjmowania do Legionów poborowych i rezerwistów.

Nie widząc możliwości kierowania organizacją i szkoleniem legionistów 
generał Edmund Swidziński składa kierownictwo w ręce generała rosyjskiej 
jazdy Piotra Szymanowskiego, który później zostaje dowódcą Brygady Strzel
ców Polskich w Rosji, a po wojnie znajdzie się w szeregach Wojska Polskiego. 
Po ustąpieniu gen. Swidzińskiego Legiony zostają przemianowane na 104 
Brygadę Pospolitego Ruszenia.

W lutym 1915 r. w obydwu szwadronach jest około 300 ułanów, ale koni 
zaledwie kilkadziesiąt. Brak także bojowych szabel, broni palnej i mundurów. 
Intendentura rosyjska nie kwapi się z zaopatrywaniem polskich legionistów. 
Otrzymują wprawdzie w darze nieco koni od obywateli ziemskich — Polaków 
z Podola i Ukrainy, ale to jeszcze nie rozwiązuje problemu.

Ofensywa niemiecka na Warszawę i austriacka na Dęblin w sierpniu 1915 r. 
zmusza obydwa szwadrony do wycofania się do Brześcia. Tutaj, według taj
nych rozkazów, szwadrony polskie miały być rozformowane i rozbrojone. 
W chaosie, jaki zapanował w czasie odwrotu armii rosyjskich, polecenie to 
gdzieś się zawieruszyło i dotarło ze znacznym opóźnieniem. Kiedy zaś wreszcie 
rozkaz doszedł do dowództwa 3 Armii, sytuacja na froncie była tak niepo
myślna, że o rozwiązaniu nie było mowy. Ponadto ułani zyskali już wielkie 
uznanie dowództwa dla swej waleczności i męstwa.

Pierwszy bój ułani stoczyli pod Borkami nieopodal Pińska. Pierwszą dużą 
walkę kawalerzystów Legionu Puławskiego tak opisuje Henryk Bagiński:

„Patrol, po półgodzinnym marszu, wpada na dziesięciokrotnie większy oddział jazdy 
niemieckiej. Nasi ułani pierwsi zaatakowali i tym sposobem udało się im Niemców zatrzymać. 
Sami nie ustając strzelać cofali się do pobliskich chałup, zaś jazda niemiecka zręcznym 
manewrem usiłowała okrążyć nasz spieszony patrol. Ledwo ułani zorientowali się w tej 
sytuacji, nie tracąc chwil czasu wskoczyli na konie i pędząc co koń wyskoczy na czystym polu 
pod obstrzałem dopadli do 1 szwadronu, który już dochodził do Borek, uprzedzając go 
o bliskim niebezpieczeństwie. Tymczasem naprzeciw pierwszego szwadronu wypadają trzy 
szwadrony niemieckiej jazdy od strony Borek. Dowódca p. Łaszcz nie był wcale na atak 
przygotowany, lecz zastąpił go stary kawalerzysta rosyjski wachmistrz Leon Racięcki: widząc 
nacierający pułk jazdy niemieckiej — spieszą od razu szwadron, dopuszcza niemieckich huza
rów na odległość 500 kroków i nagle razi nieprzyjacielskie szeregi szybkim i celnym gradem 
strzałów. Niemcy nie byli przygotowani na tak gwałtowny atak, ujawniło się to od razu, gdyż 
szeregi jazdy poczęły się łamać, aż wreszcie rozsypały się po polu, wycófując się szybko z boju. 
Wkrótce już i śladu Niemców nie było! Na polu walki zostało 17 zabitych i 44 rannych oraz 
wiele broni.

Przed samym atakiem podoficer 4 pułku huzarów Hesskich podjechał do szwadronu 
z białą flagą meldując, że pułk jego chce się poddać. Był to często używany przez Niemców 
manewr w celu rozpoznania sił przeciwnika i wygrania na czasie.

Huzar ten został wzięty do niewoli przez ochotnika ułana Maksymiliana Łebkowskiego.
Po ustąpieniu przeciwnika szwadron nasz dosiadł koni i wycofał się, wieczorem docierając 

do linii bojowej wojsk rosyjskich.
Ten pierwszy bój 1 szwadronu miał ogromne znaczenie moralne dla młodych i dzielnych, 

lecz mało wyćwiczonych ułanów.
Należy przy tym zaznaczyć, że 1 szwadron nie był nawet wówczas dostatecznie uzbrojony: 

ułani nie mieli lanc, amunicji było mało, ledwo 15 sztuk naboi na każdy karabin. Wreszcie 
brakło kierownictwa fachowego oficera. A jednak nieprzyjaciel został odparty — i to nieprzy
jaciel w poważnej sile, wyćwiczony i doświadczony w boju. Za taki przynajmniej uchodził 4 
pułk Hesskich huzarów.

Zwyciężył tu zapał i wrodzona każdemu Polakowi brawura i odwaga. 30



Po utarczce pod Borkami 1 szwadron został oddalony do dyspozycji ros. gen. Zaleskiego i 
kilkakrotnie zasłużył na gorące jego pochwały; był bowiem nie tylko dzielny w boju, ale dziwnie 
wytrwały, znosząc z ułańską fantazją niezliczone trudy i niebezpieczeństwa.

We wszystkich bojach: pod chutorem Dubowym, przy kanale Ogińskiego, pod Pińskiem 
i Morocznem — wszędzie «polskije ułany» w podziw wprowadzali starych kawalerzystów 
rosyjskich”2.

Szwadrony, choć zostały rozdzielone na różne odcinki frontu, jednak stale 
zachowywały łączność między sobą, czując się dwiema cząstkami jednego i tego 
samego oddziału. Duch niepodległościowy, ożywienie ideami zmierzającymi 
do reaktywowania kawalerii polskiej nie opuszczały ułanów nawet w najtrud
niejszych chwilach. Dokumentowali to nie tylko uczuciami, lecz również fak
tami. W trakcie działań bojowych na Pińszczyźnie Rosjanie przywieźli do 
Morocznej około 100 wziętych do niewoli żołnierzy Legionów Piłsudskiego. 
Ułani ułatwili ucieczkę kilku najbardziej skompromitowanym w oczach 
Rosjan.

Zapewne z tego powodu wycofano szwadrony polskie z frontu i pod pozo
rem uzupełnienia broni, umundurowania oraz wymiany koni rozkwaterowano 
ułanów w okolicy Słucka. Tam wreszcie utworzono z obu szwadronów dywiz
jon pod dowództwem rotmistrza Mścisława Butkiewicza. Dowódcą szwadronu 
pierwszego został rotmistrz Feliks Dziewicki, a dowódcą drugiego porucznik 
Sergiusz Zahorski.

W styczniu 1916 r. dywizjon został zakwaterowany w okolicach Bobrujska 
i przekazany do Brygady Strzelców Polskich, która była formowana z batalio
nów Legionu Puławskiego. Dowództwo jego objął rotmistrz Obuch-Wosz- 
czatyński.

Okres ten definitywniej zamknął dzieje ułanów Legionu Puławskiego. Nie 
zamyka jednak problemu, jaki w owych czasach stanowili ułani z Puław. Po 
chwilowej euforii i entuzjaźmie, wywołanym faktem ponownego powołania do 
życia tej formacji i krótkotrwałego przybrania jej w mundury zbliżone do 
tradycyjnych polskich, społeczeństwo z coraz to większą rezerwą i wstrzemięź
liwością poczęło się odnosić do owej inicjatywy. Przyczyną tego nie byli sami 
ułani, co do których-patriotycznego nastawienia i poczucia dumy narodowej 
nie miano wątpliwości, lecz fakt prędkiego wycofania się carskiego dowództwa 
z idei tworzenia niezależnej polskiej siły zbrojnej podporządkowanej choćby 
namiastce polskich władz samorządowych czy obywatelskich.

Uzyskano wprawdzie zapewnienie, że Legiony z Puław nie będą nigdy użyte 
w walce z Legionami Polskimi powstałymi w zaborze austriackim, ale to było 
za mało. Z początku w naborze ochotników główną rolę odgrywały trzy 
argumenty:

1. Istnienie polskich oddziałów ochotniczych w Rosji stawiało Polskę 
w rzędzie państw walczących po stronie sprzymierzonych — Anglii, Francji 
i Rosji oraz dokumentowało przed światem żywotność w społeczeństwie idei 
niepodległości.

2. Stwarzało możliwość przeszkolenia młodzieży, która w przyszłości 
mogła stanowić zalążek wojska polskiego.

3. W odpowiednim momencie wojny dawało szansę wykorzystania dla 
dobra kraju tworzonych oddziałów.

Wszystkie te argumenty i atuty władze carskie swą antypolską polityką, 
niechęcią do języka polskiego, znaków narodowych i komendy systematycznie 

2 H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie 
1914—1920, Warszawa 1921, s. 38, 39.
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łamały. Wkrótce dla szerokich rzesz społeczeństwa stało się jaspe, że kawaleria 
i piechota Legionu Puławskiego ma bardzo ograniczone możliwości stworzenia 
sił zbrojnych i niewielkie perspektywy na przyszłość.

Mimo to oficerów Polaków i ułanów nikt nie odsądzał od czci i wiary, nikt 
nie potępiał. Wszyscy rozumieli, że społeczeństwo zostało oszukane, a żołnie
rze Legionu Puławskiego znaleźli się w takiej sytuacji wbrew swej woli i inten
cjom. Zresztą niedaleka przyszłość miała pokazać, że wielu z nich znalazło się 
w Wojsku Polskim, dochodząc nieraz do wysokich funkcji i stopni, a nikt 
z powodu przeszłości ich nie dyskryminował.

Najlepiej to zrozumienie dla ułanów Legionu Puławskiego odzwierciedla 
relacja prof. kpt. Wacława Tokarza:

„W tym czasie do Warszawy przedarł się przez linię frontu niemiecko-rosyjskiego strzelec 
legionista z 1 Brygady Legionów Piłsudskiego Sulkiewicz i celem zaznajomienia się z legioni
stami Puławskimi odwiedził punkt etapowy na Pradze i kilkakrotnie z nimi rozmawiał. Gdy w 
marcu 1915 r. z powrotem przeszedł linię frontu niemiecko-rosyjskiego i znalazł się w Piotrko
wie w redakcji pisma legionistów Piłsudskiego pt. «Wiadomości Polskie» opowiadał zebranym 
o legionistach Puławskich, że są to chłopcy ideowi, którzy pod względem swoich zamiarów 
sformowania oddziałów Wojska Polskiego i dążności odzyskania Polski Niepodległej i Zjedno
czonej, nie różnili się od legionistów Piłsudskiego...”3.

3 Bagiński, op. cit.,s. 16.
4 Borakowski, Legenda, s. 32.

Niewątpliwie ułanom Legionu Puławskiego nie dane było zaznać popular
ności i sławy kawalerzystów innych oddziałów wojska polskiego tworzonych 
w czasie I wojny światowej. Traktowanie Legionu Puławskiego przez władze 
carskie, liczne restrykcje i ograniczenia nałożone na jego rozwój i prawa były 
tego przyczyną, lecz kawalerzystom wynagradzał to niekiedy serdeczny stosu
nek ludności do polskich ułanów. Trwali więc w swej formacji wbrew nadziei, 
wrogości dowództwa rosyjskiego i obojętności własnego społeczeństwa.

Nie pierwsi oni mieli w historii, tęskniący za wojskiem polskim, za armią 
narodową, za niepodległością, odczuć na własnej skórze niezawiniony fakt 
znalezienia się właśnie w formacji, która nie odpowiadała dążeniom i tęskno
tom społeczeństwa. A przecież nie oni kierowali ślepym losem, lecz zależeli 
tylko od jego kaprysów. Nie będąc przy tym ani przez chwilę kim innym niż 
Polakami i ułanami.

Myśl tę najlepiej komentuje wspomniany już ułan z Legionu Puławskiego:
„Ale o tern wówczas w Polsce wiedział mało kto. Nie wiedziano też, nie dopuszczano nawet 

w tych domach, gdzie za stołem wigilijnym czerwieniał amarant polskiego ułana, że za rok wilię 
ten ułan daleko od ojczyzny spędzać będzie, że wszyscy oni, którzy w boju nie padną, iść będą 
całymi latami do ojczyzny, zawsze z bronią do walki gotową — przez Murmań daleki, przez 
stepy Kubania i śnieg Sybiru, aż wreszcie — nadejdzie godzina ta, nieznana, przeznaczona, 
oczekiwana w snach...”4.

Tadeusz Mikke

17. Tadeusz Mikke —jako ppłk 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich

Urodził się 21 czerwca 1896 r. w Warszawie. 
Kończy szkołę średnią w 1915, a następnie 
w 1916 r. szkołę kawalerii rosyjskiej w Twe- 
rze. Służy w Dywizjonie Ułanów Polskich 
w Legionie Puławskim w stopniu podporu
cznika (korneta). W 1 Pułku Ułanów dowo
dzi plutonem w bitwie pod Krechowcami 24 
lipca 1917 r. Kontuzjowany, dostaje się do 
niewoli niemieckiej. W listopadzie 1918 r. 
powraca do pułku. W 1919 r. kończy Ofi
cerską Szkołę Kawalerii w Warszawie. Zwe
ryfikowany w stopniu rotmistrza ze star
szeństwem 1 czerwca 1919. Od października 
1919 r. studiuje w Szkole Kawalerii w Sau- 
mur we Francji. W 1920 r. walczy w 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich jako dowódca 
szwadronu karabinów maszynowych.
W marcu 1921 r. zostaje instruktorem jazdy 
konnej w Centralnej Szkole Kawalerii 
w Grudziądzu, a we wrześniu 1923 r. 
dowódcą szwadronu 1 Pułku Ułanów Kre
chowieckich. W latach 1925—1935 kończy 
wiele kursów specjalistycznych, m.in.
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w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Gru
dziądzu, Centrum Wyszkolenia Piechoty 
w Rembertowie, Batalionie Szkolnym Sape
rów w Modlinie. W 1929 r. awans do stop
nia majora, następnie zostaje kwatermi
strzem w 3 Pułku Szwoleżerów 
Mazowieckich, a w październiku 1930 r. 
kwatermistrzerń 1 Pułku Ułanów Krecho- 
wieckich. Od 1932 r. dowodzi szwadronem 
pionierów w Białostockiej Brygadzie Kawa
lerii, a w 1933 obejmuje stanowisko zastępcy 
dowódcy 15 Pułku Ułanów. W 1934 r. mia
nowany podpułkownikiem. W 1938 r. zos
taje dowódcą 15 Pułku. W kampanii wrześ
niowej 1939 r. dowodząc 15 Pułkiem 
Ułanów poległ 12 września w Ziewanicach. 
Pochowany na cmentarzu w Bielawach.

Adolf Mikołaj Waraksiewicz

18. Adolf Mikołaj Waraksiewicz — jako generał 
brygady

Urodził się 10 lutego 1881 r. Oficer 
rosyjskiej kawalerii. W 1916 r. skierowany 
do Legionu Puławskiego, pełni tam funkcję 
zastępcy dowódcy Polskiego Dyonu Uła
nów. W 1917 r. czasowo dowodzi 1 Pułkiem 
Ułanów w I Korpusie na Wschodzie, a na

stępnie od marca do listopada 1918 r. jest 
dowódcą 2 Pułku Ułanów. Po demobilizacji 
I Korpusu Polskiego w Rosji w 1918 r. przy
jeżdża do Warszawy. Formuje tam odradza
jący się ponownie 2 Pułk Ułanów, którym 
dowodzi do połowy 1920 r. Zweryfikowany 
w stopniu pułkownika ze starszeństwem
I czerwca 1919 r. Kolejno pełni funkcję 
dowódcy: III Brygady Jazdy — do grudnia 
1920 r., I Brygady Jazdy — do lipca 1921 r. 
W drugiej połowie 1921 r. czasowo dowodzi
II Dywizją Jazdy, następnie w latach 
1922—1927 jest dowódcą XVIII Brygady 
Kawalerii (w Baranowiczach), a w latach 
1927—1929 — dowódcą I Dywizji Kawalerii 
(w Białymstoku). Mianowany zostaje gene
rałem brygady 1 stycznia 1928 r. Od 1929 do 
1933 r. dowodzi IV Brygadą Kawalerii
(w Suwałkach). Przeniesiony w stan spo
czynku w 1933 r. We wrześniu 1939 r. zgła
sza się do MSWojsk. Z powodu niemo
żności dołączenia do oddziału zgodnie 
z otrzymanym przydziałem nie bierze czyn
nego udziału w wojnie. Po przekroczeniu 
granicy rumuńskiej internowany, a następ
nie przekazany do Oflagu na terenie Nie
miec. Po wyjściu z niewoli pozostaje do 
dyspozycji Naczelnego Wodza. Wraca do 
kraju w lutym 1946 r. Umiera 13 września 
1960 r. w majątku Tyliczki, pow. Nowe 
Miasto Lubawskie. Pochowany na cmenta
rzu w Nowym Mieście Lubawskim.

Sergiusz Zahorski

Urodził się 4 września 1886 r. w Żytomierzu. 
Oficer kawalerii rosyjskiej. Od 1915 r. 
w Legionie Puławskim jako dowódca 
szwadronu, potem w 1 Pułku Ułanów.
W stopniu rotmistrza służy w tym pułku do 
1922 r. Kolejno jako dowódca dywizjonu, 
zastępca dowódcy i dowódca pułku. W 
1922 r. zweryfikowany w stopniu pułkow
nika ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r. 
Od sierpnia 1922 do stycznia 1923 r. 
zastępca dowódcy 16 Pułku Ułanów. W 
latach 1923/1924 na kursie doszkolenia 
Wyższej Szkoły Wojennej. Od 1924 do 
1925 r. dowodzi 11 Pułkiem Ułanów, 
1925 do 1926 dowódca I Brygady Kawalerii, 
a od 1926 do 1928 jest szefem Gabinetu 
Wojskowego Prezydenta RP. Od listopada 
1928 do 1937 dowódca XII Brygady Kawa
lerii, a potem Brygady Kawalerii „Poznań”.

19. Sergiusz Zahorski —jako generał brygady

Zostaje mianowany generałem brygady 
1 stycznia 1931 r. Od 1936 do 1938 r. jest 
Inspektorem Krakusów w Departamencie 
Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
W 1938 r. przechodzi w stan spoczynku. W 
1939 r. przedostaje się do Francji. Pozostaje 
w dyspozycji Naczelnego Wodza. W Wiel
kiej Brytanii — bez przydziału. Przebywa 
w obozie Rothsay na wyspie Butę. Od sty
cznia 1942 r. przeniesiony w stan spo
czynku. Po wojnie osiedla się w Anglii. 
Umiera 4 czerwca 1962 r. w Londynie. 
Pochowany na cmentarzu Brompton.
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W wyniku wojny: służby w wojsku, niewoli i wychodźstwa, wielka liczba 
Polaków znalazła się w Rosji. Stanowili oni szeroką bazę dla oddziałów Wojska 
Polskiego tworzonych w 1917 i 1918 r. na terenie zrewolucjonizowanego impe
rium. W kwietniu 1917 r. Polaków służących w armii rosyjskiej było ponad pół 
miliona. Sztab generalny rosyjski szacował w tym czasie ich liczbę na 119 
generałów, 20 tysięcy oficerów i 700 tysięcy szeregowych. Różnica wynika stąd, 
że według nomenklatury władz carskich byli to tzw. katolicy, gdyż nie dyspo
nowano wówczas danymi narodowościowymi. Jeżeli przyjąć, że pewna część 
katolików była Litwinami, Łotyszami, Estończykami itp., i tak liczba Polaków 
była duża, zarówno w kadrze, jak i wśród szeregowych. Również w rosyjskich 
obozach wśród jeńców niemieckich i austriackich znajdowało się około 100 
tysięcy Polaków, z których wielu zgłaszało się do polskich oddziałów. Zgodnie 
z tradycją i potrzebami ówczesnej armii sporą część wojska stanowiła 
kawaleria.

Po zdetronizowaniu cara przez zwycięską rewolucję lutową 1917 r. i ogło
szeniu odezwy o uznaniu prawa Narodu Polskiego do niepodległego państwa, 
dotychczasowa Brygada Strzelców, to jest dawny Legion Puławski wraz z Dy
wizjonem Ułanów, rozwija się w Dywizję Strzelców Polskich, a Dywizjon 
Ułanów wciela w swoje szeregi Polaków z 5 Pułku Zapasowego kawalerii 
rosyjskiej, tworząc w ten sposób pułk składający się z czterech szwadronów.

W stosunku do okresu puławskiego i późniejszych szykan dowództwa 
carskiego sytuacja ulega zmianie. Żołnierze dywizji przypinają do czapek pol
skie orły miast owalnych kokard-bączków, zwanych też „carskim okiem”.

Wraz z przemianowaniem dywizjonu na pułk proporzec drugiego szwad
ronu z wyhaftowanym na nim białym orłem służy jako oficjalny sztandar 
1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

Po raz pierwszy pułk składa przysięgę na wierność Polsce. Wkrótce potem 
ułani przedstawiają swego kandydata na dowódcę pułku. Zostaje nim Polak 
z armii rosyjskiej — pułkownik Bolesław Mościcki, dowódca 1 Zaamurskiego 
Pułku Konnego. Miał opinię nie tylko odważnego, pełnego temperamentu 
oficera i dowódcy, lecz także szczerego Polaka, broniącego śmiało polskości 
w czasie swej służby w armii zaborczej.

Po objęciu dowództwa przez płk. Mościckiego pułk zostaje przydzielony do 
dywizji rosyjskiej walczącej z Niemcami na froncie pod Stanisławowem. Tutaj 
24 lipca 1917 r. ułani sześcioma kolejnymi szarżami wyrzucają Niemców z Kre- 
chowiec i opanowują wieś. Staczają także zacięty bój z maruderami i dezerte
rami armii rosyjskiej, broniąc przed nimi Stanisławowa. Po zwycięskim boju 
pułkownik wykonuje gest dokumentujący jedność Wojska Polskiego bez wzglę
du na to, w którym zaborze powstało i gdzie walczy. Do zajętego już przez 
Niemców Stanisławowa wysyła gońca z pismem zawierającym wyrazy hołdu 
dla Rady Stanu i Komendanta Piłsudskiego. Pismo zostaje doręczone burmi
strzowi miasta, a następnie za jego pośrednictwem przekazane do Warszawy.

Mimo różnicy zdań wśród polityków i działaczy polskich w Rosji co do 
tworzenia lub zaniechania organizacji Wojska Polskiego zwyciężyła w końcu 
większość i oddziały polskie poczęły powstawać pod polską komendą mając 
polskich oficerów i szeregowych. Tworzono wszystkie rodzaje broni, powoły
wano do życia wszystkie służby. Nie mogło w tym wojsku zabraknąć ułanów.

Do I Korpusu Polskiego, dowództwo którego objął gen. Józef Dowbór- 
-Muśnicki, zostaje przydzielony pułk Bolesława Mościckiego, otrzymując
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numer pierwszy i potoczną później dopiero oficjalną nazwę ułanów Krecho- 
wieckich. Noszą oni w tym czasie kurtki jednorzędowe z kieszeniami, podwójne 
amarantowe lampasy na granatowych spodniach, czapki kroju angielskiego 
z metalowym orzełkiem i amarantowym otokiem. Naramienniki oficerskie
1 szeregowych są takiego samego wzoru jak w armii rosyjskiej z tym, że oficer
skie nie są złote, ale srebrne na amarantowym tle. Później szlify zniesiono, 
zastępując je kątami z galonów złotych, srebrnych i w kolorze otoku czapki.

W czasie ustalania przez gen. Dowbór-Muśnickiego przepisów munduro
wych dla całego Korpusu zaistniała konieczność odróżnienia pułków ułań
skich. W 1 pułku rtm. Mikołaj Waraksiewicz i por. Jan z Kościelca Pogórski 
zaproponowali naszycie na kołnierzach kurtek i płaszczy, zamiast dotychcza
sowych patek typu rosyjskiego, proporczyków w barwach i kształcie używa
nych na lancach. Projekt został zaakceptowany i wprowadzony we wszystkich 
oddziałach jazdy, a także rozszerzony na artylerię konną i straż połową 
(żandarmerię). Były to pierwsze proporczyki na kołnierzach mundurów, odtąd 
synonim kawaleryjskiej tradycji.

Podobnie było z czapkami. Piechota nosiła „maciejówki”, a ułani czapki 
wzorowane na angielskich z obszytymi galonem daszkami, gdy jednak to 
okazało się nietrwałe — z daszkami okutymi. Był to pierwowzór później 
używanych w okresie międzywojennym „szwoleżerek”.

Zorganizowano także w Antoninach na Wołyniu w drugiej połowie 1917 r.
2 Pułk Ułanów pod dowództwem płk. Stefana Suszyńskiego. Otrzymuje on 
wyhaftowany i ufundowany przez miejscowe społeczeństwo sztandar, pod 
którym będzie walczył jeszcze w 1939 r. Mniej więcej w tym samym czasie pod 
Bobrujskiem formuje się 3 Pułk Ułanów. Dowództwo jego obejmuje płk Zyg
munt Łempicki.

Rozkazem do I Korpusu Polskiego z 4 stycznia 1918 zostają dla obydwu 
pułków zatwierdzone nieco odrębne mundury w barwach nawiązujących wyraź
nie do tradycji XIX-wiecznych, zgodnie z wprowadzoną w armii Królestwa 
Kongresowego kolejnością — pułk 1 — amarant, 2 — biały, 3 — żółty.

2 pułk ułanów: czapka z galonem srebrnym, forma ta sama co w 1 pułku ułanów, otok 
koloru białego, na czapce orzełek Królestwa Kongresowego z ryngrafem, na nim rzymska II, 
szlify ochronne, forma angielska, etyszkiet biały, przetykany amarantem, na kołnierzu kitla 
(frencza) proporczyk biały podwójny, mankiety na rękawach formy kawaleryjskiej, obszyte 
amarantową wypustką, oznaki rang i urzędów — na rękawie, lampas na spodniach i wypustki 
— białe.

3 pułk ułanów: ten sam uniform jak w 2 pułku ułanów z zamianą koloru białego na 
jasnożółty „cytrynowy”.

W I Korpusie istniały jeszcze inne jednostki konne — pluton jazdy Legii 
Rycerskiej, szwadron sztabowy Korpusu, eskorta dowódcy Korpusu i Oddział 
Konnych Wywiadowców Sztabu.

W lipcu 1918 r. I Korpus Polski otoczony przez nieprzyjaciela zmuszony 
jest zgodzić się na żądanie niemieckie rozwiązania oddziałów, zdania broni, 
demobilizacji i powrotu do Polski. Wraz ze wszystkimi oddziałami rozwiązaniu 
ulegają również pułki ułańskie.

W drugiej połowie 1917 r. na pograniczu Podola i Besarabii w rejonie Sorok 
gen. Jan Stankiewicz rozpoczyna formowanie II Korpusu Polskiego. W jego 
składzie organizują się dwa pułki ułanów — 5 i 6. Dowódcą 5 pułku zostaje 
ppłk Stanisław Sochaczewski, dowódcą 6 pułku ppłk Stefan Grabowski. W lu

Przysięga Wojska Polskiego 
na Wschodzie — I Korpus

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, 
że Ojczyźnie mojej, Polskiemu Królestwu na 
lądzie, wodzie i w powietrzu, na każdym 
miejscu i o każdej porze, wiernie i uczciwie 
służyć będę, że Najdostojniejszej Radzie 
Regencyjnej, jako naczelnej władzy Państwa 
Polskiego, i wyznaczonym przez nią przeło
żonym i dowódcom posłusznym będę, że 
dawne mi przez nich rozkazy i przepisy będę 
wykonywał i w ogóle tak się będę zachowy
wał, abym mógł żyć i umierać jako mężny 
i prawy żołnierz polski.
Tak mi Panie Boże dopomóż”
Rota przysięgi z marca 1918 roku



tym 1918 r. pod Rarańczą II Brygada Legionów Polskich pod dowództwem 
brygadiera Józefa Hallera przechodzi przez front i łączy się z II Korpusem. 
Dowództwo całości obejmuje Haller. W celu połączenia się z I Korpusem 
Haller maszeruje na północ chcąc przeprawić się przez Dniepr. Pod Kaniowem 
oddziały II Korpusu staczają bitwę z Niemcami, w której wyróżniają się ułani 
6 Pułku. W końcu oddziały Korpusu ulegają przeważającym siłom i zostają 
internowane przez Niemców.

W pierwszej połowie 1918 r. powoli z wielu oporami i trudnościami tworzy 
się III Korpus w Winnicy na Podolu. Jego dowódcą zostaje gen. Eugeniusz de 
Hennig Michaelis, b. dowódca XXIX Korpusu rosyjskiego, pełniący funkcję 
Naczelnego Inspektora Polskiej Siły Zbrojnej na Ukrainie. W skład III Kor
pusu wchodzi jedynie sformowana pośpiesznie Lekka Brygada dowodzona 
przez płk. Juliusza Rómmla. Poza jednostkami piechoty i artylerii znajduje się 
w niej szwadron szwoleżerów, tzw. Jazda Jaworskiego, będąca oddziałem 
partyzanckim por. Jaworskiego, oficera wielkiej odwagi i fantazji, nie bardzo 
mieszczącego się w ramach dyscypliny regularnej armii.

Do III Korpusu zostaje przydzielony 7 Pułk Ułanów. Powstał on w grudniu 
1917 r. ze szwadronu wydzielonego z pułku kirasjerów 1 Dywizji Jazdy gwardii 
stacjonującej pod Kijowem. Pułk ten wraz z Jazdą Jaworskiego i całą Brygadą 
prowadzi krwawe boje. Oddziały III Korpusu, a wraz z nimi jazda,nie istnieją 
długo, po paru miesiącach zaciętych walk, zostają otoczone przez wojska 
austriackie i internowane.

Korpusy polskie w Rosji przestają istnieć. Jednakże wielu oficerów, podofi
cerów i szeregowych, w tym także z 1,2 i 3 pułków ułańskich nie chce się z tym 
pogodzić. Część próbuje przedostać się na Murmań, a część na Kubań.

Na Kubaniu przy dywizji dowodzonej przez gen. Żeligowskiego ułani z 1,2 
i 3 pułku tworzą dywizjon kawalerii, którego dowództwo obejmuje mjr Kon
stanty Plisowski. Kawalerzyści ci walczą na Kubaniu, a następnie w styczniu 
1919 r. przetransportowani zostają drogą morską do Odessy. W mieście tym 
zostaje odtworzony z kadry kilku oficerów, którzy brali udział w walkach pod 
Kaniowem, 6 Pułk Ułanów. Polscy kawalerzyści przechodzą przez Dniestr do 
Rumunii, a następnie na teren Polski, gdzie dywizjon majora Plisowskiego, 
rozwinięty w pułk, wsławia się szarżą pod Jazłowcem. Otrzymuje numer 14 
i nazwę Ułanów Jazłowieckich.

Poza organizacją trzech korpusów powstała na Syberii Dywizja. Z końcem 
września 1918 r. w Omsku powstał w Dywizji 1 szwadron 1 Pułku Ułanów. 
Organizacja ułanów oparta była na wzorach Legionów Piłsudskiego, gdyż 
szwadron został zasilony dużą liczbą byłych legionistów-oficerów i podofice
rów. Szeregowi zaś wywodzili się z armii rosyjskiej.

W grudniu 1918 r. w Nowo-Mikołajewsku poczęto, dzięki poparciu misji 
francuskiej, formować cały pułk, na czele którego stanął ppłk Piekarski, a sze
regi jego zasilili Polacy — jeńcy z armii austriackiej. Ułanów początkowo 
umundurowano według zasad przyjętych w I Korpusie, następnie uniformy 
poczęto zmieniać na hallerowskie.

Na tym kończą się dzieje jazdy Korpusów Wschodnich. Są one nacecho
wane wiarą w powstanie niepodległej Polski, a jednocześnie wyrażają trady
cyjną tęsknotę do kawalerii, a szczególnie miana ułanów, będącego ucieleśnie
niem marzeń o Wojsku Polskim, jakie snuło wiele pokoleń żyjących pod 
zaborami. 36



Powstałe po 11 listopada 1918 r. Wojsko Polskie, doceniając wkład pułków 
ułańskich Korpusów Wschodnich w tworzenie odrodzonej kawalerii, przyj
muje numerację i nazewnictwo zaczerpnięte z tradycji jazdy formowanej na 
terenie Rosji. Jest to wyraźny gest uznania dla trudu organizacyjnego, znoju, 
zmagań zbrojnych, lecz także jest to wyraz jedności wszystkich pułków kawale
ryjskich bez względu na to gdzie były tworzone i przez kogo. Oczywiście 
w okresie międzywojennym występowały różne, szczególnie osobiste antago
nizmy między oficerami kawalerii z trzech armii b. zaborów, legionistami, 
hallerczykami, ale w miarę upływu lat ulegały zatarciu, złagodnieniu i w 
momencie wybuchu wojny 1939 r. nie stanowiły już problemu.

Zapewne wpływ na zanikanie tych kontrowersji miał poza wykształceniem 
nowych roczników kadry wychowanych już w podchorążówkach Polski Nie
podległej, szacunek dla tradycji kawalerii Korpusów Wschodnich, który wyra
żał się w kontynuacji numeracji bądź nazw pułków ułańskich.

I tak do końca dziejów polskiej kawalerii przetrwały:
1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego
2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego
3 Pułk Ułanów Śląskich
4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich
5 Pułk Ułanów Zasławskich
6 Pułk Ułanów Kaniowskich
7 Pułk otrzymuje numer 12 i nazwę Ułanów Podolskich
Jazda Jaworskiego otrzymuje nazwę: 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. 
Edmunda Różyckiego, a 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, znany powszechnie 
w społeczeństwie dzięki swej żurawiejce, pozostaje przy swej nazwie.

20. Konstanty Drucki-Lubecki — jako płk dypl. 22 
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

Konstanty Drucki-Lubecki

Urodził się 13 marca 1893 r. w Porochońsku 
na Polesiu. Służy w armii rosyjskiej od 
1914 r., a w 1917 r. mianowany podporu
cznikiem w 12 Pułku Huzarów. W grudniu
1917 r. przechodzi do oddziałów polskich, 
do szwadronu rotmistrza Konstantego Pli- 
sowskiego w Odessie i odbywa wraz z nim 
przemarsz do Bobrujska. Od marca do maja
1918 r. służy w 3 Pułku Ułanów I Korpusu 
Polskiego na Wschodzie. Mianowany zos- 
taje rotmistrzem w Dywizjonie, potem 
Pułku Ułanów Wileńskich w 1919 r., a pó
źniej zweryfikowany w stopniu majora ze 
starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Pełni 
służbę kolejno w 13 Pułku Ułanów 
(1919—1921) i 23 Pułku Ułanów 
(1922—1923). Następnie w barwach 23 
pułku w latach 1923—1925 studiuje w Wyż

szej Szkole Wojennej, a od 1925 do 1928 r. 
jest dyrektorem nauk w Centrum Wyszko
lenia Kawalerii w Grudziądzu. Mianowany 
podpułkownikiem Sztabu Generalnego 1 
stycznia 1927 r. W listopadzie 1928 r. obej
muje stanowisko zastępcy dowódcy 13 
Pułku Ułanów, od kwietnia 1929 zaś do 
kwietnia 1932 r. jest dowódcą 2 Pułku 
Szwoleżerów. Mianowany pułkownikiem 
dyplomowanym 1 stycznia 1932 r. Od 1932 
do 1938 r. w barwach 2 Pułku Szwoleżerów 
zostaje kierownikiem katedry taktyki kawa
lerii w Wyższej Szkole Wojennej, a od 
września 1938 r. zastępcą dowódcy Wileń
skiej Brygady Kawalerii. Stanowisko 
dowódcy tej brygady obejmuje w sierpniu 
1939 r. i pełni je w czasie kampanii wrześ
niowej. Po klęsce przebywa w obozie w Sta
robielsku. Zamordowany przez NKWD.
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Feliks Jaworski

21. Feliks Jaworski — w mundurze armii rosyjskiej

Urodził się 18 października 1892 r. w Cyga- 
nówce na Podolu. Po ukończeniu gimnaz
jum w Kamieńcu Podolskim w 1912 r., stu
diuje agronomię. Z początkiem wojny 
wstępuje ochotniczo do 12 Pułku Huzarów 
i walczy na froncie niem.-austr. Po ukoń
czeniu Szkoły Kawalerii w Elizabetgradzie 
i nominacji na ppor. X 1915 r. w 17 Pułku 
Huzarów, gdzie po uzyskaniu stopnia poru
cznika jest dowódcą szwadronu k.m. Od IV 
1917 r. służy w 3 Pułku Strzelców Polskich 
jako dowódca konnego oddz. zwiadowców. 
W okresie powstawania polskich formacji 
w armii rosyjskiej tworzy 7 IV 1917 r. Polski 
Szturmowy Szwadron Huzarów, z którym 
walczy do czasu załamania się frontu rosyj
skiego. W rejonie Płoskirowa walczy z ban
dami, zostaje ranny. 22 I 1918 r. wchodzi ze 
szwadronem pod nazwą Dyon Szwoleżerów 
Polskich w skład III Korpusu Polskiego, 
gdzie formuje Pułk Szwoleżerów Polskich. 
Zostaje awansowany na rotmi
strza III 1918 r. przez gen. Michaelisa. Po 
kapitulacji III Korpusu 10 VI 1918 r. ukrywa 
broń i rynsztunek we dworach i ze swymi 
szwoleżerami staje na czele tajnej organiza
cji w Ludwipolu dla samoobrony przed 
bandami wroga. Na wieść o wskrzeszeniu 
Polski przedziera się z małym oddziałem 

b. szwoleżerów do grupy mjr. Bończy 
Uzdowskiego do Włodzimierza Wołyń
skiego, gdzie od 18 XII 1918 r. (Szwadron 
rtm. Jaworskiego) bierze udział we wszyst
kich walkach i zostaje ranny. Od II 1919 r. 
dowodzi Dyonem Jazdy Kresowej.
III 1919 r. uzyskuje stopień majora. Na 
froncie wołyńskim pod Torczynem, po 
śmierci płk. Lisa-Kuli, obejmuje dowództwo 
jego grupy, bierze udział w zdobyciu Łucka, 
potem w akcji bojowej Dywizji Piechoty 
gen. Hallera. Po wcieleniu Dyonu Jazdy 
Kresowej IX 1919 r. do 1 PSK, pod nazwą
IV Wołyński Dyon 1 PSK, dowodzi grupą 
na froncie poleskim w składzie 9 Dywizji 
Piechoty i w walkach ofensywnych wiosną 
1920 r. W czasie odwrotu zostaje ranny
17 VI 1920 r., ale już VII 1920 r. organizuje 
Jazdę Ochotniczą mjr. Jaworskiego, złożoną 
z trzech pułków kawalerii, na czele której 
wchodzi w skład grupy uderzeniowej pod 
rozkazami Naczelnego Wodza przed bitwą 
warszawską. Po przełamaniu frontu ściga 
wroga. 19 VIII 1920 r. ranny pod Fran- 
kopolem. W jesieni 1920 r. organizuje z 
jazdy ochotniczej 19 Pułk Ułanów Wołyń
skich, na czele którego w okresie 
XII 1920 — V 1921 r. patroluje linię 
demarkacyjną polsko-sowiecką nad Dźwiną. 
Po wojnie w czasie służby w 2 P. Sżwol.
i 7 Pułku Uł. odbywa kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. Choruje i przebywa 
dłuższy czas na urlopie. V 1922 r. zatwier
dzony w stopniu mjr. ze starszeństwem od 
1 VI 1919 r. Do rezerwy przechodzi na 
własną prośbę 1 XI 1923 r. W 1925 r.
z uwągi na stan zdrowia zwolniony od pow
szechnego obowiązku służby wojskowej. 
Umiera po 1933 r.

Aleksander Karnicki

Urodził się 30 stycznia 1869 r. W armii 
rosyjskiej służy od 1887 r. W 1890 r. kończy 
szkołę kawalerii w Twerze. W latach 
1910—1917 jest dowódcą 2 Zaamurskiego 
Pułku Konnego, a następnie dowódcą Bry
gady Zaamurskiej. W 1917 r. mianowany 
generałem porucznikiem, obejmuje 
dowództwo Kaukaskiej Brygady Kawalerii. 
W lutym 1918 r. przechodzi do II Korpusu 
Polskiego w Rosji jako zastępca dowódcy. 
Od stycznia 1919 r. jest Generalnym Inspek
torem Jazdy. Zweryfikowany w stopniu 
generała dywizji ze starszeństwem 1 czerwca 
1919. W 1919 r. dowodzi kombinowaną 

grupą swego imienia oraz VIII Brygadą 
Kawalerii. W połowie lipca 1919 r. zostaje 
szefem polskiej misji wojskowej przy armii 
generała Denikina w Taganrogu. W marcu 
1920 r. odwołany do Warszawy i w czerwcu 
tegoż roku przeniesiony w stan spoczynku, 
wskutek zarzutów, że jego rodzina i on sam 
nie posługiwali się przed wstąpieniem do 
W.P. językiem polskim. Umiera w Bydgo
szczy w 1937 r.

22. Aleksander Karnicki —jako generał dywizji



Bolesław Mościcki

23. Bolesław Mościcki —jako płk 1 Pułku Uła
nów Krechowieckich (fot. portretu)

Urodził się 14 grudnia 1877 r. w Wysokiem 
Mazowieckiem w rodzinie drobnej szlachty. 
Syn uczestnika powstania styczniowego. 
Uczęszcza do gimnazjum w Łomży, ale 
nauki nie kończy. Ok. 1893 r. rozpoczyna 
praktykę górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Podejmuje samokształcenie, w wyniku któ
rego składa egzamin uprawniający do odby
cia tzw. jednorocznej ochotniczej służby 
wojskowej w armii rosyjskiej. Kończy szkołę 
piechoty w Czugujewie w stopniu chorą
żego. W 1902 r. na własną prośbę przenie
siony do oddziału kawalerii Zaamurskięgo 
Okręgu Straży Granicznej (Mandżuria). 
W stopniu podporucznika walczy w od
dziale kawalerii, prowadząc działania 
przeciw partyzantce tunguskiej. W latach 
1911—1913 jest słuchaczem oficerskiej 
szkoły kawalerii, którą kończy w stopniu 
rotmistrza. Od kwietnia 1915 r. na froncie. 
Wkrótce daje się poznać jako znakomity, 
pełen męstwa i inicjatywy dowódca. Za bój 
na czele szwadronu 2 Zaamurskiego Pułku 
Kawalerii pod Horodenką odznaczony ofi
cerskim krzyżem Sw. Jerzego. W czerwcu 
1916 r. za dowodzenie szarżą pod Neterpi- 
cami wyróżniony złotą szablą. Wkrótce 

awansuje na podpułkownika i obejmuje peł
nienie obowiązków dowódcy pułku. 
Wczesną wiosną 1917 r. otrzymuje stopień 
pułkownika oraz nominację na dowódcę
I Zaamurskiego Pułku Kawalerii. Przecho
dzi do oddziałów polskich i 19 VII 1917 r. 
obejmuje dowództwo 1 Pułku Ułanów, na 
czele którego w parę dni później, 24 VII, 
powstrzymuje w walce pod Krechowcami 
atak wojsk niemieckich ścigających
II Dywizję wojsk rosyjskich. Od zwycię
skiego boju i brawurowej szarży pułk 
otrzymuje nazwę Ułanów Krechowieckich. 
Od 15 IX 1917 r. pułk pod jego dowództ
wem wchodzi w skład I Korpusu Polskiego 
i stacjonuje w pobliżu Mińska na Białorusi, 
a w styczniu i lutym 1918 r. stacza walki
z Armią Czerwoną. W dniu 11 II staje na 
czele delegacji wojskowej wysłanej na drugą 
stronę frontu do Rady Regencyjnej w War
szawie. Wyrusza z eskortą szwadronu uła
nów. Stacza 17 II potyczkę pod Łopaty- 
czami. Odsyła ułanów do^łobrujska, a sam 
w cywilnym przebraniu usiłuje przejść linię 
frontu. Ginie zamordowany 18 II 1918 r. 
w rejonie leśniczówki Dub pod Łunińcem. 
Pochowany w Mińsku. W połowie 1921 r. 
przewieziony do Warszawy, spoczywa 
w podziemiach kościoła Sw. Krzyża przy 
Krakowskim Przedmieściu.

Konstanty Plisowski

Urodził się 8 czerwca 1890 r. w Nowosiółce 
na Podolu. Służy w armii rosyjskiej, awan
sując we wrześniu 1917 r. na rotmistrza 
w 12 Pułku Huzarów. W latach 1917—1918 
organizuje szwadron i zostaje jego dowódcą 
w 3 Pułku Ułanów i wraz z nim dociera 
z Odessy do Bobrujska. Następnie we 
wrześniu 1918 r. mianowany majorem orga
nizuje i dowodzi Pułkiem Ułanów w 
Dywizji gen. Żeligowskiego. W 1919 r. zos
taje dowódcą 14 Pułku Ułanów, a 11 lipca 
tegoż roku dowodzi słynną szarżą pod Jaz- 
łowcem. Na wniosek generała Żeligowskiego 
zostaje 23 sierpnia 1919 r. mianowany puł
kownikiem z pominięciem jednego stopnia. 
W barwach 14 Pułku Ułanów dowodzi IV 
Brygadą Jazdy do lipca 1920 r. i VI Brygadą 
Jazdy. W sierpniu 1921 r. dowodzi VIII 
Brygadą Kawalerii, a od września tegoż 
roku XI Brygadą Kawalerii. W listopadzie 
1923 r. zostaje odkomenderowany na kurs 
do Centrum Wyższych Studiów Wojsko
wych w Rembertowie. Po ukończeniu wraca 

na stanowisko dowódcy VI Brygady 
Kawalerii. W grudniu 1927 r. zostaje 
dowódcą V Samodzielnej Brygady Kawale
rii. Generałem brygady mianowany 4 sty
cznia 1929 r. W stan spoczynku przechodzi 
30 grudnia 1930 r. We wrześniu 1939 r. 
powołany do służby czynnej jest dowódcą

24. Konstanty Plisowski —jako płk 14 Pułku Uła
nów Jazłowieckich

twierdzy Brześć nad Bugiem, a następnie po 
przedarciu się przez pierścień wojsk nie
mieckich zastępcą dowódcy Grupy Opera
cyjnej Kawalerii gen. Andersa. W dniach od 
24 do 28 września dowodzi Nowogródzką 
Brygadą Kawalerii. Po klęsce osadzony 
w obozie w Starobielsku. Zamordowany 
przez NKWD.
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Zygmunt Podhorski

25. Zygmunt Podhorski — jako płk 1 Pułku Uła
nów Krechowieckich

Urodził się 25 maja 1891 r. na Ukrainie w 
majątku Popudnia w pow. lipowieckim 
guberni kijowskiej. Rodzina jego aż do roz
biorów Polski używała tytułu książęcego, 
odebranego im przez władze carskie. Bierze 
udział w strajku szkolnym w czasie nauki 
w gimnazjum w Warszawie w 1905 r. 
Maturę polską zdaje w 1909 r., po czym w 
1914 r. kończy Studium Rolnicze na Uni
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
W czasie wojny zmobilizowany do armii 
rosyjskiej, w marcu 1915 r. awansowany na 
podporucznika (kometa) dowodzi plutonem 
w 9 Pułku Bugskich Ułanów. W lipcu
1917 r. po długich staraniach uzyskuje 
przydział do 1 Pułku Ułanów Polskich 
i zostaje mianowany przez płk.
B. Mościckiego dowódcą 2 szwadronu. Bie
rze udział w szarży pod Krechowcami 
24 lipca. W sierpniu zostaje mianowany 
porucznikiem. Po demobilizacji przebywa w 
oddziałach polskich na Kubaniu. W listopa
dzie 1918 r. powraca do kraju i na czele 
szwadronu opanowuje koszary przy ul. 
Koszykowej i rozbraja Niemców. 6 grudnia
1918 r. awansowany na rotmistrza, zostaje 
kwatermistrzem 1 Pułku Ułanów. Bierze 

udział w odsieczy Lwowa. Od kwietnia do 
grudnia 1919 r. dowodzi dywizjonem. W 
lipcu 1920 r., awansowany na majora, 
dowodzi 203 Pułkiem Ułanów, a następnie 
1 Pułkiem Ułanów Krechowieckich, aż do 
lipca 1927 r. W 1922 r. zostaje 
zweryfikowany w stopniu podpułkownika ze 
starszeństwem od 1 czerwca 1919 r. Awan
sowany na pułkownika 15 sierpnia 1924 r. 
W1927 r. kończy wyższy kurs oficerów we 
Francji i zostaje komendantem Obozu 
Szkolnego Kawalerii w Grudziądzu, który 
1 kwietnia 1928 r. został przeorganizowany, 
według jego koncepcji, w Centrum Wyszko
lenia Kawalerii. Mianowany generałem bry
gady 19 marca 1938 r. W latach 1935 do 
1936 dowodzi 13 Brygadą Kawalerii 
w Płocku, potem Suwalską Brygadą Kawa
lerii, na której czele walczy w kampanii 
wrześniowej. Od 11 września 1939 r. jest 
dowódcą Grupy Operacyjnej Kawalerii 
(Suwalska i Podolska BK), a później Zgru
powania Kawalerii „Zaza”, z którą walczy 
pod Kockiem. W niewoli niemieckiej pro
wadzi działalność konspiracyjną. Po wyzwo
leniu w czerwcu 1945 zostaje zastępcą 
dowódcy bazy 2 Korpusu we Włoszech. Po 
demobilizacji osiedla się w Anglii, gdzie 
publikuje prace wojskowo-historyczne. 
Umiera 12 września 1960 r. w Londynie. 
Pochowany na cmentarzu Old Brompton.

Franciszek Skibiński

Urodził się 15 sierpnia 1899 r. w Mona
chium. Maturę składa w Polskim Gimnaz
jum w Kijowie. Od września 1917 aż do 
maja 1918 r. wolontariusz 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich. Po rozbrojeniu pułku 
z grupą ułanów wstępuje do POW na 
Ukrainie. Ranny w styczniu 1919 r. w obro
nie Przemyśla i Lwowa. Kończy Szkołę 
Kawalerii w Starej Wsi pod Otwockiem i w 
stopniu podporucznika przydzielony zostaje 
do 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Dowo
dzi plutonem 1 szwadronu w wojnie 1920 r. 
W 1925 r. kończy w Grudziądzu kurs 
dowódców szwadronów. Od 1926—1931 r. 
jest w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w 
Grudziądzu instruktorem wyszkolenia 
bojowego. W 1927 r. w barwach 14 pułku 
zostaje awansowany na rotmistrza. Od 
1931 r. jest dowódcą szwadronu w 3 Pułku 
Strzelców Konnych. Od jesieni 1932 do 
1935 r. w Wyższej Szkole Wojennej. Wraca

26. Franciszek Skibiński — jako mjr dypl.

do barw 14 Pułku i zostaje szefem sztabu 
X Brygady Kawalerii w Rzeszowie. W 1936 r. 
mianowany majorem dypl. Wraz z X Bry
gadą, która na wiosnę 1937 r. została zme
chanizowana i przybrała nazwę 10 Brygada 
Kawalerii Zmotoryzowanej, bierze udział w 
wojnie 1939 r. We Francji dalej w 10 Bryga
dzie Kawalerii Pancernej, zostaje w 1940 r. 
mianowany podpułkownikiem dyplomowa
nym. W Anglii dalej pełni funkcję szefa 
sztabu, a od 1942 do drugiej połowy 1943 r. 
jest dowódcą 10 Pułku Strzelców Konnych. 
Od końca 1943 r. zostaje zastępcą dowódcy 
10 Brygady Kawalerii Pancernej i bierze 
udział w walkach w Normandii. Od sierpnia 
1944 r. do końca kampanii francuskiej i bel
gijskiej dowódca 3 Brygady Strzelców Zmo
toryzowanych. W 1944 r. awansowany na 
pułkownika dypl. W styczniu 1945 r. mia
nowany dowódcą 10 Brygady Kawalerii 
Pancernej walczy w Niemczech i pod Wil
helmshaven. Po skończeniu wojny zostaje 
zastępcą dowódcy 2 Dywizji Pancernej.
W czerwcu 1946 r. wraca do Wielkiej Bry-
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tanii, gdzie wraz z Dywizją wchodzi w 
skład Polskiego Korpusu Przysposobienia i 
Rozmieszczenia. W lipcu 1947 r. wraca do 
Kraju. Zostaje szefem katedry wojsk pan
cernych w Akademii Sztabu Generalnego 
WP. Wiosną 1951 r. aresztowany, przebywa 
w więzieniu do kwietnia 1956 r. Zostaje zre
habilitowany i mianowany szefem Biura 
Studiów Sztabu Generalnego. W 1958 r. 
awansowany na generała brygady. W sierp
niu 1964 r. przechodzi w stan spoczynku. 
Publikuje 10 książek poświęconych sztuce 
wojennej, historii działań militarnych i 
wspomnieniowych. Od 1984 r. jest prze
wodniczącym Komitetu Organizacyjnego 
Budowy Pomnika 1000-lecia Jazdy Polskiej.

Stanisław Sochaczewski

27. Stanisław Sochaczewski — jako generał 
brygady

Urodził się 27 sierpnia 1877 r. w Steblewie 
w guberni Kijowskiej. Kończy szkołę ofice
rów kawalerii w Elisawietgradzie. W 1902 r. 
mianowany podporucznikiem kawalerii, 
służy jako oficer zawodowy. W czasie wojny 
1914 r. mianowany majorem, potem w sty
czniu 1917 r. podpułkownikiem. W listopa
dzie 1917 r. zostaje dowódcą dywizjonu 

jazdy polskiej przy 8 armii rosyjskiej. Od 
lutego 1918 w II Korpusie Polskim na 
Wschodzie organizuje 5 Pułk Ułanów i do
wodzi nim do bitwy pod Kaniowem, kiedy 
to dostaje się do niewoli niemieckiej. W po
łowie listopada 1918 r. zostaje dowódcą 
nowo sformowanego 5 Pułku Ułanów, któ
rym dowodzi aż do zakończenia wojny 
1920 r. W 1920 r. zweryfikowany w stopniu 
pułkownika ze starszeństwem od 1 czerwca 
1919 r. Od grudnia 1920 r. jest dowódcą 
V Brygady Kawalerii, a od września 1921 r. 
dowódcą VII Brygady Kawalerii. Genera
łem brygady mianowany 1 stycznia 1927 r. 
i w tym samym miesiącu obejmuje obo
wiązki dowódcy 3 Dywizji Kawalerii. 
W maju 1939 r. przeniesiony zostaje w stan 
spoczynku i zamieszkuje w Poznaniu. Po 
kampanii wrześniowej 1939 r. przedostaje 
się do Francji, a następnie Anglii, pozosta
jąc jednakże bez przydziału wojskowego. 
Umiera 14 lipca 1953 r. w Penley w Walii.

Stefan Strzemieński

28. Stefan Strzemieński —jako generał brygady

Urodził się 14 marca 1885 r. w majątku 
Leśnia w pow. Sejny. Służy w armii rosyj
skiej jako rotmistrz. Od listopada 1917 r. 

jest dowódcą szwadronu, potem dowódcą 
3 Pułku Ułanów w I Korpusie Polskim na 
Wschodzie. Od listopada 1918 do lipca 
1920 r. jest kolejno: organizatorem i 
dowódcą 3 Pułku Ułanów, dowódcą Grupy 
Pińskiej, dowódcą Grupy Słuckiej, dowódcą 
Grupy w Brygadzie Jazdy gen. Kosteckiego 
i dowódcą II Brygady Jazdy. W wojnie 
1920 r. dowodzi III Brygadą Jazdy, a 
później II Brygadą Jazdy. Zweryfikowany w 
stopniu pułkownika ze starszeństwem od 
1 czerwca 1919 r. Następnie, występując w 
barwach 3 Pułku Ułanów, od 1921 do 
1924 r. dowodzi VIII Brygadą Kawalerii od 
czerwca 1924 do września 1926 r. — XII 
Brygadą Kawalerii, a do maja 1930 r. I Bry
gadą Kawalerii i pełni obowiązki dowódcy 2 
Dywizji Kawalerii. Do listopada 
1932 r. jest komendantem garnizonu miasta 
stołecznego Warszawy. 1 stycznia 1932 r. 
mianowany generałem brygady. W listopa
dzie 1932 r. przeniesiony w stan spoczynku. 
W kampanii wrześniowej 1939 r. dowódca 
grupy „Dubno”. Po uwolnieniu z niemiec
kiego obozu jeńców przybywa do Anglii. 
Umiera 31 lipca 1955 r. w Peurhos w Walii. 
Pochowany na cmentarzu Pwllheli.

Eugeniusz Śląski

Urodził się 13 stycznia 1873 r. w majątku 
Tadulin w gubernii Witebskiej. Kończy 
szkołę oficerów Kawalerii w Elisawietgra
dzie w 1895 r. Mianowany podporucznikiem 
służy zawodowo w armii rosyjskiej. W cza
sie wojny 1914 r. awansuje na podpułkow
nika. W październiku 1917 r. przechodzi do 
I Korpusu Polskiego na Wschodzie, w któ
rym jest dowódcą szwadronu, a później 
dywizjonu 2 Pułku Ułanów. Do Wojska 
Polskiego przechodzi w listopadzie 1918 r. 
W wojnie 1920 r. jest dowódcą Tatarskiego 
Pułku Ułanów, później 13 Pułku Ułanów. 
W 1920 r. zweryfikowany w stopniu puł
kownika ze starszeństwem od 1 czerwca 
1919 r. Od października 1920 r. inspektor 
kawalerii w Dowództwie Okręgu General
nego Łódź i dowódca IX Brygady Kawale
rii. Od września 1921 r. dowódca IV Bry-
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29. Eugeniusz Śląski —jako płk 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich

gady Kawalerii. W maju 1923 r. obejmuje 
stanowisko szefa Departamentu II Kawale
rii w Ministerstwie Spraw Wojskowych. 
W kwietniu 1924 awansuje na generała bry
gady. Od czerwca 1924 r. dowodzi 
4 Dywizją Kawalerii. Od października 
1925 r. pełni obowiązki zastępcy dowódcy 
Okręgu Korpusu Nr VI i jest dowódcą VII 
Samodzielnej Brygady Kawalerii. W kwiet
niu 1927 r. przeniesiony w stan spoczynku. 
Umiera 24 października 1935 r. w Nowym 
Gliniczu, pow. Żukowo, województwo 
pomorskie.

Jazdy, a od 1924 do 1927 r. zastępcą 
dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza 
i inspektorem formacji konnych Korpusu. 
Generałem brygady mianowany 15 sierpnia 
1924 r. W latach 1927—1928 jest dowódcą 
3 Dywizji Kawalerii. W 1928 r. przechodzi 
w stan spoczynku. Umiera w Warszawie 
9 kwietnia 1931 r.

30. Józef Tokarzewski —jako generał brygady

Józef Tokarzewski

Urodził się 23 stycznia 1879 r. Służy w armii 
rosyjskiej jako zawodowy oficer kawalerii.
Od listopada 1918 do marca 1919 r. w Woj
sku Polskim w 2 Pułku Ułanów, a następnie 
do czerwca 1920 r. dowodzi 12 Pułkiem 
Ułanów. Do listopada 1921 r. jest dowódcą 
VI Brygady Jazdy, do kwietnia 1922 r. zaś 
dowódcą Dywizji Jazdy Wojsk Litwy Środ
kowej. Zweryfikowany w stopniu pułkow
nika ze starszeństwem 1 czerwca 1919 r. Od 
1922 do 1923 r. jest dowódcą III Brygady 42



W 1917 r., kiedy już sprawa niepodległości Polski coraz wyraźniej rysowała się 
nie tylko w kraju, lecz także na arenie międzynarodowej, została powołana do 
życia armia polska we Francji. Nie nastąpiło to od razu, tak jak po stronie 
austriackiej — Legiony Piłsudskiego, czy rosyjskiej — Legion Puławski.

Tworzenie bowiem armii polskiej we Francji w pierwszych latach I wojny 
światowej nie było możliwe. Istnienie Bajończyków faktu tego w niczym nie 
zmieniało. Republika Francuska była w ścisłym sojuszu militarnym i polity
cznym z Rosją carską i nie chciała czynić żadnych kroków, które by mogły 
zachwiać lub osłabić alians skierowany przeciw Niemcom i Austrii. Dopiero 
rok 1917 po styczniowym oświadczeniu prezydenta USA Wilsona i marcowej 
proklamacji rządu Kiereńskiego, stwierdzającej, iż rozbiory Polski były gwał
tem, niesprawiedliwością i deklarującej przywrócenie jej niepodległości pań
stwowej, przyniósł zmianę stanowiska rządu francuskiego.

W dniu 4 czerwca 1917 r. prezydent Francji, Rajmund Poincare, podpisał 
dekret o formowaniu autonomicznej Armii Polskiej, podlegającej jedynie naj
wyższemu dowództwu francuskiemu. W myśl postanowień tego dokumentu 
Armia Polska miała być tworzona z Polaków służących w Armii Francuskiej, 
jak również ochotników.

W dniu 15 sierpnia 1917 r. na zjeździe w Lozannie powstaje Komitet 
Narodowy Polski, na którego czele stanął Roman Dmowski, a Komitet stano
wił przedstawicielstwo interesów Polski wobec mocarstw sprzymierzonych 
oraz sprawował polityczne kierownictwo nad wojskiem polskim we Francji.

Wkrótce poza ochotnikami polskimi z Armii Francuskiej do nowo tworzo
nych oddziałów polskich poczęli zgłaszać się jeńcy, Polacy z armii niemieckiej, 
Polacy z Holandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii. W styczniu 
1918 r. zostaje ostatecznie zorganizowany 1 Pułk Strzelców Polskich, który po 
dalszym przeszkoleniu zostaje wysłany na front pod Reims, gdzie odznacza się 
w walkach.

Formowanie dalszych oddziałów powoli postępuje naprzód. Powstaje 2 i 3 
Pułk Strzelców Polskich, a następnie I Dywizja Polska. Działa już szkoła 
oficerska i podoficerska. Powstają oddziały artylerii, saperów, lotnictwa 
i szwoleżerów.

W dniu 22 czerwca 1918 r. odbywa się w Szampanii wręczenie sztandarów 
oddziałom wojska polskiego i złożenie przez żołnierzy przysięgi. Uroczystość ta 
odbywa się z udziałem prezydenta Francji i prezesa Polskiego Komitetu 
Narodowego.

Po udekorowaniti sztandaru Bajończyków, Prezydent Rzeczypospolitej Francuskiej 
odbierał kolejno z rąk każdego z chorążych sztandar po sztandarze i wręczał je szefom 
oddziałów, najpierw dowódcom trzech pułków strzelców, pułkownikom: Jasińskiemu, Derec- 
kiemu i Pachuckiemu, potem komendantom oddziałów: artylerii, saperów, lotnictwa i szwole
żerów. Każdy z nich brał Sztandar w ręce, przyciskał do ust i podawał dłoń Prezydentowi na 
znak ślubowania.

W końcu Prezydent Rzeczypospolitej [Francuskiej — przyp. autora] i Prezes Dmowski 
wyróżnili podaniem ręki oficera I-go Pułku, który parę dni przedtem dowodził wypadem 
z okopów polskich na linię niemiecką.

Uroczystość zakończyła się defiladą wojskową, prowadzoną przez płk. Jasińskiego. Przy 
dźwiękach muzyk wojskowych, we wzorowym porządku, a z fantazją, przemaszerowały pułki 
piechoty i oddziały pomocnicze; — wyciągnięte szable oficerów oddawały honory wojskowe. 
W szeregach znać było świetny materiał żołnierski, doskonale wyszkolony i owiany zapałem 
służenia Wielkiej Sprawie. Kłusem przedefilowała bateria artylerii; w pełnym galopie, jak do

Szwoleżerowie 
„Błękitnej Armii”



ataku, przeleciał szwadron jazdy. Myśl obecnych szła w przeszłość, sięgała w przyszłość. Biegła 
w strony dalekie1.

Formowana we Francji Błękitna Armia (z czasem otrzymała taką nazwę od 
koloru mundurów francuskich, w które była przyodziana) przez czas dłuższy 
nie miała swego wodza. Proponowano to stanowisko Romanowi Dmow
skiemu, ale ten jako polityk i zdeklarowany cywil zdecydowanie tę sugestię 
odrzucił. Zaistniała więc konieczność znalezienia polskiego oficera odpowied
nio wysokiej rangi. Wkrótce taka okazja się nadarzyła.

Do Francji przybył w lipcu 1918 r. gen. Józef Haller. Miał za sobą wielolet
nią służbę frontową w oddziałach polskich. Pochodził ze starej rodziny kra
kowskiej. Dziadek jego był prezesem Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej, 
a stryj powstańcem 1863 roku. Józef Haller ukończył akademię wojskową 
w Wiedniu, dosłużył się w wojsku austriackim stopnia kapitana artylerii, by 
w 1911 r. opuścić służbę wojskową. Wraca do niej, do Legionów. W paździer
niku awansuje do stopnia majora. Potem na polu bitwy zostaje podpułkowni
kiem i komendantem 3 pułku. Rok 1915 przynosi mu stopień pułkownika, 
a 1916 — stopień brygadiera. W 1917 r. obejmuje dowództwo II Brygady 
Legionów.

W dniu 15 lutego 1918 roku, w 5 dni po pokoju brzeskim, występuje 
przeciwko wojskom austriackim i przechodzi z oddziałami II Brygady na drugą 
stronę frontu. Ma to być protest przeciwko stanowisku traktatu zawartego 
z rządem ukraińskim przez Niemców i Austriaków, a dokonywającego de facto 
nowego rozbioru Polski. Haller dąży do połączenia się z I Korpusem. Atak 
Niemców pod Kaniowem uniemożliwia to połączenie.

Generał Haller wkrótce przybywa do Francji i zjawia się w lipcu w Paryżu, 
by objąć Naczelne Dowództwo Armii Polskiej. Znajduje się tu już wiele oddzia
łów wojskowych w stadium organizacji, a niekiedy nawet mających za sobą 
chrzest bojowy. Oficjalnie zostaje mianowany ich Wodzem Naczelnym 4 paź
dziernika 1918 roku.

Od lipca do sierpnia 1918 r. 1 Pułk Strzelców brał udział w walkach na 
froncie francusko-niemieckim w Szampanii w pobliżu Reims, a następnie Saint 
Hilaire la Granda. Cała Dywizja wraz z oddziałami kawalerii w sile szwadro
nów i dywizjonów liczy 11 tysięcy żołnierzy w połowie października 1918 r., gdy 
zajmuje odcinek na froncie w Wogezach.

Jest to okres tuż po pierwszych doniosłych decyzjach. Komitet Narodowy 
Polski 28 września 1918 r. zawiera umowę z rządem francuskim, mocą której 
wszystkie oddziały wojskowe, tworzone przy armiach alianckich, a walczące 
z państwami centralnymi, zostały uznane za siły zbrojne sprzymierzone.

Gen. Haller tworzy z kolei drugą Dywizję składającą się z 4,5 i 6 Pułku oraz 
kawalerię mającą spełniać rolę rozpoznawczą. Wkrótce armia polska — bo tak 
ją zaczynają nazywać — liczy przeszło 17 tysięcy ludzi. Kawaleria w Błękitnej 
Armii nie jest reprezentowana zbyt silnie ani zbyt licznie. Jakie są tego powody? 
Trudno dziś autorytatywnie i z całą pewnością stwierdzić. Wydaje się, że na 
fakt ten złożyło się parę przyczyn. Na przeszkolenie i wyposażenie oddziałów 
kawalerii brakowało ludzi, odpowiednich instruktorów i oficerów. Do tego 
dochodziło coraz bardziej torujące sobie prawo obywatelstwa przekonanie 
o malejącym znaczeniu kawalerii w wojnie typu pozycyjnego, a więc tej, która 
była udziałem Francji w owym czasie.

Przysięga Armii Polskiej 
we Francji

„Przysięgam przed Panem Bogiem Wszech
mogącym, w Trójcy Świętej Jedynym, na 
wierność Ojczyźnie mojej, Polsce, jednej i 
niepodzielnej. Przysięgam, iż gotów jestem 
życie oddać za świętą sprawę jej zjednocze
nia i wyzwolenia, bronić sztandaru mego do 
ostatniej kropli krwi, dochować karności i 
posłuszeństwa mojej zwierzchności wojsko
wej, a w całym postępowaniu moim strzec 
honoru żołnierza polskiego. Tak mi, Panie 
Boże, dopomóż.”

Rota przysięgi ułożona przez Komitet Narodowy Polski 
w 1918 roku.

1 J. Sierociński, Armia Polska we Francji, 
Warszawa 1929, s. 134, 135.
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Po zawieszeniu broni w listopadzie 1918 r. we Francji powstają dalsze cztery 
dywizje, z których żadna nie jest dywizją kawalerii ani też w żadnej nie zostaje 
zorganizowany pułk jazdy. Szeregi tych dywizji zasilają Polacy z armii aus
triackiej sprowadzeni z obozu jeńców we Włoszech.

W kwietniu 1919 r. gen. Józef Haller może się w pełni czuć naczelnym 
dowódcą, ma pod sobą dwa korpusy, na których czele stają wprawdzie fran
cuscy generałowie, a w ich składzie znajduje się wielu oficerów Francuzów, ale 
w armii służą Polacy. W skład 1 Korpusu dowodzonego przez gen. Odry 
wchodzą 1, 2 i 3 Dywizje strzelców, w skald zaś 3 Korpusu gen. de Mondesir 
6 i 7 Dywizja strzelców i Dywizja szkolna, w której znajdował się szwadron 
kawalerii.

Kolejne numery 4 i 5 otrzymały Dywizje Piechoty na terenie Rosji, wcho
dzące ewidencyjnie w skład Armii Polskiej we Francji, a więc 4 gen. Żeligow
skiego i 5 Syberyjska. Tam też był przewidziany 2 pułk szwoleżerów, który 
jednak nie został zorganizowany, a oddziały kawalerii tych dywizji nosiły swoją 
odmienną numerację.

W okresie od kwietnia do czerwca 1919 r. armia gen. Hallera została 
przetransportowana do kraju wraz z wyposażeniem, bronią i w zwartych 
oddziałach. Prawie od razu została użyta w walkach ukraińsko-polskich we 
wschodniej Małopolsce. Później pełniła służbę na Zachodzie jako oddziały 
zaporowe przeciw Niemcom. Do czasu włączenia w skład Wojska Polskiego, to 
jest do września 1919 r., zachowała podział na 1 i 3 Korpus oraz wchodzące 
w ich skład dywizje i pułki.

Do tego momentu w żadnej z dywizji nie powstał pułk kawalerii, istniały 
tylko szwadrony i dywizjony szwoleżerów, nazwanych tak zapewne jako swego 
rodzaju gest przyjaźni nawiązujący do polskich pułków jazdy noszących takie 
miano w armii Napoleona.

W 1, 2, 3, 6 i 7 Dywizji Strzelców, liczących razem piętnaście pułków 
strzelców polskich, istniało pięć szwadronów kawalerii dywizyjnej, noszących 
numerację dywizji, do których były przydzielone, a więc 1, 2, 3, 6 i 7.

Podział ten utrzymał się do czasu powrotu do kraju, kiedy to w okresie od 
14 kwietnia do 3 czerwca 1919 r. poszczególne dywizje z bronią w zaplombo
wanych wagonach przez teren Niemiec powróciły do Polski.

Na wiosnę 1919 r. dokonano wprawdzie podziału kawalerii na pułki szwo
leżerów, jednakże, jak się wydaje, był to podział czysto teoretyczny, bez kon
sekwencji praktyczno-organizacyjnych:

1 Dywizja Strzelców Pieszych — pierwsza grupa 1 Pułku Szwoleżerów 
w składzie 1 i 2 szwadron oraz pluton ckm.

2 Dywizja Strzelców Pieszych — druga grupa 1 Pułku Szwoleżerów w skła
dzie 3 i 4 szwadron oraz pluton ckm.

3 Dywizja Strzelców Pieszych — pierwsza grupa 3 Pułku Szwoleżerów 
w składzie 1 i 2 szwadron oraz pluton ckm.

6 Dywizja Strzelców Pieszych — druga grupa 3 Pułku Szwoleżerów w skła
dzie 3 i 4 szwadron oraz pluton ckm.

7 Dywizja Strzelców Pieszych — pierwsza grupa 4 Pułku Szwoleżerów 
w składzie 1 i 2 szwadron oraz pluton ckm.

Praktycznie wszystkie dziesięć szwadronów według opinii generała Izydora 
Modelskiego w chwili powrotu do Polski stanowi siłę półtora pułku kawalerii.

Wszystkich szwoleżerów armii Hallera obowiązywał mundur połowy armii 

Przysięga gen. Józefa Hallera

„Przysięgam przed Panem Bogiem Wszech
mogącym w Trójcy Świętej Jedynym na 
wierność Ojczyźnie mojej, Polsce Jednej i 
Niepodzielnej. Przysięgam, iż gotów jestem 
oddać życie za świętą sprawę Jej Zjednocze
nia i Niepodległości, bronić sztandaru naro
dowego i honoru oręża polskiego do ostat
niej kropli krwi, dbać o dobro 
powierzonych mi żołnierzy, strzec karności 
wojska.
Przysięgam, że złożone w moje ręce 
Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich wedle 
najlepszej wiary, sumienia i honoru woj
skowego dla dobra Narodu Polskiego i 
wyzwolenia Ojczyzny sprawować będę. Tak 
mi Panie Boże dopomóż.”
złożona 6 października 1918 roku



francuskiej — jasnobłękitny. Jedynym ustępstwem na rzecz polskiej tradycji 
były rogatywki, a na nich i na naramiennikach krążki amarantowe z haftowa
nymi białymi orłami. Także na hełmy bojowe zakładano orły polskie. 
Wypustki na rogatywkach i spodniach były — według przepisów munduro
wych francuskich — granatowe. Wszakże oficerowie i podoficerowie starsi 
nawiązywali do polskiej barwy nosząc wypustki amarantowe. Na kołnierzach 
mundurów noszono patki amarantowe z numerami pułków. Oznaki stopni 
noszone były przez oficerów na rogatywkach.

W takim też umundurowaniu błękitna armia przyjechała do Polski i jakiś 
czas mundury te nosiła.

Stało się więc wreszcie to, do czego tak tęsknili szeregowi i oficerowie. Nastąpiła wreszcie 
upragniona chwila wymarszu Armii Polskiej z ziemi włoskiej, francuskiej i amerykańskiej — 
pisze gen. Haller w Rozkazie Dziennym z dnia 15 kwietnia, wspominając pola walk, na których 
popłynęła obficie krew bajończyków, strzelców 11 pułku w Szampanii i 1 dywizji w Lotaryngii. 
W tej uroczystej chwili składa generał podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się w 
jakikolwiek sposób do powstania Armii Polskiej stwierdzając, iż armia zorganizowana we 
Francji będzie w Polsce w ścisłej łączności z wojskiem krajowym spełniać narodowy obowiązek 
obrony granic. W końcu dziękuje oficerom francuskim, którzy i teraz jadą z wojskiem polskim 
do Polski, aby czynem wojennym zaświadczyć braterstwo broni obu narodów2.

Na tym zamykają się dzieje szwoleżerów generała Hallera, ale nie kończy się 
historia kawalerii Błękitnej Armii. Tradycje ich były kontynuowane w Rzeczy
pospolitej po 1919 r. Żaden jednak z dywizjonów kawalerii gen. Hallera nie 
zachował w Odrodzonej Polsce miana Szwoleżerów. Wszystkim im przypadła 
nazwa początkowo dragonów, następnie strzelców konnych. I tak z dywizjo
nów błękitnej kawalerii zostały sformowane i wywodziły swe tradycje 1,2,6 i 10 
Pułki Strzelców Konnych.

1 Pułk Strzelców Konnych wywodził się z miejscowości Louri we Francji. 
Tutaj w końcu kwietnia 1919 r. w Błękitnej Armii rozpoczęto organizację 
4 Pułku Szwoleżerów.

Do formowania 4-go pułku odkomenderowano majora-dowódcę, ponadto dwóch rotmi
strzów, sześciu poruczników, pięciu podporuczników i ośmiu podoficerów, wszystkich Pola
ków z armii francuskiej. Między innymi przybyli podówczas do pułku: porucznik Jodko- 
-Narkiewicz z armii francuskiej, rotmistrz Jagniątkowski, porucznik Szulski i podporucznicy 
Chwalibóg i Jan Lenk z armii rosyjskiej. Jako szeregowych przyjmowano tłumnie zgłaszają
cych się kawalerzystów — Polaków z obozu jeńców, a częściowo także ochotników z armii 
amerykańskiej. Koni, rynsztunku, broni i taboru dostarczył 10-y Pułk Dragonów Francuskich. 
Już drugiego maja organizacja pierwszego dywizjonu była ukończona. Składał się on: z do
wództwa dywizjonu, dwóch szwadronów liniowych i plutonu karabinów maszynowych. Liczył 
18 oficerów (w tern 4 Polaków), 542 szeregowych, 440 koni, 2 ciężkie karabiny maszynowe na 
wózkach, 16 ręcznych karabinów maszynowych, 12 wozów i 2 kuchnie połowę3.

W dniu 9 maja 1919 r. oddział szwoleżerów transportem kolejowym przez 
Niemcy, podobnie jak cała armia Hallera, dotarł do Polski. Przez jakiś czas 
nosił miano dragonów. W czerwcu 1921 r. otrzymał nazwę 1 Pułku Strzelców 
Konnych, stacjonował w Garwolinie, w 1939 r. w składzie Warszawskiej Bry
gady Pancerno-Motorowej płk. Stefana Roweckiego walczył w rejonie środ
kowej Wisły. Rozbity w bitwie pod Tomaszowem, odtworzony w konspiracji 
w AK.

W czerwcu 1917 r. w Alenęon we Francji utworzony został pododdział 
kadrowy kawalerii polskiej, przemianowany w 1918 r. na szwadron instruk- 
cyjny. Wyłoniony on został z oddziałów, których organizację rozpoczęto we

2 W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodleg
łość 1905—1918, Warszawa 1931, s. 412.
3 Zarys historii wojennej 1-go Pułku Strzel
ców Konnych, opr. mjr J. Mularczyk, War
szawa 1931, s. 3, 4.
4 J. Nowakowski, A. Położyński,
M. Kowalski, Z dziejów 10 Pułku Strzel
ców Konnych, Warszawa 1982, s. 12, 13.
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Włoszech i Francji. Równocześnie organizowano I dywizjon szwoleżerów. Po 
powrocie do Polski z obu tych oddziałów został sformowany 2 Pułk Strzelców 
Konnych, który stacjonował w Hrubieszowie. W 1920 r. walczył w składzie 
1 Dywizji Piechoty, później w 5 Brygadzie Piechoty, w 1939 r. bierze udział 
w zwycięskim boju z pancernymi zagonami niemieckimi pod Mokrą, a następ
nie Kamieńskiem, Cyrusową Wolą i Krasnobrodem.

Kolejnym oddziałem, który wywodził się z kawalerii Hallera, był 6 Pułk 
Strzelców Konnych. W końcu 1917 r. jako 1 Pułk Szwoleżerów rozwinął się 
z oddziałów sformowanych we Francji i Włoszech. W maju 1919 r. przybył do 
Polski. Z początku otrzymuje nazwę 4 Pułku Dragonów, potem 4 Pułku 
Strzelców Konnych, by ostatecznie w październiku 1920 r. zostać 6 Pułkiem 
Strzelców Konnych i później otrzymać imię Hetmana Wielkiego Koronnego 
Stanisława Żółkiewskiego. W wojnie 1920 r. walczy w składzie 3 Dywizji 
Strzelców. Pułk stacjonował w Żółkwi. W 1939 r. walczył w składzie Armii 
„Łódź”. Święto swe, jako jedyny z pułków o proweniencji hallerowskiej, 
obchodził w dniu wyruszenia 1 szwadronu na front w Szampanii — 20 maja 
1918 r.

Ostatnim pułkiem wywodzącym się z armii Hallera był 10 Pułk Strzelców 
Konnych, stacjonujący w Łańcucie. Dzieje jego rozpoczynają się wl918 r. od 
zorganizowania 1 szwadronu w Lamandria di Chiavasso pod Turynem we 
Włoszech. W skład jego weszli jeńcy-Polacy z armii austriackiej.

Prawie od razu po przybyciu do kraju oddział w składzie 11 Dywizji 
Piechoty brał udział w walkach polsko-ukraińskich w rejonie Lwowa, potem 
w wojnie 1920 r.

Dopiero w końcu października 1921 r. otrzymuje nazwę 10 PSK. W maju 
1937 r. zostaje zmotoryzowany i włączony do 10 Brygady Kawalerii 
Zmotoryzowanej.

I tu rzecz niezmiernie ciekawa, świadcząca o tym, jak źle pojęte tradycje 
kawaleryjskie mogły działać hamująco, miast pobudzająco, na tworzenie się 
zwartości, ducha bojowego, przywiązania do oddziału. O konsekwencjach 
motoryzacji tak piszą w historii 10 PSK:

Zaszła wówczas dość zasadnicza zmiana w życiu pułku. Rozpoczął się okres próby charak
terów i zwalczania wątpliwości. Spośród kadry zawodowej wytrawni jeźdźcy i „konioskoczki” 
nie rozumieli i nie uznawali innej służby jak tylko w jednostce konnej. U wielu innych 
wieloletnich żołnierzy pułku zmiana broni również nie budziła entuzjazmu. Zmiana sprzętu 
wymagała poza tym zarówno wyszkolenia dowódców i instruktorów, jak też nowych zasad 
i zakresu wyszkolenia. Dotychczas bowiem podstawą szkolenia była jazda konna i służba 
połowa w szyku konnym i pieszym. Nie wszyscy dostosowali się do konieczności opanowania 
zagadnień technicznych i innych tajników broni motorowej. Nastąpił dość znaczny odsiew, 
większość oficerów i podoficerów dostawała inne przydziały służbowe. Na ich miejsce przydzie
lono jednostkom Brygady pewną ilość szeregowych z broni pancernej, jak kierowców, mecha
ników i funkcyjnych.

Pierwsze manewry na sprzęcie motorowym, przeprowadzone w rejonie Końskich i Bary
czą, nie przyniosły oddziałom Brygady chluby. Wielka ilość awarii sprzętu, chaotyczny i zbyt 
„kawaleryjski” sposób działania i wykonywania powierzonych zadań dowodziły, że jednostka 
stawia zaledwie pierwsze kroki w nowej służbie4.

Późniejsze dzieje Pułku, a wraz z nim całej Brygady, ukazują jednak całkiem 
inny obraz. Tradycje kawaleryjskie nawet dla tych, którzy przyszli z innych 
rodzajów broni, jak i przesadzonych na motor i do wozów opancerzonych

Piotr Skuratowicz

Urodził się 1 sierpnia 1891 r. w Mińsku na 
Białorusi. Służy w armii rosyjskiej jako ofi
cer kawalerii. Po rewolucji 1917 r. w Rosji 
do maja 1918 r. w I Korpusie Polskim na 
Wschodzie, skąd przedostaje się do Francji 
do tworzonej tam armii polskiej. W latach 
1919—1920 w armii gen. Hallera dowodzi 
kolejno: dyonem strzeleckim, szwadronem 
instruktorskim szwoleżerów i szwadronem 
zapasowym szwoleżerów. Zweryfikowany w 
stopniu majora ze starszeństwem 1 czerwca 
1919 r. W latach 1920—1922 pełni służbę w 
6 Pułku Strzelców Konnych, a od 1922 r. w 
8 Pułku Ułanów jako dowódca dywizjonu. 
Awansowany na pułkownika 15 sierpnia 
1924 r., w barwach 8 Pułku Ułanów został 
od 1924 r., głównym instruktorem wyszko
lenia bojowego w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu. W kwietniu 
1929 r. obejmuje dowództwo 10 Pułku 
Strzelców Konnych. Mianowany pułkowni
kiem 1 stycznia 1930 r., a w lutym 1934 r. 
zostaje dowódcą XII Brygady Kawalerii w 
Ostrołęce. Od 1937 r. jest szefem Departa
mentu Kawalerii Ministerstwa Spraw Woj
skowych. Na generała brygady awansowany 
19 marca 1939 r. We wrześniu 1939 r. jest 
dowódcą obrony Dubna. Jeniec obozu w 
Starobielsku. Zamordowany przez NKWD.
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strzelców konnych odgrywają rolę cementującą, rozwijającą zwartość i ducha 
bojowego.

W roku 1939 Brygada, a wraz z nią 10 PSK, walczy doskonale, wręcz 
bohatersko. Przemierza pola bitew nie rozbita i jako jedyna polska jednostka 
przedostaje się na zachód ze sztandarami i prawie całą kadrą dowódczą. 
Później pod dowództwem gen. Maczka walczy w Normandii, Belgii, Holandii 
i na terenie Niemiec okrywając swe sztandary chwałą i sławą. 10 Pułk Strzelców 
Konnych, wywodzący się z błękitnej armii, kończy swój szlak bojowy i de facto 
swoją historię w majul945 r., zajmując Wilhelmshaven i przyjmując kapitula
cję niemieckiej załogi broniącej miasta i portu.

Kazimierz Dworak

31. Kazimierz Dworak —jako ppłk dypl. 24 Pułku 
Ułanów

Urodził się 7 stycznia 1895 r. w Rzeszowie. 
Kończy studia prawnicze w Krakowie. W 
czasie wojny służy w armii austriackiej jako 
oficer kawalerii. W wojnie 1914 r. dostaje 

się do niewoli włoskiej, a stamtąd do armii 
gen. Hallera we Francji. Od grudnia 1918 
do marca 1919 r. jest dowódcą szwadronu w 
3 Pułku Szwoleżerów, a następnie, również 
we Francji, kończy kurs Sztabu General
nego. Od maja 1919 do czerwca 1921 r. jest 
oficerem sztabu 12 Dywizji Piechoty, walczy 
w wojnie 1920 r. Zweryfikowany w stopniu 
rotmistrza ze starszeństwem 1 czerca 1919 r. 
Od czerwca do października 1921 r. jest słu
chaczem kursu wyższych dowódców we 
Francji, do listopada 1923 r. referentem w 
Generalnym Inspektoracie Jazdy, a do paź
dziernika 1924 r. słuchaczem kursu doszko- 
lenia Wyższej Szkoły Wojennej. Majorem 
Sztabu Generalnego mianowany 15 sierpnia 
1924 r. Do grudnia 1925 r. szef sztabu VI 
Samodzielnej Brygady Kawalerii, a następ
nie do stycznia 1927 r. dowódca szwadronu 
w 9 Pułku Ułanów. Od stycznia do paź
dziernika w Departamencie Kawalerii Mini
sterstwa Spraw Wojskowych, następnie 
obejmuje stanowisko szefa sztabu 2 Dywizji 
Kawalerii, które pełni do marca 1930 r., 
kiedy to zostaje zastępcą dowódcy 15 Pułku 
Ułanów. Mianowany podpułkownikiem 
dyplomowanym 1 stycznia 1931 r., w listo
padzie roku następnego zostaje dowódcą 24 
Pułku Ułanów, którego motoryzację prze
prowadza parę lat później, dowodząc nim 
do końca kampanii wrześniowej 1939 r. 
Awansuje do stopnia pułkownika dyplomo
wanego 19 marca 1938 r. Po kampanii 
wrześniowej przedostaje się przez Węgry do 
Francji. Od stycznia do maja 1940 r. jest 

zastępcą dowódcy Brygady Pancerno- 
Motorowej. Od maja do czerwca 1940 r. 
dowódcą Ośrodka Zapasowego Kawalerii 
we Francji. W Anglii w I Korpusie od paź
dziernika 1940 do stycznia 1941 r. zastępcą 
dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej 
stacjonującej w Szkocji, a do marca 1942 r. 
tamże dowódcą 5 Brygady Kadrowej Strzel
ców. Mianowany zastępcą dowódcy
1 Dywizji Pancernej wraz z nią bierze udział 
w inwazji we Francji i walczy do kwietnia 
1945 r. Awansowany na generała brygady 
1 kwietnia 1945 r., przeniesiony zostaje do 
Inspektoratu Wyszkolenia Wojska. Od paź
dziernika 1945 r. do demobilizacji jest 
zastępcą dowódcy I Korpusu w Wielkiej 
Brytanii. Osiedla się w Anglii. Umiera w 
Londynie 3 listopada 1954 r. Pochowany na 
cmentarzu Wandsworth.



Powstanie Wielkopolskie i III Powstanie Śląskie należały do tych nielicznych 
zbrojnych zrywów niepodległowściowych, które nie skończyły się bohaterską 
klęską, lecz zostały uwieńczone zwycięstwem. W zmaganiach tych brała udział 
też kawaleria.

Jednakże tylko w Powstaniu Wielkopolskim występowały większe oddziały 
konnicy zorganizowane według zasad wojskowych, natomiast w Powstaniach 
Śląskich były to raczej grupki powstańców doraźnie korzystających z koni.

W zasadzie cztery pułki ułańskie powstałe na terenie Wielkopolski korzy
stają z żołnierzy i kadry polskiej, pochodzących z kawalerii niemieckiej, przej
mują konie i oporządzenia armii pruskiej. Są to regularne jednostki kawalerii 
bazujące na Wielkopolanach znanych z wysokiej kultury rolnej, a co za tym 
idzie znających konie. Na Śląsku tradycje rolnicze z zamiłowaniem do konia 
były zdominowane przez nawyki i przyzwyczajenia robotnika wielkoprzemys
łowego. Stąd oddziały śląskie stanowiła piechota.

Mimo to w III Powstaniu Śląskim w maju 1921 r. zorganizowany został 
I Dywizjon Górnośląskich Ułanów liczący początkowo około 300 szabel i kilka 
taczanek. Latem dywizjon ten został rozformowany wraz z innymi oddziałami 
powstańczymi. Był to ostatni oddział kawalerii ochotniczej w okresie między
wojennym. Jednakże, zanim doszło do powstania dywizjonu, zostały zorgani
zowane mniejsze oddziały kawalerii przez działającego w czasie całego III 
Powstania inspektora jazdy przy Naczelnej Komendzie Wojsk Powstańczych 
ppłk. Dziewulskiego. Z uwagi na brak koni formowano je dopiero po wybuchu 
powstania z wierzchowców w większości zabranych Niemcom.

W pierwszym okresie kawaleria powstańcza składała się z dwóch szwadro
nów. Jeden w grupie ,,Południe”, przydzielony plutonami do poszczególnych 
podgrup — pułków, spełniał funkcje zwiadowcze i osłonowe, drugi, rozdzie
lony w podobny sposób przy grupie „Północ”, spełniał podobne zadania.

W wyniku rozkazu z 15 maja 1921 r. ppłk. Dziewulski przystąpił do scalania 
plutonów i szwadronów w jeden oddział. W powstańczych grupach operacyj
nych pozostawiono jedynie pojedynczych jeźdźców w charakterze łączników.

Oddziały powstańcze przekazywały nowo tworzonemu dywizjonowi nie
mieckie karabinki kawaleryjskie. Ponadto rozpoczęto rekwizycję koni na rol
niczych terenach plebiscytowych. Przewidywano przejęcie 600 koni oraz 
wozów taborowych i bryczek, tak by dywizjon mógł działać jako samodzielna 
pełnowartościowa jednostka kawalerii powstańczej.

Na czele dywizjonu stanął rtm. Breza, zastąpiony pod koniec czerwca 
1921 r. przez rtm. Jeziorskiego. Formowanie dywizjonu odbywało się w Ha
lembie pod Bielszowicami. Tutaj utworzono trzy szwadrony liniowe, po cztery 
plutony każdy. Dowódcami dwóch szwadronów zostali por. Lipowski i ppor. 
Kosterski. Dowódcą trzeciego, składającego się z Kozaków, został ppłk Fili
monow. Dywizjon wzrósł do liczby 407 kawalerzystów, w tym 9 oficerów, 42 
podoficerów i 356 szeregowców.

Formowanie dywizjonu odbywało się w trakcie walk prowadzonych przez 
już istniejące plutony kawaleryjskie. Pluton ppor. Kaczorowskiego walczył w 
rejonie Góry Św. Anny, pluton kozacki w okolicach Olesna, pluton por. 
Kowalewskiego na odcinku Wysoka—Zębowice—Wachowice. Mimo iż 
Kawaleria powstańcza nie odniosła liczących się sukcesów bojowych, jednak 
odegrała istotną rolę jako osłona linii piechoty powstańczej na terenach leśnych 
i innych obsadzonych rozproszonymi placówkami polskimi.

Konnica 
powstańcza



Po zakończeniu powstania oddział kawalerii wycofany został do Mysłowic, 
gdzie otrzymał rozkaz demobilizacji. Chcąc tego uniknąć dywizjon 1 lipca 
1921 r. przeszedł granicę Polską pod Oświęcimiem, żądając wcielenia go jako 
jednostki kawalerii do Wojska Polskiego. Jednakże 12 lipca, ku ogromnemu 
rozgoryczeniu kawalerzystów, został robrojony przez 2 Pułk Szwoleżerów, 
który przejął konie i broń.

Kawaleria III Powstania Śląskiego nie doczekała się tak szerokiego od
dźwięku społecznego i wojskowego jak choćby jazda Powstania Wielkopol
skiego, nie mówiąc już o Legionach, Armii Hallera czy korpusach Polskich na 
Wschodzie. Wynikało to zapewne z charakteru Ziem Śląskich, jak również z 
faktu, że uczestniczyła tylko w III Powstaniu, a jej tradycji nie przyjął żaden z 
pułków kawalerii dwudziestolecia.

Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja kawalerii w Powstaniu Wielko
polskim. Tutaj bała kadra rodzima, wykształcona w kawalerii niemieckiej i 
fachowi oficerowie kawalerzyści przyprowadzeni przez gen. Dowbór-Muś- 
nickiego ze Wschodu. Ponadto Wojska Wielkopolskie od połowy stycznia 
1919 r. miały wszelkie cechy wojsk regularnych wraz ze szkoleniem, zaopatrze
niem, umundurowaniem i proporcjami między poszczególnymi rodzajami 
broni.

Historia potwierdziła intuicyjne wyczucie walczących, że orężny wysiłek powstańców stał się 
dla losów Poznańskiego, w momencie historycznie najbardziej odpowiednim, tuż przed konfe
rencją pokojową w Wersalu, argumentem o dużej wadze i silnej wymowie. Zwycięski wynik 
powstania odegrał w tych okolicznościach rolę czynnika przesądzającego o etnograficznej, 
narodowej i państwowej przynależności tych ziem. Wytrawni naówczas politycy wtajemniczeni 
w kulisy europejskiej dyplomacji, Dmowski i Seyda, zgodnie przyznają, że Powstanie wywołało 
na sygnatariuszach aktu końcowego w Wersalu duże wrażenie i uważane było powszechnie za 
nie kwestionowany fakt dokonany. W sposób więc bezsporny wpłynęło ono na przyznanie 
Poznańskiego Polsce, a zarazem uchroniło te ziemie od sytuacji przetargowej oraz konieczności 
uciekania się do praktykowanych naówczas rozstrzygnięć za pomocą wyników plebiscy
towych1.

Powstanie Wielkopolskie było jednym z dwu w pełni zwycięskich powstań 
Polaków, co do tego nie powinno być wątpliwości. Poza sytuacją polityczną i 
międzynarodową tego okresu do jego zwycięstwa niewątpliwie przyczyniła się 
bohaterska postawa Wielkopolan, a przede wszystkim ogromny napływ 
ochotników do wojsk powstańczych. Ponad jeden milion ludności polskiej 
zamieszkującej wtedy w Poznańskiem potrafiło w niespełna dwa miesiące 
wystawić armię powstańczą liczącą 72 tysiące żołnierzy. To ona, a wśród niej 
pułki kawalerii, przeważyła szalę zwycięstwa na stronę polską.

Historia wielkopolskiej kawalerii powstańczej zaczęła się w trzecim dniu 
walk, tj. 29 grudnia 1918 r. Sytuacja w śródmieściu jeszcze nie była wyjaśniona. 
Zewsząd słyszało się strzały. Już wprawdzie zostały zajęte położone blisko 
centrum koszary grenadierów i już tworzyły się w nich oddziały polskiej pie
choty. Jednakże Niemcy nadal zajmowali wiele obiektów wojskowych w mieś
cie. Jeden z nich to koszary kawaleryjskie.

29 grudnia 1918 roku wieczorem w kawiarni „Zielonej” przy ul. Wrocławskiej panowała 
szczególnie ożywiona atmosfera. Zebrali się głównie kawalerzyści armii pruskiej. Postano
wiono w dniu następnym opanować koszary i magazyny stacjonującego przy ulicy Wiktorii 
Augusty (później Grunwaldzkiej) pułku Cesarskich Strzelców konnych (Kaiser Jaeger Regi
ment zu Pferde). 30 grudnia chcąc uniknąć zbędnych ofiar wydelegowano deputację do 
dowództwa jednostki niemieckiej, stawiając pod groźbą użycia siły ultymatywne warunki
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1 M. Olszewski, Powstanie Wielkopolskie, 
Poznań 1978, s. 15.
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poddania koszar oraz magazynów. Misja zakończyła się pełnym sukcesem. Tego samego dnia 
na wartowni przed magazynami przy stajniach po raz pierwszy zaciągnięto polskie warty. 
Tworząca się nowa formacja od początku borykała się z ogromnymi trudnościami. Do najpo
ważniejszych należały braki kadrowe. Początkowo w służbie znajdowało się trzech podofice
rów (Ciążyński, Kubicki, Zakrzewski). Najdłuższy staż w kawalerii posiadał wachm. Kazi
mierz Ciążyński, on też od razu przejął komendę. Pierwszym komendantem koszar został ppor. 
Jerzy Kubicki. Werbunkiem ochotników kierował wachmistrz K. Szczepanik2.

W koszarach polscy kawalerzyści przejmują prawie 200 koni, a w ciągu 
następnych dni sprowadzają z Biedruska dalszych 280. Wkrótce pod nazwą 
Konnych Strzelców Straży Miasta Poznania rozpoczynają pełnić służbę patro
lową i wartowniczą, a także wykonują pierwsze zadania bojowe, jak atak na 
lotnisko Ławica i bitwa o Szubin.

W końcu stycznia 1919 r., a więc wówczas, gdy Powstanie Wielkopolskie 
przekształca się w formalną wojnę z Niemcami, a oddziały powstańcze stają się 
częścią składową Wojsk Wielkopolskich z wszelkimi atrybutami organizacji 
regularnej Armii, pułk otrzymuje upragnioną nazwę ułanów, już nie „straż” 
czy „strzelcy konni”, lecz 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich, a dowództwo obej
muje płk Aleksander Pajewski z 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. W ciągu 
lutego, podobnie jak inne oddziały wojsk wielkopolskich, pruskie mundury z 
polskimi znakami zamienia na mundury wzoru polskiego. Są to ułanki, czyli 
kurtki dwurzędowe i spodnie z czerwonymi lampasami oraz wysokie rogatywki 
z czerwonym otokiem oraz — charakterystyczną dla wojsk wielkopolskich — 
pętlą (treflem). Proporczyki na lancach i kołnierzach mają barwy biało- 
-czerwone.

Pułki ułanów różnią się pomiędzy sobą barwą otoków na czapkach, 
wypustkami oraz proporczykami na lancach i na kołnierzach kurtek i płaszczy, 
a także lampasami na spodniach. Gen. Józef Dowbór-Muśnicki, dowódca 
Wojsk Wielkopolskich, zatwierdzając przepisy mundurowe poszczególnych 
formacji, przeniósł na ten teren niedawno wprowadzone przez siebie elementy 
oznak w I Korpusie W.P. na Wschodzie.

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w Poznaniu w kawiarni „Zielona” 
zapada decyzja o zajęciu koszar kawalerii niemieckiej, powstaje inny oddział 
konnicy polskiej. 29 grudnia mieszkańcy Gniezna zajmują koszary 49 pułku 
piechoty i 12 pułku dragonów, rozbrajając żołnierzy. Ppor. Edward Grabski ze 
sformowaną przez siebie milicją ludową zajmuje koszary dragońskie, tworząc 
w nich zalążek oddziału kawalerii. Powstają kolejno cztery szwadrony. W po
łowie lutego pułk obejmuje ppłk Kazimierz Raszewski, były dowódca 
16 pułku huzarów pruskich.

Pułk przybiera jako swą barwę kolor żółty i nazwę 3 Pułk Ułanów Wielko
polskich, mimo że powstał jako drugi z kolei, Dowbór bowiem postawił 
warunek, albo zostaną przy numerze 2 i zmienią kolor na biały, albo przyjmą 
numer 3 i zostaną przy żółtym, tak by zachować tradycyjne barwy pułkowe z 
czasów Królestwa Kongresowego. Większych walk pułk w czasie powstania nie 
stacza, pełniąc tylko służbę ochrony pasa granicznego nad Notecią. Korpus 
oficerski składa się, podobnie jak w 1 Pułku Ułanów, z Polaków pochodzących 
z armii pruskiej oraz z armii rosyjskiej, którzy wraz z generałem Dowbór- 
Muśnickim przybyli w Poznańskie.

Z formowaniem kawalerii wielkopolskiej szło znacznie trudniej niż z piechotą.
Utarło się w masach przekonanie, że kawalerzystą jest każdy, kto na koniu jeździ. Nie jest
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Rota przysięgi z 21 I 1919 r.

2 75 Pułk Ułanów Poznańskich w obronie 
ojczyzny 1919—1945. Poznań 1982, praca 
zbiorowa — Tadeusz Adam Jakubiak, 
„Ułani poznańscy na frontach Powstania 
Wielkopolskiego”, s. 10.
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to trafne określenie. Znałem dużo ludzi ładnie i śmiało jeżdżących w maneżach i na bulwarach 
miast. Nie byli to jednak kawalerzyści, bo, wyprowadzeni w pole na dłuższe przejażdżki, psuli 
konie, łatwo się męczyli lub nawet chorowali. Dlatego też płk Pajewski i płk Mosiewicz mieli 
dużo więcej do roboty i przy najlepszych chęciach nie mogli w krótkim czasie w zupełności 
wydobyć potrzebnego materiału, złożonego zarówno ze świetnych koni, jak i doskonałych 
ludzi, choć na uzupełnienie ułanów wielkopolskich częściowo poszli byli żołnierze-ka- 
walerzyści armii pruskiej. Kazałem jednak wziąć z nich tylko młodsze roczniki. Brakująca 
reszta początkowo składała się z ochotników. Płk Pajewski przejął około 80 ludzi i kilkadzie
siąt koni od por. Józefa Lossowa. Tego oficera należy uważać za patriarchę 1 pułku ułanów 
wielkopolskich.

Już w kwietniu 1 pułk był zorganizowany, a nawet w dostatecznym stopniu wyszkolony. 
Mogłem zrobić szczegółową rewię w obecności „attaches militaires” państw alianckich, którzy 
wierzyć nie chcieli, że przed trzema miesiącami pułk jeszcze nie istniał.

Sformowawszy pułk płk Pajewski, któremu poleciłem formowanie jazdy wielkopolskiej, 
przeszedł na brygadę jazdy, złożoną z 1 i 3 pułku. Po Pajewskim objął dowództwo nad
1 pułkiem świetny oficer podpłk Anders. Ten przezwyciężył zaszczepioną przez Niemców 
niechęć do walki konnej, która oczywiście przeważnie musiała być stosowana przy zetknięciu 
się z bolszewikami. Toteż 1 pułk ułanów wielkopolskich niezmiennie miał szczęście bojowe.

Ponieważ Pajewski i Anders są Krechowieckimi ułanami, wynika, że Krechowiacy przelali 
swoje świetne tradycje na ułanów wielkopolskich3.

Jak stwierdził to gen. Dowbór-Muśnicki, w połowie kwietnia 1919 r. po- 
wstaje 1 Brygada Jazdy Wielkopolskiej.

Trzeci chronologicznie pułk, którego zalążek zrodził się w Powstaniu, był
2 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Geneza jego była inna niż dwóch pozostałych 
— bardziej samorzutna i oddolna. W majątku Stanisława Łąckiego — Posa
dowię, znajdującym się na terenie powiatu Nowy Tomyśl, na początku stycznia 
1919 r. zorganizowany został patrol konny, którego żołnierze pełnili służbę 
łączników i zwiadowców pieszych oddziałów powstańczych.

Z dnia na dzień do oddziału zgłaszali się coraz to nowi ochotnicy. W lutym 
można było już utworzyć z niego szwadron, który wspólnie z oddziałem po
wstańczym płk. Milewskiego wyparł Niemców z Nowego Tomyśla, Chrośnicy i
1 innych miejscowości. W bojach tych szwadronem dowodził podchorąży Teo
fil Bobrownicki z dawnego 1 Pułku Ułanów Beliny-Prażmowskiego.

Po zwycięskich walkach prowadzonych wraz z grupą płk. Milewskiego 
szwadron nie zaznaje chwili spokoju. Pod Zębowem stacza bój z nieprzyjacie
lem zdobywając niemiecki samolot, bierze udział w natarciu na miejscowość 
Kupferhammer, a przez cały marzec współdziała z piechotą jako kawaleria 
rozpoznawcza. W tym czasie ponosi dotkliwe straty w postaci kilkunastu 
zabitych i rannych.

Mimo iż od lutego 1919 r. oddział nazywał się pierwszym szwadronem
2 Pułku Ułanów Wielkopolskich, jednak rozkaz formowania pułku został 
wydany dopiero 29 maja. W trakcie formowania pułku zachodzi jednak konie
czność wysłania na front północny dwóch szwadronów. Pełnią one służbę 
kawalerii dywizyjnej.

Najpóźniej powstał 4 Pułk Ułanów, zwany początkowo Nadwiślańskim. 
Utworzony został w końcu lipca 1919 r. Oddziały piechoty wojsk Wielkopol
skich otrzymały polecenie odkomenderowania do pułku wszystkich byłych 
kawalerzystów pochodzących z Pomorza i Prus. Było to uzasadnione projek
tami co do przeznaczania pułku. Miał on rozpocząć formowanie w Poznaniu, 
z chwilą zaś przejęcia przez władze polskie Pomorza przejść do Grudziądza i tu 
zakończyć w pełni organizację. Jednakże działalność oficerów pułku nie ogra
niczała się jedynie do spraw wojskowych

3 J. Dowbór-Muśnicki, Moje wspomnie
nia, Poznań 1936, s. 115, 116.
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Dowództwo pułku ze swej strony wysłało na Pomorze i Mazury odezwę, którą podawano 
z rąk do rąk za pośrednictwem osób zaufanych — obeszła wiele miejscowości niosąc z wieścią 
o formowaniu się pułku ułanów pomorskich zapowiedź rychłego oswobodzenia Pomorza spod 
władzy zaborców. Odezwa ta miała ten skutek, że mimo wielkich trudności, nieraz z naraże
niem życia, spoza polsko-niemieckiej linii demarkacyjnej zaczęły napływać rzesze ochotników 
do pułku oraz pomoc pieniężna od obywateli pomorskich. Świadczyło to o szczerym zaintere
sowaniu się przez nich losami pułku4.

Mimo wielkiego wysiłku oficerów, odezw do społeczeństwa i pomocy 
dowództwa w ciągu pierwszych trzech miesięcy sformowano zaledwie jeden 
szwadron, i to dzięki ofiarności rtm. Stanisława Ossowskiego, który nie tylko 
nie szczędził wysiłku organizacyjnego, lecz także nie skąpił własnych pieniędzy 
na wyposażenie szwadronu.

Dlaczego tak się stało? Zapewne opadło już pierwsze uniesienie powstań
cze. Z Niemcami został zawarty rozejm i nie było bezpośredniego zagrożenia 
z ich strony. Ponadto 4 Pułk Ułanów nie miał w swej nazwie przymiotnika 
Wielkopolski i był przeznaczony do wyzwolenia Pomorza. A to musiało 
odgrywać pewną rolę, choćby przy napływie ochotników. I tak właściwie do 
końca stacjonowania w Poznańskiem pułk istniał tylko w sile dywizjonu.

Po włączeniu wojsk wielkopolskich w skład armii polskiej, w 1920 r. pułki 
ułanów utworzone w Poznańskiem zmieniły numerację i nazwy, dostosowując 
je do istniejących jednostek kawalerii polskiej. I tak:

1 Pułk Ułanów Wielkopolskich przemianowany został na 15 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich, a dopiero potem Poznańskich

2 Pułk Ułanów Wielkopolskich na 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich
3 Pułk Ułanów Wielkopolskich na 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich
4 Pułk Ułanów na 18 Pułk Ułanów Pomorskich.
Umundurowanie wszystkich oddziałów Wojsk Wielkopolskich, w tym 

także kawalerii, nastręczało wiele kłopotów i problemów. Dokładnie opisał to, 
znający najlepiej problem, gen. Józef Dowbór-Muśnicki, głównodowodzący 
Wojsk Wielkopolskich:

Niemcy pozostawili w Poznaniu znaczne zapasy odzieży i materiałów. Oczywiście kolory 
ich nie odpowiadały naszym gustom, a krój gotowego umundurowania — narodowym upo
dobaniom. Ale brakowało pieniędzy i czasu na tworzenie czegoś odrębnego. Bić się w „cywilu” 
nie było można, bo to robiło z nas franc-tireurów, tj. ludzi wyjętych spod prawa wojny. Dlatego 
nie zastanawiałem się długo nad wyborem stroju. Nie wziąłem za wzór umundurowania wojska 
— Królestwa Kongresowego, bo „pachniało moskalem” i nie było dostosowane do wymogów 
czasów obecnych. Zatrzymałem się na nieco zmodyfikowanej niemieckiej „litewce”, pozosta
wiając przyjętą przez powstańców dwubarwną wstążkę na kołnierzu. Za ubiór głowy obrałem 
rogatywkę, a nie maciejówkę.

Po ustaleniu wzorów, zaprosiłem polskich przedstawicieli rzemiosł i poprosiłem o dołoże
nie starań, aby wojsko było jak najprędzej ubrane. W ciągu paru tygodni umundurowano 
50 tysięcy ludzi. Stało się to tylko dzięki poczuciu patriotyzmu rzemieślników. Pracowali dzień 
i noc i za to należy się: Cześć im!5.

Kawaleria wojsk wielkopolskich w przeciwieństwie do III Powstania Ślą
skiego była przykładem świadczącym dobitnie o tęsknocie za polską jazdą, 
a szczególnie za bliskimi sercu społeczeństwa ułanami. Na Śląsku kawaleria 
była organizowana rozkazami dowództwa, w Wielkopolsce zaś powstała spon
tanicznie, przez nie kierowaną odgórnie inicjatywę kawalerzystów, przeważnie 
z armii niemieckiej. Dopiero tak powstałe oddziały były zatwierdzone 
rozkazami.

Niezależnie jednak od sposobu powstawania szwadronów, dywizjonów czy 

4 Zarys historii wojennej 18-go Pułku Ułanów 
Pomorskich, Warszawa 1929, s. 3.
5 J. Dowbór-Muśnicki, op. cit., s. 119, 
120.
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pułków, tak na Śląsku, jak i w Wielkopolsce, można było zaobserwować jedno 
i to samo, jakże charakterystyczne dla kawalerii zjawisko. Oficerowie, podofi
cerowie i szeregowcy, którzy znaleźli się w oddziałach kawalerii powstańczej, 
pochodzili z różnych armii zaborczych, z różnych dzielnic kraju, a niekiedy 
i spoza niego, jak np. szwadron kozacki na Śląsku. A mimo to we wszystkich 
oddziałach potrafiono wytworzyć nie tylko zwartość bojową, lecz także spój
ność społeczną i narodową, stworzyć atmosferę prawdziwego koleżeństwa 
i braterstwa broni.

Było to wojsko polskie, a zarazem wielkopolskie, zdyscyplinowane, upo
rządkowane po poznańsku, a jednocześnie ożywione duchem patriotyzmu 
i tradycją jazdy, teraz odrodzonej na nowo. Najlepiej o tym świadczy fragment 
opisu trzeciomajowej defilady:

I nagle orkiestra pierwszego pułku strzelców milknie.
Trąbki ułańskie grają...
Zakwitły błonia Ławicy biało-czerwonymi proporcami lanc pierwszego pułku ułanów 

wielkopolskich. Pięć szwadronów, szwadron kulomiotów, pluton techniczny: osiemset ludzi 
i koni. Nadjeżdżają stępa, szwadron za szwadronem, w rozwiniętych liniach.

Zatętniło, zadudniło... zafurczały proporczyki ułańskie. Huragan ludzi i koni runął jak 
burza wśród ogłuszających okrzyków i wrzasku zachwyconych, olśnionych tłumów.

Orkiestra ułańska zmienia takt. Srebrne trąbki grają skoczną piosenkę o „Bartoszu, który 
nie tracił nadziei...” Kłusem nadjeżdżają białe proporczyki. Cały las: drugi pułk ułanów 
wielkopolskich.

Przelecieli, przeminęli „chłopcy malowani”. Ułani, ułani, ułani.
A wtem z daleka grzmi tętent kopyt, błyszczą w słońcu groty lanc. Orkiestra rżnie skoczną 

melodię:
Pije Kuba do Jakuba
Jakub do Michała...

Wśród tłumów naprzeciwko generalicji poruszenie. Trzeba cofnąć się, zrobić miejsce. Bo 
oto szeroką ławą nadlatują w galopie, głęboko ukryte szwadrony pułku „prymasowskich”, 
złocisto-białych ułanów trzeciego pułku z Gniezna. Jak wicher mknie za nimi z chrzęstem, 
pobrzękiem i trzaskiem szwadron cekaemów.

Jeszcze nie opadła chmura złocistego kurzu za ułanami, gdy znów orkiestra zmienia takt 
i ukazują się ludzie, konie i działa pierwszego dywizjonu artylerii polowej. Bateria za baterią. 
Szare, złowrogie cielska dział lśnią.

Za pierwszym dywizjonem pierwszego palu nadciąga stępa drugi, kłusuje trzeci pułk 
artylerii polowej. Bateria za baterią. Tylko ci, którzy widzieli na własne oczy, wiedzą, co 
potrafią stalowe lufy dział. W tych zawsze głodnych pyskach czai się zniszczenie i groza śmierci.

I coś jeszcze, o czym wiedzą tylko fachowcy. Te kompanie, bataliony, pułki piechoty, 
szwadrony jazdy i baterie — to jest przede wszystkim praca. Wytężona praca dowódców 
i żołnierzy, sztabu, władz i całego społeczeństwa. To jest wspaniały przegląd wytężonej pracy 
i ofiarnego wysiłku całej Wielkopolski.

To jest Wojsko Wielkopolskie.
Jest ich sześćdziesiąt tysięcy! Chłop w chłopa.
— Niech żyją! — wołają tłumy, mężczyźni, kobiety i dzieci. Ale mężczyzn jest mało 

w tłumie. Mężczyźni są w mundurach. To ojcowie, bracia, synowie i narzeczeni maszerują. 
Dziesięć roczników defiluje: ochotnicy i poborowi, niedobitki „Kaczmarek-Regimentów”, 
strzępy poznańskich dywizji byłych korpusów pruskich z Provinz Posen, Pommern und West
preussen. Kwiat młodzieży, kwiat żołnierskich synów Wielkopolski.

— Niech żyją! — krzyczą tłumy.
O tak, niech żyją! Niech żyją jak najdłużej — dla Polski!
Zginęło ich przeszło sto tysięcy w obcych, przymusowych, wrogich mundurach, na wszyst

kich frontach wielkiej wojny. Ci, co pomarli, śpią dziś snem wieczystym, nieprzespanym. Ale 
duchy ich słyszą każde wasze słowo, a oczy ich widzą błyski bagnetów, srebrzyste groty lanc 
i lśniące cielska dział... 54



I znów orkiestra zmienia takt.
Wśród niemilknących okrzyków i wiwatów niezmordowanego tłumu ukazuje się pierwsza 

bateria pierwszego pułku artylerii ciężkiej. Pierwszy pac wielkopolski.
Jak to? — dziwią się fachowcy koalicji. — I to w czasie niecałych dwóch miesięcy?
To jest Wojsko Wielkopolskie. To jest jej miłość i serce, i siła „zgermanizowanej” 

Wielkopolski.
Stępa idą ciężkie konie. Bateria za baterią.
Sygnał trąbki. Chmura kurzu. Co to?
W złocistym pyle stratowanych tysiącami żołnierskich butów i końskich kopyt błoni 

Ławicy pędzi w galopie pierwszy dak, pierwszy dywizjon konnej artylerii wielkopolskiej...
Wizja? Nie! To rzeczywistość Trzeciego Maja 1919 roku na błoniach Ławicy!”6.

6 L. Prauziński, A. Ulrich, W marszu
i w bitwie, Poznań 1958, s. 328—330.

Witold Morawski 
ps. „Dzierżykraj”

32. Witold Morawski —jako ppłk dypl. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich

Urodził się 27 marca 1895 r. w Oporowie. 
Oficer armii niemieckiej w pułku huzarów 
gwardii pruskiej w stopniu podporucznika. 
Do służby w Wojsku Polskim przechodzi 
w styczniu 1919 r., do 1 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich, późniejszego 15 Pułku Uła
nów. Zweryfikowany w stopniu rotmistrza 
ze starszeństwem 1 czerwca 1919 r. W bar
wach 15 Pułku Ułanów w wojnie 1920 r. 
zostaje szefem sztabu VII Brygady Jazdy. 
Z przerwami studiuje w Szkole Sztabu

Generalnego, by w 1922 r. przejść do
8 Pułku Ułanów, skąd zostaje skierowany 
do pracy w sztabie Inspektoratu Armii Nr II 
z siedzibą w Warszawie. Następnie zostaje 
wykładowcą w Centralnej Szkole Kawalerii 
w Grudziądzu. 1 lipca 1923 r. awansuje do 
stopnia majora i od tego roku do końca 
1926 r. jest attache wojskowym w Bukaresz
cie. Po powrocie obejmuje dowództwo 
1 szwadronu 17 Pułku Ułanów Wielkopol
skich w Lesznie. W 1928 r. otrzymuje przy
dział do Oddziału III Sztabu Generalnego 
jako kierownik referatu. W latach 
1928—1932 jest attache wojskowym w Ber
linie. W styczniu 1929 r. awansuje na pod
pułkownika. W kwietniu 1932 r. zostaje 
dowódcą 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Prużanie. Pułkownik dyplomowany od 
1 stycznia 1935 r., w kampanii wrześniowej 
zaś szef sztabu Armii „Karpaty”. Dostaje 
się do niewoli niemieckiej. Pod pseudoni
mem „Dzierżykraj” działa w konspiracji w 
Oflagu. We wrześniu 1944 r. przekazany w 
ręce gestapo. Zamordowany 9 listopada 
1944 r. w obozie koncentracyjnym w Maut
hausen. Pośmiertnie w końcu 1964 r. awan
sowany do stopnia generała brygady.

Witold Radecki-Mikulicz

Urodził się 4 czerwca 1891 r. w majątku 
Lipki na Wołyniu. Oficer armii rosyjskiej. 
Od lutego 1918 r. w I Korpusie Wschodnim 
jest dowódcą oddziału konnego i adiutan
tem generała Dowbór-Muśnickiego. W 
1919 r. pełni dalej funkcję adiutanta 
dowództwa Wojsk Wielkopolskich w 
Poznaniu, po czym zostaje skierowany do 
komisji ustalania granicy polsko- 
-niemieckiej. W wojnie 1920 r. w stopniu 

rotmistrza, dowodzi 1 szwadronem 115 
Pułku Ułanów, a od sierpnia tegoż roku zo
staje dowódcą 115 Pułku. Zweryfikowany w 
stopniu majora ze starszeństwem 1 czerwca 
1919 r. W latach 1921—1922 jest dowódcą 
15 Pułku Ułanów. W latach 1922—1928 w 
barwach 15 Pułku Ułanów jest słuchaczem, 
a następnie wykładowcą taktyki kawalerii w 
Wyższej Szkole Wojennej. 1 stycznia 1927 r. 
mianowany podpułkownikiem Sztabu 
Generalnego. Od marca 1928 do maja

33. Witold Radecki-Mikulicz —jako ppłk dypl.
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
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1930 r. jest dowódcą 6 Pułku Ułanów, by 
powrócić do Wyższej Szkoły Wojennej na 
wykładowcę historii wojen. Od 1935 r. przez 
dwa lata jest dowódcą 2 Pułku Szwoleże
rów. Mianowany pułkownikiem dyplomo
wanym 19 marca 1937 r., w barwach szwo- 
leżerskich wraca do Wyższej Szkoły 
Wojennej na poprzednie stanowisko.
W 1939 r. przydzielony zostaje do Polskiej 
Misji Wojskowej we Francji, a następnie 
zostaje szefem Gabinetu Naczelnego Wodza 
we Francji i Anglii. Od lutego 1941 do listo
pada 1942 r. jest attache wojskowym przy 
rządach: belgijskim i holenderskim w Lon
dynie. Od 1942 do 1946 oficer łącznikowy 
przy Dowództwie Wojsk Wolnych Francu
zów, a potem attache wojskowy w Paryżu. 
Po wojnie pozostaje w Anglii. Mieszka, a 
następnie umiera w Londynie
1 lutego 1979 r.

Kazimierz Raszewski

34. Kazimierz Raszewski — jako gen. ppor. w 
mundurze 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich

Urodził się 29 lutego 1864 r. w majątku 
Jasień w pow. Kościan. Uczęszcza do 
Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. 
Służy w armii niemieckiej — w 1901 r. 
awansowany na rotmistrza, w 1913 r. na 

majora i zastępcę dowódcy 16 Pułku Huza
rów. W czasie wojny na froncie wschodnim 
od grudnia 1914 r. w stopniu pułkownika. 
W Wojsku Polskim od lutego 1919 r. 
dowódcą i organizatorem 3 Pułku Ułanów 
w Gnieźnie (13 marca 1920 r. przemianowa
nego na 17 P. UL), a później, do marca 
tegoż roku, szefem Wydziału Wojskowego 
Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej 
w Poznaniu. W sierpniu 1919 r. odwołany 
i mianowany generałem do zleceń przy 
głównodowodzącym. W listopadzie 1919 r. 
zostaje dowódcą 6 dywizji piechoty. Od 
1921 r. pełni funkcję dowódcy Okręgu Kor
pusu VII w Poznaniu do czasu przejścia na 
emeryturę w kwietniu 1925 r. w randze 
generała broni. Umiera w styczniu 1941 r. 
i zostaje pochowany na cmentarzu Gor
czyńskim w Poznaniu.

Stanisław Wyskota-Zakrzewski

Urodził się 1 marca 1902 r. w Pakości pod 
Inowrocławiem. Kończy gimnazjum w Po
znaniu, udzielając się równocześnie w nie
podległościowej organizacji konspiracyjnej 
młodzieży. W 1918 r. wstępuje do Polskiej 
Organizacji Wojskowej, dowodzi patrolem 
konnym w walkach o Kruszwicę i Strzelno, 
zostaje ułanem Szwadronu Nadgoplań
skiego. Od maja 1919 r. służy w 2, później
szym 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. 
Kończy Wielkopolską Szkołę Oficerską 
i zostaje mianowany podporucznikiem 
1 lipca 1920 r. W wojnie 1920 r. jest 
dowódcą plutonu konnych zwiadowców 
15 Pułku Piechoty. W 1921 r. zostaje 
dowódcą szwadronu 25 Pułku Ułanów Pie
choty. W 1921 r. zostaje dowódcą szwad
ronu 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Na 
porucznika awansuje w 1922 r., a w 1925 r. 
zostaje oficerem sztabu IX Brygady Kawale
rii „Baranowicze”, by następnie otrzymać 
przydział do 17 Pułku Ułanów Wielkopol
skich w Lesznie. W 1934 r. kończy kurs 
dowódców szwadronów w Centrum Wy
szkolenia Kawalerii w Grudziądzu i zostaje 
mianowany rotmistrzem. Od 1936 r. dowo
dzi szwadronem kawalerii Korpusu 
Ochrony Pogranicza „Nowe Swięciany”, 
a następnie w 1939 r. zostaje dowódcą 
szwadronu w 13 Pułku Ułanów, z którym 
walczy w kampanii wrześniowej. Przedostaje 
się na Zachód, gdzie od 1940 do 1943 r. jest 
zastępcą dowódcy dywizjonu, później Pułku 
Ulanów Karpackich, a od 1943 do 1947 r. 

dowódcą Pułku Ułanów Karpackich, z któ
rymi walczy pod Tobrukiem, Monte Cas
sino i w kampanii włoskiej. Kończy wojnę 
w stopniu pułkownika. Osiedla się w Anglii. 
Umiera w szpitalu w Grimsby 8 stycznia 
1986 r.

35. Stanisław Zakrzewski —jako ppłk Pułku Uła 
nów Karpackich
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Od chwili odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r. wraz z całym Woj
skiem Polskim poczyna się kształtować oblicze i organizacja kawalerii polskiej. 
W zasadzie wszystkie pułki powstałe w Legionach Piłsudskiego, Legionie 
Puławskim, w trzech korpusach zorganizowanych na terenie Rosji, Armii 
Hallera we Francji, Powstaniu Wielkopolskim i ochotnicze w czasie wojny 
1920 r. pozostają jako pułki kawalerii armii regularnej czasów pokoju.

Od razu na początku powstaje jednak problem porządkowy, a zarazem 
prestiżowy — jaką przyjąć numerację pułków, skoro pierwsze numery pułków 
ułańskich istniały tak samo w Legionach, jak i Korpusach Polskich na Wscho
dzie oraz w Wojskach Wielkopolskich. Do tego dochodziła podobna numera
cja z Armii Hallera, choć pułki tam powstałe nosiły miano szwoleżerów.

Zdawało się, że sytuacja jest bez wyjścia, gdyż zgodnie z odczuciami społe
czeństwa i wojska uważano, że najbardziej tradycyjne i zaszczytne, jako 
typowo polskie, jest miano ułanów. Zanosiło się na wielką burzę, tym bardziej 
że wpływ na organizację wojska miał w tym czasie nie tylko marszałek Piłsud
ski, lecz także generałowie i oficerowie wywodzący się z poszczególnych wojsk 
pragnących zachować swą numerację ułańską.

Wyjście z sytuacji znalazł sam Piłsudski. Z jego to inicjatywy dwa pułki 
legionowych ułanów oraz pułk ochotników szwoleżerów z 1920 r. otrzymały 
miano 1,2 i 3 Pułku Szwoleżerów. I choć nigdy tego oficjalnie nie powiedziano, 
były uważane za coś lepszego, szczególnie ten pierwszy, gdyż —jak mówiła to 
żurawiejka — był: „gwardią narodową”.

W ten sposób jazda Korpusów Wschodnich mogła zachować swe numery 
pierwsze, jak np. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich czy 6 Pułk Ułanów Kaniow
skich. Zmianie uległa natomiast numeracja 1,2,3 i 4 Pułku Ułanów Wielkopol
skich. Szwoleżerowie gen. Hallera, którzy otrzymali to miano we Francji, oraz 
huzarzy i dragoni formowani w kraju musieli zrezygnować ze swych nazw.

Pułki szwoleżerów nie różniły się niczym w wyszkoleniu od ułanów, a ułani 
od strzelców konnych. Poza jednym wyjątkiem, że w pierwszym okresie mię
dzywojennym, tj. od 1924 r., pułki strzelców konnych miały w przypadku 
mobilizacji tworzyć kawalerię dywizyjną. Później jednak z tego zrezygnowano.

W ten sposób kawaleria, w systemie organizacyjnym międzywojennego 
Wojska Polskiego, stała się w zasadzie drugim po piechocie rodzajem broni. Od 
połowy 1921 r., to jest od chwili rozpoczęcia demobilizacji i tworzenia pokojo
wej organizacji armii, składała się z 10 brygady jazdy, w których skład wcho
dziły trzy pułki szwoleżerów i dwadzieścia siedem pułków ułańskich. Według 
ówczesnej nomenklatury była to kawaleria samodzielna czy też dyspozycyjna 
lub strategiczna. Oprócz tego dziesięć pułków strzelców konnych tworzyło 
podstawę tzw. kawalerii organicznej, czyli dywizyjnej.

W kwietniu 1924 r. pułki strzelców konnych wcielono do kawalerii samo
dzielnej, tworzącej cztery dywizje jazdy. Każda z nich miała trzy brygady, w 
których skład wchodziły po dwa pułki. Istniały również cztery samodzielne 
brygady, każda po trzy pułki, oraz jedna czteropułkowa.

Później jednak dokonywano nowych reorganizacji w zależności od zmian 
koncepcji zastosowania i działania kawalerii. Przeprowadzono je dwukrotnie, 
w latach 1929—1930 oraz 1937 i 1939. W ich wyniku w sierpniu 1939 r. 
kawaleria polska składała się z trzech pułków szwoleżerów, dwudziestu sied
miu ułańskich i dziesięciu strzelców konnych, zgrupowanych w 11 Brygadach 
Kawalerii — trzy- i czteropułkowych. Jeden pułk ułanów i dwa pułki strzelców 

Szwoleżerowie, 
ułani, 
strzelcy konni 
i krakusi



konnych zostały zmotoryzowane i weszły w skład 10 Brygady Kawalerii Zmo
toryzowanej i Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej.

Niezależnie od owych 40 pułków kawaleryjskich Korpus Ochrony Pograni
cza tuż przed wybuchem wojny, w marcu 1939 r., dysponował jednym dywizjo
nem i 19 szwadronami, z których część utworzyła sześcioszwadronowy pułk 
kawalerii KOP walczący w kampanii wrześniowej.

Podczas mobilizacji 1939 r. sformowano także 38 szwadronów kawalerii 
dywizyjnej, niektóre z nich z Przysposobienia Wojskowego Konnego, tzw. 
krakusów, oraz szwadronów KOP i innych.

Szczególnie interesująco przedstawiała się formacja konna nosząca miano 
krakusów, gdyż jej tradycje i pochodzenie sięgają w przeszłość i są jeszcze 
jednym dowodem, jak we wszystkich formach organizacyjnych i nazewnictwie 
kawalerii dwudziestolecia przywiązywano wagę do uzasadnień sięgających 
daleko w historię walk o niepodległość.

Doświadczenia z kampanii napoleońskiej 1812 r. uzasadniały w pełni po
trzebę stworzenia lekkiej jazdy, podobnej w swym charakterze do oddziałów 
kozaków rosyjskich. Kawaleria taka, przeznaczona do rozpoznania, ubezpie
czenia tyłów lub skrzydeł czy też zagonów dywersyjnych na tyłach nieprzyja
ciela została już w grudniu 1812 r. powołana w wojskach Księstwa Warszaw
skiego. Poborowi powołani do tej służby obowiązani byli stawić się z koniem, 
umundurowanie zaś i uzbrojenie otrzymywali od wojska. By podkreślić na
rodowy charakter tej formacji, a jednocześnie przeciwstawić ich nazwie koza
ków, otrzymali miano krakusów.

Zgodnie z tym zostali umundurowani w krakowskie sukmany. Z początku 
nosili rogatywki, z czasem zamienione na okrągłe czapeczki zwane czerkie- 
skimi. Uzbrojono krakusów w szable, jeden lub parę pistoletów i lancę, na 
której z czasem zaczęto umieszczać proporczyki. Mimo iż zgodnie z doświad
czeniami wojennymi, które spowodowały ich powołanie do życia, mieli wyko
nywać zadania pomocnicze, jednak praktycznie mieli te same funkcje bojowe 
co kawaleria liniowa — ułani, huzarzy czy strzelcy konni.

W kampanii 1813 r. krakusi walczyli w składzie pułku płk. Aleksandra 
Oborskiego w Saksonii, gdzie po potyczce pod Neustadt Napoleon, dokonaw
szy przeglądu krakusów, miał powiedzieć: ,,To przecież dzielna jazda! Gene
rale Umiński! Ja muszę mieć takich trzy tysiące!”.

Później aż do końca, do śmierci ks. Józefa Poniatowskiego, krakusi znaj
dowali się zawsze w eskorcie swego wodza. Jechali też w honorowym orszaku 
żałobnym, w którym zwłoki księcia Józefa powracały do kraju. W ostatnim 
okresie istnienia pułku dowodził krakusami pułkownik Józef Dwernicki, 
późniejszy słynny generał.

Mimo krótkiego okresu istnienia krakusi przyjęli się, ujęli za serce społe
czeństwo i kawalerzystów. Najlepszym tego dowodem było powołanie w 
powstaniu 1830—1831 r. dwóch pułków i czterech mniejszych oddziałów kra
kusów. Były to: Pierwszy Pułk Jazdy Krakowskiej, Drugi Pułk Jazdy Krakow
skiej, zwany czarnymi, szwadron Krakusów Kwatery Głównej, dywizjon Kra
kusów im. Tadeusza Kościuszki, który odznaczył się pod -Stoczkiem, oraz 
szwadron Krakusów im. Ks. Józefa Poniatowskiego i szwadron Krakusów 
Twierdzy Zamość.

Wraz z upadkiem powstania listopadowego oddziały kawalerii krakusów 
przestały istnieć, tak jak cała armia polska. Jednakże jazda krakusów zakorze- 58



niała się na stałe w świadomości narodowej. Natychmiast po wybuchu powsta
nia w Krakowie w 1846 r. zostają sformowane szwadrony krakusów. Pierwszy 
przy dyktatorze Suchorzewskim. Następnie szwadrony organizują — Franci
szek Starzewski i Zygmunt Jordan oraz — Mazaraki. Oddzielny szwadron 
powstaje też pod dowództwem Erazma Skarżyńskiego.

Po tych trzech kolejnych nawrotach do organizacji krakusów jest oczywi
ste, że powstanie styczniowe nawiąże do tej tradycji. W 1863 r. większość 
kawalerii powstańczej stanowią krakusi, a dopiero potem ułani, strzelcy konni i 
żandarmeria konna. Instrukcja wydana przez kierownictwo sił powstańczych 
zaleca tworzenie przy każdym naczelniku wojskowym szwadronu krakusów.

Oddziałów ubranych w sukmany krakowskie, czerwone rogatywki i uzbro
jonych w lance z biało-czerwonymi proporczykami powstaje sporo. Przy 
dyktatorze Langiewiczu służą dwa pułki krakusów, większość zaś „ partyj” 
powstańczych miała u siebie plutony bądź szwadrony krakusów.

Po upadku powstania okazało się, że przywiązanie do krakusów było tak 
silne, iż poczęto w zaborze austriackim tworzyć tak zwane banderie krakusów, 
to jest kilku- lub kilkunastoosobowe oddziałki jeźdźców ubranych w sukmany i 
rogatywki, choć bez lanc i szabel. Takie grupy jeźdźców uświetniały swą 
obecnością uroczystości weselne lub regionalne oraz ważniejsze obchody naro
dowe w Krakowie.

Banderie z czasem urastały do rozmiarów pokaźnego oddziału konnego. 
Na przykład przed samą I wojną światową istniała na wsi podkrakowskiej 
Banderia Krakusów jednolicie umundurowana, licząca 120 dobrze ujeżdżo
nych koni kawaleryjskich. Dowodzona zaś była przez prostego rolnika — 
Bogackiego. Wraz z banderiami przetrwał także zabory mazurek krakusów 
w postaci marsza pułkowego 1 Pułku Ułanów austriackich, do którego wcie
lono ochotniczy dyon polskich krakusów sformowany przez hr. Kazimierza 
Starzeńskiego w 1866 r. na wojnę z Prusami. Mazurek ten był następnie 
marszem 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego.

Wobec takiego przywiązania do krakusów, aż dziwne się może wydawać, że 
ani Legiony, ani Korpusy Wschodnie, ani Armia Błękitna czy Wojska Wielko
polskie nie nawiązały do tej tradycji, tylko preferowały nazwy ułańskie. Być mo
że krakusi za bardzo trącili pospolitym ruszeniem lub improwizacją powstańczą, 
a w latach 1914—1918 chciano mieć za wszelką cenę wojsko regularne.

Jakby na potwierdzenie tej tezy idea kawalerii krakusów odżywa w wojnie 
1920 r. w postaci ochotników w Krakowie. Powstaje tam dywizjon krakusów, 
który zostaje wcielony do 108 Pułku Ułanów (późniejszego 20 Pułku Ułanów). 
Równocześnie sformowana zostaje przez kapitana artylerii konnej Tadeusza 
Dziekońskiego bateria konna krakusów. Po krótkim okresie samodzielnego 
istnienia wcielona zostaje do 9 DAK-u.

Po tej nie zaaprobowanej przez władze wojskowe próbie wskrzeszenia 
krakusów, wokół kawalerii ochotniczej zapadło na pewien czas milczenie. 
Uważano, że wobec czterdziestu pułków kawalerii istniejących we względnie 
nowoczesnej, jak na owe czasy, organizacji wojska nie zachodzi potrzeba 
powoływania jednostek uzupełniających o charakterze pospolitego ruszenia.

Jednakże dążenie innych państw europejskich do tworzenia różnych orga
nizacji paramilitarnych i pomocniczych wojska spowodowało, że sprawa kra
kusów znów stanęła na porządku dnia.

W 1927 r. oficer rezerwy 12 Pułku Ułanów Podolskich rotmistrz Stanisław

Przysięga międzywojenna
Wojska Polskiego

Chrześcijanie:
Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, 
w Trójcy Świętej Jedynemu być wiernym 
Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, 
Chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić. 
Stać na straży konstytucji i honoru żołnierza 
polskiego. Prawu i Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej być uległym. 
Rozkazy dowódców i przełożonych wiernie 
wykonywać. Tajemnic wojskowych strzec. 
Za sprawę Ojczyzny mej walczyć do 
ostatniego tchu w piersiach. I w ogóle tak 
postępować, aby mógł żyć i umierać jak 
prawy żołnierz polski. Tak mi dopomóż Bóg 
i święta Syna Jego męka. Amen.
Niechrześcijanie prócz mahometan: 
Przysięgam Bogu Wszechmogącemu być 
wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 
Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie 
odstąpić, stać na straży Konstytucji i ho
noru żołnierza polskiego, prawu i Prezyden
towi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, 
rozkazy dowódców i przełożonych wiernie 
wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, za 
sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego 
tchu w piersiach i w ogóle tak postępować, 
abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz 
polski. Tak mi dopomóż Bóg. Amen.

Mahometanie:
Przysięgam Panu Bogu Jedynemu być wier
nym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Pol
skiej, chorągwi wojskowych nigdy nie 
odstąpić, stać na straży Konstytucji i ho
noru żołnierza polskiego, prawu i Prezyden
towi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, 
rozkazy dowódców i przełożonych wiernie 
wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, za 
sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego 
tchu w piersiach i w ogóle tak postępować, 
abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz 
polski. Bereetjum Minę Allachivy Veresulini 
illeclezine a hetdeteum minel masiurkine 
BilWałłagi, Tałłagi, Amin.

Dz. Rozk. 19/1928 por. 223. — Ustawa z dnia 18 lipca 
1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szere
gowych Wojska Polskiego, ogłoszona w jednolitym 
tekście jako załącznik do obwieszczenia ministra spraw 
wojskowych z dnia 15 lipca 1927 r. — Dz.U.R.P. Nr. 68 
poz. 603.
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Młodzianowski organizuje w powiecie łęczyckim szwadron krakusów składa
jący się z młodych chłopców posiadających przeszkolenie w ramach tzw. 
wówczas PW (Przysposobienie Wojskowe). Funkcje obsadził podoficerami 
kawalerii, a do szwadronu przyjmował tylko ochotników z własnymi końmi — 
podobnie jak to było za czasów Księstwa Warszawskiego — u samych począt
ków owej formacji.

Wyniki eksperymentu rotmistrza Młodzianowskiego okazały się na tyle 
interesujące i przydatne w koncepcjach obronnych, że władze wojskowe posta
nowiły zorganizować w całym kraju oddziały krakusów na zasadach konnego 
PW.

W 1932 r. zostaje przy Departamencie Kawalerii Ministerstwa Spraw Woj
skowych powołany Departament Krakusów. Jego kierownictwo obejmuje 
awansowany na majora Młodzianowski. Inspektorem krakusów zostaje gen. 
bryg. Sergiusz Zahorski, a po nim w 1938 r. płk dypl. Zbigniew Broch- 
wicz-Lewiński.

Organizacja krakusów postępuje szybko naprzód. Opracowany zostaje 
Regulamin krakusów, liczący 360 stron z ilustracjami, obejmujący całą wiedzę 
wojskową, jaką powinni znać krakusi. Składała się na nią: historia krakusów, 
musztra, jazda konna, nauka o koniu, władanie szablą i lancą, bronią palną, 
szyki konne, służba wartownicza i połowa itd.

Krakusi zostali uzbrojeni w karabinki francuskie, szable i lance, które 
przechowywano na posterunkach policji, w oddziałach WP lub Obrony Naro
dowej. Krakusów umundurowano w bluzy wojskowe drelichowe z proporczy
kami koloru czerwonego, na których znajdował się trójkąt niebieski przylega
jący do podstawy proporczyka. Mundur uzupełniała rogatywka z czerwonym 
otokiem i lanca z proporczykiem.

Konie dla krakusów dostarczali na czas ćwiczeń prywatni właściciele, za co 
otrzymywali przydział owsa na przednówku. Natomiast siodło i ogłowie 
otrzymywał krakus w użytkowanie i przechowywał w domu — konserwował i 
starał o należyte utrzymanie.

Ta forma szkolenia i przygotowania oddziałów uzupełniających kawalerii 
w pełni zdała egzamin. Kiedy w 1936 r. zorganizowano gwiaździsty zlot szwad
ronów krakusów z całego kraju, władze wojskowe były zdumione wysoką 
sprawnością i znakomitymi umiejętnościami tej kawalerii. Wojna 1939 r. po
twierdziła tę ocenę. Krakusi przeformowani na kawalerię dywizyjną działający 
przy piechocie i brygadach Obrony Narodowej nie spisali się gorzej niż pułki 
kawalerii.

Nie to jednak było najistotniejsze w długiej, choć często przerywanej historii 
krakusów, lecz trwałość i głębokość tradycji, która utrafiła w przekonania 
i odczucia społeczne, i była kontynuowana wbrew przeciwnościom, świadcząc 
o przywiązaniu nie tylko do ułanów, lecz także do ochotniczej, siermiężnej 
służby kawaleryjskiej.

Osobną kartę dziejów kawalerii międzywojennej zapisał tzw. Szwadron 
Przyboczny Naczelnika Państwa, a później Prezydenta RP. Nie miał on, rzecz 
jasna, znaczenia wojskowego, natomiast nie sposób nie docenić jego wpływu na 
ugruntowanie się dotychczasowych i powstawanie nowych sympatii kawaleryj
skich w społeczeństwie. Spełniał pewną rolę krzewiciela tradycji poprzez efek- _ 
towne towarzyszenie różnym oficjalnym uroczystościom.

Szwadron ten powstał w 1920 r. z istniejącego od ponad roku plutonu 60 



przybocznego, składającego się ze szwoleżerów i ułanów z różnych pułków. Na 
ogół tych, którzy brali udział w wyzwalaniu Wilna. Na czele czteroplutono- 
wego szwadronu stanął rotmistrz Edward Markiewicz z 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich.

W okresie późniejszym, po uchwaleniu Konstytucji RP, oddział otrzymał 
nazwę Szwadronu Przybocznego Prezydenta RP i został zakwaterowany 
w pobliżu Belwederu na ówczesnej ulicy Huzarskiej (dziś Szwoleżerów). 
Dowódcą jego byłrotmistrz Józef Szostak. Szwadron przedstawiał się nadzwy
czaj malowniczo i efektownie. Umundurowany został w szarozielone ułanki 
z amarantowymi wypustkami i srebrnymi wężykami na kołnierzu. Czapki 
okrągłe, później rogatywki z amarantowym otokiem i białymi wypustkami. Na 
naramiennikach srebrne orły, spodnie szare z amarantowymi lampasami i białą 
wypustką w środku. Noszono też etyszkiety, pasy i rapcie — oficerowie 
srebrne, szeregowi białe. Lance z proporczykiem biało-amarantowym, później 
ze srebrną żyłką przez środek. Konie maści kasztanowej, dla trębaczy zaś siwe.

Szwadron występował tak pieszo, wystawiając warty i posterunki hono
rowe, jak i konno, eskortując pojazdy głowy państwa i ambasadorów. Wystę
pował także na terenie kraju towarzysząc Prezydentowi RP.

W okresie zamachu majowego w 1926 r. szwadron brał udział w walkach po 
stronie rządowej. Wskutek tego został rozwiązany i wcielony do 1 Pułku 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego jako 2 szwadron. Od 1926 do 1939 r. funkcje 
szwadronu przybocznego wykonywał wyznaczany z 1 Pułku Szwoleżerów je
den ze szwadronów. Szwoleżerowie występowali w swoich mundurach.

W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie nie występował Szwadron 
honorowy, a tylko sporadycznie poszczególne pułki wystawiały Szwadrony 
honorowe. Oczywiście spieszone lub motorowe.

W lutym 1947 r. po rozwiązaniu 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii, zostaje 
utworzony Szwadron Przyboczny Prezydenta RP, umundurowany i wyposa
żony podobnie jak szwoleżerowie przed wojną. Zbyt to jednak w owym czasie 
było tradycyjne, aby się mogło utrzymać. Szwadron przeniesiono do Płocka i 
rozwiązano. Przez długie lata usiłowano po wojnie zatrzeć nie tylko tradycje 
polskiej kawalerii całego XX wieku, ale nawet ułanów ludowego WP.

Jaką rolę w okresie międzywojennym spełniała kawaleria? Skończył się 
wszak okres bohaterskich zmagań na wielu frontach, zdążono zapomnieć 
o podniosłych wzruszeniach, jakie wywoływał ułan i polski kawalerzysta po 
150 latach niewoli. Wojsko, a szczególnie kawaleria, stawało się częścią efek
townych defilad i parad. Czy tylko?

Jest duża przerwa pomiędzy wysokim wzlotem a codziennością życia koszarowego. Przyj
rzyjmy się coś niecoś tej ostatniej. Służba w oddziałach kawalerii była ciężka i żmudna; zajęcia 
obowiązkowe trwały od wczesnego rana do wieczora, poza wyszkoleniem i jazdą dochodziła 
jeszcze pielęgnacja konia. W całym moim życiu nie spotkałem ułana, który by narzekał na 
nadmiar zajęć.

Praca pokojowa w oddziałach kawalerii była rozumną przeplatanką wyszkolenia i wycho
wania ideowego i to ostatnie nie kończyło się nigdy. Nie stosowaliśmy w kawalerii pruskiego 
„drillu”, ale zarówno unikaliśmy usypiającej monotonii zajęć. Dowodzono od czoła — za 
przykładem dowódcy!

Dyscyplina w kawalerii opierała się na honorze, ambicji i obopólnym zaufaniu jednostek. 
Przez zimne kleszcze dyscypliny biło zawsze serce przełożonego; nie było szykan i poniżenia 
godności w człowieku.

W żadnej broni nie krzyczano tyle, ile z konieczności krzyczano w kawalerii. Żadna broń 



nie stworzyła tyle śmiesznych wyzwisk i porównań, wiele posiadał w swoim słowniku młodszy 
podoficer, bo taki był kapralski fason. Ale za to karano mało i nie było po temu potrzeby.

W żadnej broni oficer nie zażywał od podkomendnego tyle respektu, wiele go posiadał 
w kawalerii; od podoficera i szeregowca dzielił go dystans, a równocześnie, choć brzmi to 
paradoksalnie, w żadnej innej broni nie zaobserwowałem tych więzów zżycia, koleżeństwa 
i przyjaźni, jakie łączyły oficera z podkomendnymi we wszystkich pułkach kawalerii.

Zwartość oddziałów mogła posłużyć za wzór. Każdy szwadron w pułku, każdy pułk 
w Polsce mienił się być najlepszym i „starał się”. Na podłożu tej zdrowej, uczciwej ambicji 
rozwijał się animusz w pracy, który przy ogólnym współzawodnictwie podnosił z każdym 
rokiem stopień wyszkolenia1.

Być może słowa te zawierają wiele niepotrzebnej emfazy i stylizacji, ale 
oddają one trafnie klimat, koleżeństwo, zwartość, a nawet przyjaźń między 
kawalerzystami. Były to niewątpliwie cechy charakterystyczne, wyróżniające 
ich spośród innych rodzajów broni, tworzących jedną wielką rodzinę kawale- 
rzystów bez względu na różnice między szwoleżerami, ułanami i strzelcami 
konnymi.

Do wojny w 1939 r. stanęły wszystkie pułki: szwoleżerów, ułanów, strzel
ców konnych, kawalerii KOP i krakusów. Nie było wprawdzie już kolorowych 
otoków, które zastąpiono hełmami lub polowymi rogatywkami, nie było lanc 
z furkocącymi proporczykami, które w większości zostawiono w koszarach. 
Zabrano z sobą na wojnę natomiast najważniejsze tradycyjne cechy polskiej 
jazdy — odwagę graniczącą z brawurą, koleżeństwo, troskę o konia, zwartość 
oddziałów i ducha bojowego.

Wbrew temu, co pisano i mówiono o polskiej kawalerii w okresie powojen
nym, nie było Wojsko Polskie w 1939 r. jedyną armią w sposób anachroniczny 
kontynuującą tradycje jazdy w warunkach zmienionego, unowocześnionego, 
zmotoryzowanego dopiero przez Niemców pola walki. Na przykład w 1939 r. 
wiele armii posiadało rozbudowaną kawalerię, w Finlandii na 9 pułków pie
choty — 2 pułki kawalerii, we Francji na 21 dywizji piechoty — 3 dywizje 
i 3 samodzielne grupy kawalerii, we Włoszech na 89 pułków piechoty — 
7 korpusów kawalerii, w Stanach Zjednoczonych na 39 pułków piechoty przy
padało 15 pułków kawalerii. W Polsce zaś na 90 pułków piechoty przypadało 
40 pułków kawalerii. Po mobilizacji 132 pułki piechoty i 41 pułków kawalerii.

I tak, choć w Polsce proporcje te wykazywały w porównaniu z innymi 
armiami przewagę, jednak nie odbiegały w sposób zdecydowany od takich na 
przykład Stanów Zjednoczonych czy ZSRR2.

Trzeba jednak uwzględnić poprawkę dotyczącą dwóch elementów istnieją
cych w Wojsku Polskim. Po pierwsze — istniał plan motoryzacji kawalerii, 
który został zapoczątkowany przesadzeniem na samochody i ciągniki 24 Pułku 
Ułanów, 1 i 10 pułków strzelców konnych. Po drugie — kawaleria była w owym 
czasie jedyną bronią szybką, względnie tanią, mającą odpowiednie zaplecze 
i fachowców, czego nie można było powiedzieć o motoryzacji, cierpiącej na 
brak kierowców, mechaników i dysponującej minimalną produkcją krajową.

Kampania wrześniowa 1939 r. nie stanowiła, w przeciwieństwie do wojny 
1920 r., dobrego atutu w podtrzymaniu kultu kawalerii, tradycyjnego wiązania 
jej działań z walką o wolność i niepodległość. Wręcz przeciwnie, w wielu 
kręgach społeczeństwa można było dostrzec pewne odruchy zniecierpliwienia, 
czasami niechęci wobec kawalerii. Koń, lanca, szabla i kawalerzysta stawali się 
w porównaniu z niemiecką lawiną czołgów, samochodów i samolotów symbo
lem technicznego zacofania naszej armii. Kojarzyły się z klęską.

1 Płk dypl. A. Pragłowski, Kawaleria
w latach pokoju, [w:] Jazda polska od wybu
chu I wojny światowej, Londyn 1953, s. 61.
2 Por. Druga wojna światowa. Informator 
(praca zbiór.), Warszawa 1962.
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Było to wysoce niesprawiedliwe wobec kawalerzystów, nie uwzględniało 
bowiem faktu, że i inne armie nie miały nowoczesnego wyposażenia mogącego 
w pierwszych latach wojny pozwolić żołnierzom na skuteczne stawienie czoła 
niemieckiemu pancernemu i samolotowemu blietzkriegowi. Jednak te porów
nania, a wraz z nimi późniejsza, powojenna propaganda wokół kampanii 
wrześniowej i zmagań polskiej kawalerii, bardzo opóźniły przywrócenie trady
cyjnej sympatii do kawalerii.

We wrześniu 1939 r. kawaleria prowadziła działania zdecydowąne, nace
chowane wielką odwagą i wolą zwycięstwa —jak to określają wojskowi. Brała 
udział w słynnej, uwieńczonej powodzeniem bitwie pod Mokrą, pod Kutnem, 
przebijała się do Warszawy i walczyła w jej obronie. Uczestniczyła paroma 
pułkami w wielkiej bitwie pod Kockiem. Jako ostatnia wraz z innymi jednost
kami WP schodziła z pól bitewnych, niejednokrotnie zdziesiątkowana, nieraz 
pokonana przez przeważające siły nieprzyjaciela, ale na ogół nie rozproszona, 
nie szukająca swych dowódców, lecz nadal w zwartych szwadronach lub puł
kach. Do końca zachowała kawaleryjską spoistość i jedność.

Zalety polskiej kawalerii w 1939 r. tak charakteryzuje nie tylko pisarz, lecz 
także ówczesny porucznik, a późniejszy wyższy oficer LWP — Apoloniusz 
Zawilski, znawca armii przedwrześniowej.

Polska kawaleria była nie tylko wojskiem malowniczym, wzbudzającym zachwyt na 
paradach wojennych, lecz także wojskiem dobrym. Jej korpus oficerski odznaczał się najwięk
szą zwartością, poczuciem honoru i obowiązku żołnierskiego, podoficerowie tężyzną i żelazną 
dyscypliną, a szwoleżerowie, ułani i strzelcy konni — świetnym wyszkoleniem i sprawnością 
fizyczną, które dawała 23 miesięczna, znacznie dłuższa niż w pozostałych broniach głównych, 
służba czynna poborowych. Częste konkursy hippiczne, popisy szermiercze i woltyżerskie 
popularyzowały tę uprzywilejowaną broń w społeczeństwie. Ściśle wojskowym odpowiedni
kiem popisów były rajdy konne połączone z przebywaniem wpław rzek i przemarszami po 
bezdrożach. Te umiejętności odnosiły zamierzony skutek: Niemcy bali się polskiej kawalerii, jej 
szybkości działania i możliwości zaskoczenia3.

A więc sympatia społeczeństwa do kawalerzystów, identyfikowanie tego 
rodzaju broni ze sprawną i zorganizowaną siłą wojenną, tak w przeszłości, jak 
i teraz, broniącą niepodległości Polski, nie były tak znowu bezpodstawne 
i pozbawione racji. W 1939 r. kawaleria stanowiła bez wątpienia rodzaj broni 
anachroniczny, ale przytoczone dane z innych armii świadczą, że nie tylko my 
popełnialiśmy podobny błąd. Tylko że my byliśmy z uwagi na tradycyjne 
zamiłowania i brak funduszów na unowocześnienie armii bardziej uspra
wiedliwieni.

Za wiarę społeczeństwa w siłę i moc polskiej jazdy kawalerzyści odwdzię
czyli się tradycyjną ofiarnością i brawurą, której niejako symbolicznym wyra
zem były szarże. Ukuto, bardzo długo funkcjonujący w świadomości społe
cznej, bo chwytliwy, slogan o „szarży kawaleryjskiej na czołgi”, często 
uzupełniany wizerunkiem ułanów atakujących lancą bądź szablą sunące na 
nich wozy pancerne.

Jak powstała ta wysoce krzywdząca, wręcz kłamliwa legenda? Czy rzeczy
wiście istniały podobne wypadki i skąd się wziął ów niedorzeczny pomysł? 
Wywodził się on od korespondentów włoskich akredytowanych przy armii 
niemieckiej, którzy z sympatii dla Polaków opisali m.in. szarże, tak jak to zrobił 
Mario Appelino:

Nagle bohaterski zespół kawalerzystów w sile około paruset koni wyłonił się w galopie 

3A. Zawilski, Bitwy polskiego września, 
t. 1, Warszawa 1972, s. 77.
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z zarośli. Nacierali oni mając w środku rozwinięty sztandar. Tak piękna była ta ostatnia ofiara, 
że wszystkie niemieckie karabiny maszynowe umilkły, a tylko działa strzelały. Ich ogień 
stworzył zaporę ogniową na przestrzeni 300 metrów przed liniami niemieckimi.

Polscy kawalerzyści nacierali całym pędem, jak na średniowiecznych obrazach! Na czele 
wszystkich galopował dowódca z podniesioną szablą. Widać było jak malała odległość pomię
dzy grupą polskich kawalerzystów a ścianą niemieckiego ognia.

Szaleństwem było kontynuować tę szarżę na spotkanie śmierci! A jednak Polacy przeszli4.

Te właśnie opisy posłużyły propagandzie hitlerowskiej do przedstawiania 
polskich kawalerzystów jako niezbyt mądrych, sfanatyzowanych desperatów. 
Obraz ten, może i niekiedy w dobrej wierze, został podchwycony przez niektó
rych dziennikarzy, literatów i filmowców, którzy później zrozumieli popeł
nioną pomyłkę, ale ich wizja miała wpływ na opinię społeczną.

Tymczasem prawda była-zupełnie inna. Koń służył polskiemu kawalerzyś- 
cie do poruszania się, szybkiego przerzutu z miejsca na miejsce, a tylko 
w szczególnych, niezmiernie rzadkich przypadkach do walki. Właściwie był 
tylko używany w szarży lub boju spotkaniowym.

Dlatego też, już od lat dwudziestych, szczególny nacisk kładziono na szko
lenie kawalerzysty w walce pieszej, strzeleckiej i na bagnety, a także na szyki 
w walce pieszej.W Regulaminie kawalerii, wydanym w 1922 r. przez Minister
stwo Spraw Wojskowych, rozdział o walce konnej zajmuje zaledwie 14 stron 
druku, a rozdział traktujący o walce pieszej — 53 strony. Pod tym względem 
proporcje w wyszkoleniu nie uległy zmianie, co oczywiście nie oznacza, że nie 
przywiązywano wielkiej wagi do szkolenia w jeździe konno i nie poświęcano jej 
bardzo dużo czasu. Jednakże wydana w 1930 r. Ogólna instrukcja walki stwier
dzała, że kawaleria porusza się konno i walczy pieszo, a szarża należy do 
wyjątków, których nie da się na wojnie uniknąć.

Niemcy szeroko wykorzystywali propagandowo „prawdę” o głupich pol
skich kawalerzystach, którzy lancami i szablami usiłowali pokonać atakujące 
czołgi. Raz mogło się zdarzyć, że na szarżującą kawalerię polską, już po 
rozwinięciu, znienacka wyszły wozy pancerne, jak w słynnej szarży pod Krojan- 
tami, wykonywanej pod dowództwem płk. Mastalerza przez 18 Pułk Ułanów 
Pomorskich 1 września 1939 r.

Zresztą dokładne analizy szarż wrześniowych, z których, poza Krojantami, 
drugą, równie znaną była szarża 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich pod Wólką 
Węglową 19 września — wykazały, że straty kawalerzystów były nie większe, 
a niejednokrotnie mniejsze niż przy ataku piechoty na bagnety. Decydowała 
przy tym szybkość, z jaką poruszał się koń w stosunku do piechura. Nawet 
wielkość konia i jeźdźca, jako dogodniejszego do trafienia celu, nie była w 
stanie, przy dużej szybkości zwierzęcia, zdecydowanie powiększyć strat 
szarżujących.

Tak więc w sumie szarże 1939 r. wykonane brawurowo w 10 przypadkach, 
nie były ani desperackie, ani nonsensowne. W większości osiągnęły swój cel. 
Choć, rzecz jasna, nie mogły przesądzić definitywnie wyników poszczególnych 
potyczek czy walk, jednak odegrały w nich pewną rolę.

Zresztą po okresie, w którym nie tylko polska kawaleria jako broń elitarna 
i ponoć ziemiańska, ale i prawie cały korpus oficerski międzywojennego WP 
był odsądzany od czci i wiary — zaczęto powoli szwoleżerom, ułanom i strzel
com konnym oddawać sprawiedliwość, podnosząc ich ofiarność, patriotyzm 
i odwagę. Szarże wrześniowe stały się stopniowo tym, czym w rzeczywistości

4 J. Rómmel, Za honor i ojczyznę, War
szawa 1958, s. 317.
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były — fragmentami bojów żołnierza polskiego, w których każdy wysiłek 
w walce i każda przelana krew zasługują na szacunek i uznanie. A co najwa
żniejsze, przechodzą do historii i tradycji narodowej. Dzięki temu szarże 1939 r. 
stają się powoli w społeczeństwie legendą zbliżoną do Somosierry Kozie
tulskiego.

Jednakże ani szarże, ani walki piesze polskiej kawalerii w 1939 r. nie są 
ostatnim akcentem zamykającym międzywojenny okres jazdy konnej. Ostat
nim kawalerzystą II Rzeczypospolitej pozostanie w tradycji i odczuciu społe
cznym — poległy 30 kwietnia 1940 r. major Henryk Dobrzański „Hubal”. 
Z typowo kawaleryjskim romantyzmem i brawurą nie zgodził się zrzucić ułań
skiego munduru, uznając za dyshonor przejście do podziemia.

Legenda i kult Hubala, jaki powstał w Polsce po wojnie, ma nie tylko swe 
źródło w znakomitym reportażu-opowieści napisanej przez Wańkowicza 
o 1500 mil od kraju, lecz także zrodził się z uznania i przywiązania społeczeń
stwa do brawurowych, nieraz desperackich walk kawaleryjskich. Czyn Hubala 
i jego śmierć były bowiem gestami pełnymi romantyzmu, fantazji i brawury 
oficera, któremu grunt usunął się spod nóg. W walce majora Dobrzańskiego, 
skazanego, a raczej samemu dobrowolnie skazującego się na śmierć żołnierską, 
dźwięczy daleki pogłos wybuchu, jakim Ordon wysadza swą redutę i siebie 
w powietrze. Tyle, że śmierć Ordona była literackim pomysłem Mickiewicza, 
a śmierć Hubala — obleczeniem społecznej legendy kawaleryjskiej okresu 
1914—1939 r. w czyn. Taki sam czyn, jakim kawalerzysta — książę Józef 
Poniatowski swą żołnierską śmiercią w nurtach Elstery przeszedł do panteonu 
bohaterów narodowych.

Roman Abraham

Urodził się 28 lutego 1891 r. we Lwowie. 
Kończy studia wyższe w 1915 r. we Lwowie, 
uzyskując doktorat praw. Działa w Druży
nach Bartoszowych. W armii austriackiej 
od 1914 r., mianowany porucznikiem 
w 1918 r. Od listopada 1918 r. w stopniu 
podporucznika dowodzi oddziałem na 
Górze Stracenia w obronie Lwowa. Miano
wany rotmistrzem 24 listopada 1918 r.
W 1919 r. jest kolejno dowódcą: Samodziel
nego Batalionu w Grupie płk. Sikorskiego 
pod Lwowem, pułku i I Podgrupy Opera
cyjnej w Dywizji płk. Sikorskiego, III 
Dyonu Lotniczego 59 Eskadry pod Lwo
wem. Mianowany majorem w 1920 r. obej
muje Brygadę Małopolską Oddziałów 
Ochotniczych i jest oficerem do szczegól

nych zleceń szefa Sztabu Generalnego. Zwe
ryfikowany w stopniu podpułkownika ze 
starszeństwem 1 czerwca 1919 r. Występując 
w barwach 14 Pułku Ułanów, w latach 
1921 —1922 kończy kurs doszkolenia Szkoły 
Sztabu generalnego i zostaje asystentem, 
a następnie kierownikiem katedry taktyki 
ogólnej Wyższej Szkoły Wojennej. W grud
niu 1927 r. mianowany dowódcą 26 Pułku 
Ułanów. Awansowany na pułkownika 
dyplomowanego 1 stycznia 1928. W bar
wach 26 Pułku w marcu 1929r. obejmuje 
dowództwo Brygady Kawalerii „Toruń”. 
W latach 1932—1933 skierowany zostaje 
na Centralne Wyższe Studia Wojskowe, 
następnie, wciąż występując w barwach 
26 Pułku, obejmuje w sierpniu 1933 r. 
dowództwo Brygady Kawalerii „Byd
goszcz”, a w kwietniu 1937 r. dowództwo

36. Roman Abraham — jako płk dypl. 26 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich

Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Awan
sowany na generała brygady 19 marca 1938 r. 
W kampanii 1939 r. walczy na czele swej 
brygady, a od 15 do 21 września dowodzi 
Grupą Operacyjną Kawalerii, w której skład 
wchodzą Wielkopolska i Podolska Brygady 
Kawalerii. Ze swą grupą przedziera się do 
Warszawy i walczy w jej obronie. Z niewoli 
niemieckiej powraca do kraju. Umiera 26 
sierpnia 1976 r. w Warszawie. Pochowany 
we Wrześni.
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Stefan Dembiński

37. Stefan Dembiński — jako generał brygady

Urodził się 30 września 1887 r. w Nowym 
Siole, pow. cieszanowski, woj. lwowskie. 
Kończy Akademię Wojskową w Wiener 
Neustadt. W armii austriackiej służy 
w stopniu rotmistrza w 1 Pułku Ułanów po 
ukończeniu Wyższej Szkoły Jazdy w Wied
niu. W Wojsku Polskim od listopada 1918 r. 
jako dowódca samodzielnego dywizjonu
8 Pułku Ułanów na Froncie Wołyńskim, 
a od lipca 1920 r. do końca wojny —
9 Pułku Ułanów. W 1920 r. jest również in
struktorem Szkoły Jazdy w Przemyślu. 
Mianowany majorem 1 maja 1920 r„ 
dowodzi 9 Pułkiem Ułanów do końca paź
dziernika 1921 r. W 1922 r. zweryfikowany 
jako podpułkownik ze starszeństwem od
1 czerwca 1919 r. Od listopada 1921 r. pełni 
obowiązki dowódcy, a potem zostaje 
dowódcą 18 Pułku Ułanów. Awansowany 
na pułkownika 1 stycznia 1928 r. w marcu 
tegoż roku obejmuje dowództwo 8 Pułku 
Ułanów oraz, od grudnia 1929 r., pełni obo
wiązki dowódcy V Samodzielnej Brygady 
Kawalerii. W barwach tego pułku od kwiet
nia 1930 r. obejmuje dowództwo XII Bry
gady Kawalerii „Ostrołęka”, a od grudnia 
1932 r. zostaje szefem Departamentu 
Remontu Koni w Ministerstwie Spraw Woj

skowych. Mianowany generałem brygady 
19 marca 1938 r. W wojnie 1939 r. dowodzi 
Grupą Operacyjną „Stryj”. Do kwietnia 
1940 r. jest przedstawicielem Naczelnego 
Wodza na Węgrzech, a następnie szefem 
Wydziału Kawalerii Ministerstwa Spraw 
Wojskowych we Francji. W czerwcu 1940 r. 
zostaje mianowany komendantem Stacji 
Zbornej dla Oficerów w Szkocji, a od listo
pada 1941 r. szefem Gabinetu Wojskowego 
Prezydenta RP. Po wojnie osiada w Anglii. 
Jest prezesem Zrzeszenia Kół Pułków 
Kawalerii w Wielkiej Brytanii od 1964 do 
1966 r. Umiera 27 marca 1972 r. w Londy
nie. Pochowany na cmentarzu South Ealing.

Henryk Dobrzański ps. „Hubal”

Urodził się 11 czerwca 1896 r. w Jaśle. W 
1914 r. wstępuje do Legionów Polskich. W 
latach 1915—1918 służy w 2 Pułku Ułanów 
legionowych. W lutym 1918 r. zostaje inter
nowany przez Austriaków w obozie Salda- 
bos. Przydzielony do 2 Pułku Szwoleżerów, 
służy w nim do 1922 r. Zweryfikowany 
w stopniu rotmistrza ze starszeństwem 
1 czerwca 1919 r. W barwach szwoleżer- 
skich w 1922—1923 r. jest słuchaczem Cen
tralnej Szkoły Jazdy w Grudziądzu. W lu
tym 1925 r. otrzymuje przydział do Grupy 
Sportu Konnego. W latach 1925—1926 uzy
skuje pierwszą nagrodę w konkursie myś
liwskim „Monaco” w Nicei, bierze udział 
w zawodach w Londynie, potem ponownie 
w Nicei. Mianowany majorem 1 stycznia 
1927 r., obejmuje dowództwo szwadronu w 
18 Pułku Ułanów. W tym samym roku 
przydzielony zostaje do Grupy Olimpijskiej 
w Obozie Szkolnym Kawalerii w Grudzią
dzu, w 1928 r. zaś do polskiej ekipy olimpij
skiej w Amsterdamie. W latach 1929—1934 
służy w 20 Pułku Ułanów, potem przez dwa 
lata jako kwatermistrz 2 Pułku Strzelców 
Konnych. W 1936 r. przydzielony zostaje do 
4 Pułku Ułanów. Ponieważ nie potrafi 
nagiąć się do wymogów służby pokojowej i 
wywołuje swym postępowaniem wiele konf
liktów, zostaje na przełomie maja i czerwca 
1939 r. przeniesiony w stan nieczynny. We 
wrześniu 1939 r. powołany do służby zostaje 
zastępcą dowódcy 110 Pułku Ułanów, z któ
rym walczy przez całą kampanię. Nie 
godząc się na pójście do niewoli niemieckiej 
lub zrzucenie munduru i działalność konspi
racyjną tworzy Oddział Wydzielony Wojska

38. Henryk Dobrzański („Hubal”) — jako ułan
2 Pułku Ułanów Legionów Polskich

Polskiego. Nie uznając rozkazów 
dowództwa Związku Walki Zbrojnej na 
czele tego oddziału prowadzi walkę party
zancką. Poległ w walce pod Anielinem 30 
kwietnia 1940 r. Miejsce pochowania go 
przez Niemców nie znane.

Rudolf Dreszer

Urodził się 27 lutego 1891 r. w Grodzisku 
pod Warszawą. Porucznik kawalerii armii 
rosyjskiej. Od października 1918 do wrześ
nia 1919 r. służy w 7 Pułku Ułanów. W la
tach 1919—1921 studiuje, z przerwami, 
w Szkole Sztabu Generalnego. W wojnie 
1920 r., w stopniu rotmistrza, pełni obo
wiązki dowódcy 201 Pułku Szwoleżerów. 
Zweryfikowny w stopniu majora Sztabu 
Generalnego ze starszeństwem 1 czerwca 
1919 r. W 1921 r. przydzielony do 3 Pułku 
Szwoleżerów, awansowany zostaje 1 lipca 
1923 r. na podpułkownika Sztabu General
nego. W barwach tego pułku jest kolejno 
szefem sztabu Inspektoratu Jazdy 2 Armii
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39. Rudolf Dreszer —jako płk dypl. 15 Pułku 
Ułanów Poznańskich

— do 1924, dyrektorem nauk w Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu — do 
1927 r. We wrześniu tegoż roku obejmuje 
dowództwo 15 Pułku Ułanów. Awansowany 
1 stycznia 1928 na pułkownika dyplomowa
nego, zostaje w listopadzie 1931 r. dowódcą 
Brygady Kawalerii „Suwałki”. W 1937 r. 
obejmuje dowództwo Wileńskiej Brygady 
Kawalerii. Generałem brygady mianowany 
zostaje 19 marca 1938. W sierpniu i wrześ
niu 1939 r. jest dowódcą Grupy Operacyjnej 
Kawalerii, a po przedostaniu się na Zachód, 
od stycznia do kwietnia 1940 r. dowódcą 
4 Dywizji Piechoty we Francji. Od paź
dziernika 1940 do stycznia 1941 r. — 
dowódca 5 Brygady Kadrowej Strzelców 
I Korpusu w Szkocji. Przez rok, do stycznia 
1942 r., pozostaje bez przydziału, następnie 
do stycznia 1944 r. w stanie nieczynnym, po 
czym jest w dyspozycji Naczelnego Wodza 
aż do demobilizacji. Po wojnie osiedla się 
w Kanadzie, gdzie umiera w 1951 r.

Jerzy Grobicki

Urodził się 4 stycznia 1891 r. w majątku 
Piastów pod Grójcem, woj. warszawskie. 
Wychowuje się w rodzinie o tradycjach 
powstańczo-wojskowych. Za udział 
w strajku szkolnym pozbawiony prawa 
matury państwowej, kończy tzw. Ritter 
Akademie w Legnicy. W 1906—1907 r. 
służy w Legii Cudzoziemskiej. W 1908 r. 
walczy jako serbski partyzant w Macedonii 
przeciw Turkom. Ukończywszy szkołę ofice
rów kawalerii w Akademii Wojskowej 
w Wiener Neustadt, służy jako oficer zawo
dowy kawalerii w armii austriackiej, dowo
dząc w wojnie 1914 r. dywizjonem kawale-

Ułanów Wielkopolskich

rii, w stopniu rotmistrza. W wojsku polskim 
zweryfikowany w stopniu majora ze star
szeństwem 1 czerwca 1919 r. W latach 
1918—1919 jest oficerem sztabu Armii 
Południowej gen. Iwaszkiewicza, później 
szefem sztabu IV Brygady Kawalerii, a 
następnie szefem sztabu kilku Grup Opera
cyjnych. W wojnie 1920 r. zostaje szefem 
sztabu 8 Dywizji Piechoty, zastępcą 
dowódcy Pułku Ułanów Obrony Wilna, sze

fem sztabu IV Brygady Jazdy i dowódcą 
1 Pułku Szwoleżerów do maja 1921. W 
latach 1921—1923, pozostając w służbie 
czynnej w barwach szwoleżerskich, jest atta
che wojskowym w Budapeszcie, a następnie, 
do września 1924 r., zastępcą dowódcy i 
pełniącym obowiązki dowódcy 16 Pułku 
Ułanów. Mianowany podpułkownikiem 
Sztabu Generalnego 15 sierpnia 1924 r., 
kończy w 1925 r. kurs doszkolenia Wyższej 
Szkoły Wojennej. W 1926 r. w barwach 16 
Pułku przydzielony do Generalnego Inspek
toratu Kawalerii, w końcu tego roku zostaje 
dowódcą 22 Pułku Ułanów, od 1928 r. zaś 
pełniącym obowiązki dowódcy VI Samo
dzielnej Brygady Kawalerii „Stanisławów”. 
Mianowany pułkownikiem dyplomowanym 
1 stycznia 1930 r„ przeniesiony zostaje na 
kierownika katedry taktyki kawalerii, a w 
rok później, w barwach 22 Pułku, zostaje 
attaché wojskowym kolejno w Teheranie, 
Stambule, Bejrucie, Atenach i Madrycie. 
Powołany do służby czynnej w maju 1939 r., 
jest dowódcą Sieradzkiej Brygady Obrony 
Narodowej, pułku Kawalerii KOP, a od 5 
do 26 września dowódcą Kresowej Brygady 
Kawalerii. W Związku Radzieckim w nie
woli do 1941 r. Służy w Armii Polskiej w 
ZSRR i na Bliskim Wschodzie. Po wojnie 
osiada w Kanadzie. Umiera 22 września 
1972 r. w Toronto.

Stefan de Castenedolo
Kasprzycki

Urodził się 25 grudnia 1870 r. w Czerniow- 
cach. Kończy szkołę oficerów kawalerii 
w Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt. 
Mianowany podporucznikiem w 1891 r., 
służy zawodowo w armii austriackiej.
W 1913 r. kończy Wyższą Szkołę Wojenną 
i awansuje na majora. Podczas wojny 
1914 r. dowodzi Dywizjonem Kawalerii, 
pełni funkcje sztabowe, a wreszcie dowodzi 
Pułkiem Ułanów. Dostaje się do niewoli 
włoskiej, skąd wraca i w lipcu 1919 r. wstę
puje w stopniu pułkownika do Wojska Pol
skiego. Jest szefem Komisji Zakupów dla 
kawalerii w Wiedniu, a od sierpnia tegoż 
roku Komendantem Centralnej Szkoły 
Podoficerów Kawalerii w Przemyślu. Od
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41. Stefan de Castenedolo Kasprzycki —jako 
generał dywizji

sierpnia 1920 r. zostaje komendantem Cen
tralnej Szkoły Jazdy w Grudziądzu. Zwery- 
fikowny w stopniu generała brygady ze star
szeństwem 1 czerwca 1919 r. Generałem 
dywizji zostaje mianowany 15 sierpnia 
1924 r. Ze stanowiska komendanta Obozu 
Szkolnego Kawalerii przechodzi w stan spo
czynku w kwietniu 1927 r. Umiera w Ot
wocku 26 listopada 1936 r. Pochowany 
w Grudziądzu.

Kazimierz Mastalerz

Urodził się 20 listopada 1894 r. w Sos
nowcu. W 1905 r. bierze udział w strajku 
szkolnym. Od wczesnej młodości związany 
z Organizacją Polskiej Młodzieży Narodo
wej, skautingiem, którego jest jednym z za
łożycieli w Częstochowie, a w latach 
1913—1914 działa w Drużynach Strzelec
kich. Maturę zdaje w 1914 r. we Lwowie, po 
czym rozpoczyna studia w Politechnice 
Lwowskiej, przerywając je w listopadzie 
tegoż roku. Wstępuje do Legionów Pol
skich, zgłaszając się do ułanów Beliny. Bie
rze udział w szarży ułanów pod Arcelinem 
w pow. Płońsk. Awansuje do stopnia pod

porucznika 1 kwietnia 1919 r. Od listopada 
1918 do 1925 r. służy w 1 Pułku Szwoleże
rów. 11 sierpnia 1920 r. zostaje poruczni
kiem, a 27 sierpnia tegoż roku rotmistrzem. 
W okresie 1925—1926 r. służy w Korpusie 
Ochrony Pogranicza. 3 maja 1926 r. miano
wany majorem, wraca do 1 Pułku Szwoleże
rów w Warszawie. 1 stycznia 1930 r. awan-

422 Kazimierz Mastalerz —jako rtm. 1 Pułku
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego

sowany na podpułkownika, obejmuje 
w marcu tegoż roku dowództwo 8 Pułku 
Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego w Kra
kowie i pełni tę funkcję do 1939 r. Awans na 
pułkownika 1 maja 1934 r. Od 1 sierpnia 
1939 r. do śmierci jest dowódcą 18 Pułku 
Ułanów Pomorskich w Grudziądzu. Ginie 
1 września 1939 r. pod Krojantami, szarżu
jąc na czele 2 szwadronu na oddziały nie
mieckiej 20 Dywizji Piechoty zmotoryzowa
nej zagrażającej przeprawom polskim na 
rzece Brdzie. Miejsce pochowania nie znane.

Aleksander Radwan-Pragłowski

43. Aleksander Pragłowski —jako płk dypl. 17 
Pułku Ułanów Wielkopolskich

Urodził się 10 lutego 1895 r. w majątku 
Paszowy, pow. Lesko. Kończy szkołę ofice
rów kawalerii Wojskowej Akademii 
w Wiedniu w październiku 1914 r., uzysku
jąc stopień podporucznika kawalerii.
W wojnie 1914 r. dowodzi plutonem, potem 
szwadronem kawalerii. W 1916 r. awanso
wany na porucznika. W listopadzie 1918 r. 
zostaje dowódcą Kompanii Sanockiej, a po
tem Batalionu. W 1919 r. pełni służbę w 
sztabie Grupy brygadiera Minkiewicza, 
potem 3 Dywizji Piechoty Legionów. Zwe
ryfikowany w stopniu rotmistrza ze star
szeństwem 1 czerwca 1919. W wojnie 1920 r. 
jest kolejno: oficerem sztabu Naczelnego 
Dowództwa, szefem sztabu 1 Dywizji Jazdy, 
następnie szefem sztabu Korpusu Jazdy 
pułkownika Rómmla. W barwach 2 Pułku 
Szwoleżerów studiuje w latach 1921—1924 
w Szkole Sztabu Generalnego, późniejszej 
Wyższej Szkole Wojennej, obejmując w niej 
stanowisko asystenta katedry taktyki
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ogniowej. 1 lipca 1923 r. mianowany majo
rem Sztabu Generalnego. Od października 
1925 r. w armii francuskiej odbywa staż 
i przechodzi kursy doskonalące. W 1927 r. 
pełni obowiązki zastępcy dowódcy 2 Pułku 
Szwoleżerów i w tymże roku, w barwach 
szwoleżerskich, zostaje wykładowcą taktyki 
ogniowej Wyższej Szkoły Wojennej. 1 sty
cznia 1928 r. zostaje mianowany podpuł
kownikiem dyplom. Od marca 1929 do sty
cznia 1936 r. dowodzi 17 Pułkiem Ułanów. 
Awansowany na pułkownika 1 stycznia 
1931 r. Od 1936 r. jest I oficerem sztabu 
gen. Rómmla w Generalnym Inspektoracie 
Kawalerii w GISZ. We wrześniu 1939 r. sze
fem sztabu Armii „Łódź”, potem Grupy 
Armii „Warszawa”. Dostaje się do niewoli 
niemieckiej. Po wojnie osiada w Anglii. 
Umiera w Londynie 15 marca 1974 r. 
Pochowany na cmentarzu Putney Vale. 
Autor wielu prac, głównie z zakresu taktyki.

Henryk Roycewicz ps. „Leliwa”

44. Henryk Roycewicz — jako rtm. 25 Pułku Uła
nów Wielkopolskich

Urodził się 30 lipca 1898 r. w majątku 
Janopol na Litwie. Kończy gimnazjum 
w Kownie. Od października 1917 r. członek 
PO W na Litwie. Od listopada 1918 r. 
w Wojsku Polskim. W październiku 1920 r. 
kończy Szkołę Podchorążych, potem Kurs 
Oficerów Kawalerii w Grudziądzu. Po 
otrzymaniu 1 czerwca 1921 r. stopnia pod
porucznika skierowany do 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich. Awansowany na poru
cznika ze starszeństwem 1 września 1922 r., 
a na rotmistrza w 1936 r. W tym czasie koń
czy Kurs Instruktorów Jazdy. Członek 
Grupy Sportu Konnego. W 1936 r. na 
Olimpiadzie w Berlinie zdobywa zespołowo 
srebrny medal we Wszechstronnym Kon
kursie Konia Wierzchowego. Od 1937 do 
1939 r. instruktor jazdy konnej w CWK 
w Grudziądzu. W 1939 r. jako dowódca 
2 szwadronu 25 Pułku Ułanów ciężko 
ranny. Od 1941 r. w Armii Krajowej. Od 
listopada 1943 r. do końca powstania war
szawskiego dowódca batalionu „Kiliński”. 
Dowodzi zdobyciem PASTy przy ul. Ziel
nej. Awansowany na majora. Od 1945 r. 
inspektor hodowli koni w Urzędzie Ziem
skim w Warszawie. Aresztowany w 1949, a 
w 1956 r. zwolniony i zrehabilitowany. Tre
ner w warszawskim klubie jeździeckim do 
1960 r., rzeczoznawca koni w „Polcargo” do 
1968 r., trener jeździecki w Legii do 1972 r. 
Umiera w Warszawie 18 czerwca 1990 r. 
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach.

Tadeusz Rozwadowski

Urodził się 19 maja 1866 r. w Babinie 
w pow. Kałusz. W armii austriackiej służy 
jako oficer artylerii. W stopniu generała 
podporucznika (gen. dyw.) w 1916 r. prze
niesiony w stan spoczynku. W 1918 r. od 
października do listopada jest szefem Sztabu 
Generalnego, a następnie, do marca 1919 r., 
dowódcą Armii „Wschód”. Wyjeżdża jako 
szef misji wojskowych do Paryża, Buka
resztu, Londynu i Rzymu. Zweryfikowany w 
stopniu generała dywizji ze starszeństwem 
1 czerwca 1919 r. Od lipca 1920 r. jest 
ponownie szefem Sztabu Generalnego 
i członkiem Rady Obrony Państwa. Miano
wany generałem broni 1 kwietnia 1921 r., 
zostaje Inspektorem 2 Armii i członkiem 
Ścisłej Rady Wojennej, a potem General
nym Inspektorem Jazdy (Kawalerii). W cza
sie zamachu majowego jest Naczelnym

45. Tadeusz Rozwadowski —jako generał broni

Dowódcą wojsk wiernych rządowi. Zostaje 
aresztowany 16 maja 1926 r. Jako więzień 
stanu przebywa w Warszawie i Wilnie. 
Zwolniony i przeniesiony w stan spoczynku 
30 kwietnia 1927 r. Umiera 18 października 
1928 r. w Warszawie. Pochowany na Cmen
tarzu Obrońców Lwowa przy Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie.

Jan Sawicki

Urodził się 24 czerwca 1872 r. w majątku 
Telatycze na ziemi grodzieńskiej. W 1894 r. 
kończy Mikołajewską Szkołę Jazdy w Pe
tersburgu w stopniu podporucznika kawale
rii. Przechodzi kolejne szczeble dowodzenia, 
osiągając w 1910 r. stopień podpułkownika. 
W czasie wojny w lipcu 1917 r. zostaje 
generał-majorem i dowodzi pułkiem drago
nów. Jako członek Polskiego Komitetu 
Wojskowego tworzy przy 8 Armii rosyjskiej 
oddział polski, którego zostaje dowódcą. 
W Wojsku Polskim od marca 1919 r., jako 
generał podporucznik dowodzi III Brygadą 
Kawalerii i, przejściowo, 13 Dywizją Pie-
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choty. W wojnie 1920 r. dowodzi 1 Dywizją 
Jazdy oraz Grupą Operacyjną Jazdy. Od 
sierpnia 1920 do czerwca 1924 r. w Central
nej Komisji Kontroli Stanów, potem do 
kwietnia 1926 r. dowodzi 3 Dywizją Kawa
lerii i 2 Dywizją Kawalerii, a do kwietnia 
1927 r. ponownie 3 Dywizją Kawalerii, 
w 1922 r. zweryfikowany w stopniu generała 
brygady ze starszeństwem od 1 czerwca 
1919 r. Przechodzi w stan spoczynku
30 kwietnia 1927 r. Mieszka w Poznaniu. Po 
klęsce wrześniowej zamordowany przez 
NKWD.

Józef Smoleński

46. Józef Smoleński —jako płk dypl. 2 Pułku 
Ułanów Grochowskich

Urodził się 18 września 1894 r. w majątku 
Gostkowo w pow. Ciechanów. Od sierpnia 
1914 r. w kawalerii legionowej, później, do 
1917 r., w 1 Pułku Ułanów Legionów Pol
skich, a od 1918 do 1922 r. w 7 Pułku Uła
nów. Zweryfikowany w stopniu rotmistrza 
ze starszeństwem 1 czerwca 1919 r. W bar
wach 7 Pułku Ułanów skierowany do Wyż
szej Szkoły Wojennej, a po jej ukończeniu 
mianowany majorem Sztabu Generalnego 
15 sierpnia 1924 r. W tym samym roku 
odkomenderowany do Oddziału I Sztabu 

Generalnego, a następnie, od stycznia 
1925 r., na szefa sztabu 4 Dywizji Kawalerii 
we Lwowie. Od maja 1928 r. w Oddziale III 
Sztabu Generalnego. Mianowany podpuł
kownikiem dyplomowanym 1 stycznia 1930, 
obejmuje na pięć lat dowództwo 2 Pułku 
Ułanów. Awansowany na pułkownika 
dyplomowanego 1 stycznia 1932 r. W sierp
niu 1935 r. zostaje komendantem Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Od 
listopada 1938 r. przez całą kampanię 
wrześniową jest szefem II Oddziału Sztabu 
Głównego. We Francji zostaje drugim 
zastępcą ministra dla Spraw Krajowych, 
a następnie w Anglii od lipca 1940 r. mia
nowany dowódcą baonu oficerskiego 
w Brygadzie Szkolnej w Szkocji, a w marcu 
1943 r. komendantem Wyższej Szkoły 
Wojennej. Następnie, od kwietnia do paź
dziernika tegoż roku, jest oficerem sztabu 
Wyszkolenia Polskich Sił Zbrojnych, a do 
sierpnia 1944 r. II zastępcą szefa Sztabu 
Naczelnego Wodza w Londynie. Miano
wany zastępcą dowódcy 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich w II Korpusie, walczy w kam
panii włoskiej. Po demobilizacji osiedla się 
w Londynie. Umiera tam 19 stycznia 1978 r. 
Pochowany na cmentarzu Guimersbury.

Bolesław Wieniawa-Długoszowski

Urodził się 21 lipca 1891 r. w Bobowej, pow. 
Nowy Sącz. Studiuje medycynę — osiąga 
doktorat. Do 1914 r. działacz Związku 
Strzeleckiego. Od sierpnia 1914 r. w Legio
nach Polskich, w latach 1915—1916 służy 
w 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich i jest 
adiutantem komendanta Józefa Piłsud
skiego. W 1917 r. w Ostrołęce obejmuje 
dowództwo szwadronu w 1 Pułku Ułanów. 
Zostaje delegatem Polskiej Organizacji Woj
skowej w Rosji. W latach 1918—1922 jest 
adiutantem Naczelnego Wodza. Zweryfiko
wany w stopniu podpułkownika ze starszeń
stwem 1 czerwca 1919 r. W 1922 r. zostaje 
attache wojskowym w Bukareszcie. Miano
wany pułkownikiem 15 sierpnia 1924 r. 
W latach 1924—1925 na kursie doszkolenia 
Wyższej Szkoły Wojennej. Od listopada 
1925 do września 1926 r. służy w General
nym Inspektoracie Sił Zbrojnych, a od 
września 1926 do października 1928 r. jest 
dowódcą 1 Pułku Szwoleżerów. Odtąd 
zawsze występuje w barwach tego pułku. Od 
października 1928 r. jest komendantem mia
sta stołecznego Warszawy, od maja 1930 zaś

47. Bolesław Wieniawa-Długoszowski —jako por.
1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, adiutant 
Józefa Piłsudskiego

do grudnia 1931 r. pełniącym obowiązki 
dowódcy 2 Dywizji Kawalerii i dowódcą
1 Brygady Kawalerii „Warszawa”. Miano
wany generałem brygady 1 stycznia 1932 r., 
obejmuje w tym samym dniu dowództwo
2 Dywizji Kawalerii, które sprawuje do 
kwietnia 1938 r., kiedy to zostaje generałem 
inspekcjonującym w Generalnym Inspekto
racie Sił Zbrojnych. W tym samym roku 
mianowany ambasadorem RP w Rzymie. W 
1939 r. wyznaczony przez Prezydenta RP 
Mościckiego na jego następcę, wobec sprze
ciwu Francuzów, stanowiska tego nie obej
muje. Misję ambasadora kończy w 1940 r. i 
wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Ginie 
śmiercią samobójczą 28 czerwca 1942 r.
w Waszyngtonie. Jest jedną z barwniejszych 
i popularniejszych postaci w okresie mię
dzywojennym. Poeta i tłumacz, zaprzyja
źniony z wielu pisarzami i artystami, czło
wiek pełen humoru i dowcipu. Słynie także 
z fantazji i zamiłowania do biesiad, libacji 
i kabaretów. W pamięci oficerów i znajo
mych pozostaje jako koleżeński i dobry 
dowódca oraz prawdziwy patriota.
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48. Szwadron 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Rok 
1920



,y-'
'ę
v 3 PULK~UL ANOW ' • 
dzieci WARSZAW V.

« 49. Brama do koszar 3 Pułku Ułanów Śląskich 
w Tarnowskich Górach



50. Szwadron Korpusu Ochrony Pogranicza Kłeck 
w marszu. Prowadzi por. Henryk Dobrowolski



51. Szkoła podoficerska 8 Pułku Ułanów podczas 
musztry konnej



52. Ćwiczenia szarży w 15 Pułku Ułanów Poznań
skich w Poznaniu



53. Władanie białą bronią w 1 Pułku Strzelców 
Konnych w Garwolinie



1

54. Zawody we władaniu szablą w 15 Pułku Uła
nów Poznańskich



55. Postój w lesie. Szkoła Podchorążych Rezerw 
Kawalerii. Trzeci od prawej wachm. Władysław 
Dąbrowski. Rok 1935



56. Pluton łączności 2 Pułku Ułanów Grochow
skich na ćwiczeniach zimowych



57. Patrol 5 Pułku Strzelców Konnych podczas 
ćwiczeń w Beskidzie Śląskim. Rok 1936



58. Przeprawa przez Wisłę 3 Pułku Ułanów Ślą
skich w roku 1936



59. Żołnierze plutonu pionierów 6 Pułku Strzelców 
Konnych i 4 szwadronu pionierów podczas ćwiczeń



60. Przeprawa 20 Pułku Ułanów przez rzekę



l!

61. Na kwaterze podczas ćwiczeń. 7 Pułk Ułanów 
Lubelskich

I





64. 3 Pułk Ułanów Śląskich w marszu na Święto 
Jazdy w Krakowie w 1933 r.



65. 7 Pułk Ułanów Lubelskich w defiladzie przed 
Marszałkiem Józefem Piłsudskim podczas Święta 
Jazdy na Błoniach w Krakowie 6 X 1933 r.



66. Odprawa oficerów 18 Pułku Ułanów Pomor
skich przed defiladą



67. 7 Pułk Ułanów Lubelskich defiluje 28 marca 
1938 r. podczas uroczystości nadania mu szefostwa 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego



!

68. Szwadron ckm jednego z pułków defiluje 
galopem



69. Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii, 
rocznik 1936/37 przed przysięgą na Rynku 
w Grudziądzu



70. Gen. bryg. Marian Przewłocki, dowódca Kre
sowej Brygady Kawalerii, promuje na podporu
czników podchorążych przydzielonych do pułków 
tej brygady. Klęczy Zbigniew Chwałek (20 P.Uł.), 
obok stoi Józef Gajewski (22 P.Uł.), z lewej 
Leszek Klink (6 P.S.K.). Grudziądz 15.10.1937 r.



71. Defilada nowo mianowanych podporuczników 
kawalerii XIV promocji im. Marszałka Józefa Pił
sudskiego Szkoły Podchorążych Kawalerii w Gru
dziądzu 15.10.1937 r. przed I wiceministrem Spraw 
Wojskowych gen. bryg. Januszem Głuchowskim. 
Od lewej: Gerard Korolewicz (14 P.Uł.), Leszek 
Klink (6 P.S.K.), Jerzy Dłutek (11 P.Uł.), Józef 
Mossakowski (1 P.S.K.), Maksymilian Lohman 
(3 P.Uł.)



72. Obiad żołnierski w krytej ujeżdżalni 3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich w dniu święta 
pułkowego



Mazowiecka Brygada Kawalerii (Warszawa)
— płk dypl. Jan Karcz

1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego (Warszawa) — płk dypl. 
Janusz Albrecht

7 Pułk Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 
(Mińsk Mazowiecki) — ppłk Marian Skrzynecki

11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza (Ciecha
nów) — ppłk Władysław Mączewski

1 Dywizjon Artylerii Konnej im. Gen. Józefa Bema (Warszawa) — 
ppłk Tadeusz Pietsch

2 Szwadron Pionierów — mjr Tadeusz Zdanowicz
Szwadron Łączności — kpt. Bronisław Rybiński
Szwadron Kolarzy — mjr Edward Śniegocki
11 Dywizjon Pancerny — mjr Stefan Majewski
81 Pluton Artylerii Przeciwlotniczej — por. Stefan Pawłowski

„Ordre de Bataille” 
brygad
i dowódcy 
kawalerii polskiej
1 września 1939 roku1

Kresowa Brygada Kawalerii
— płk Stefan Hanka-Kulesza (Brody)

20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego (Rzeszów) — płk 
dypl. Andrzej Kunachowicz .

22 Pułk Ułanów Podkarpackich (Brody) — płk dypl. Władysław Płonka
6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława 

Żółkiewskiego (Żókiew) — ppłk dypl. Stefan Mossor
13 Dywizjon Artylerii Konnej (Brody) — ppłk Ludwik Grzesło
4 Szwadron Pionierów — rtm. Jerzy Jasielski 

Szwadron Łączności — por. Bolesław Kobielski 
Szwadron Kolarzy — por. Władysław Bober 
61 Dywizjon Pancerny — kpt. Alfred Wójciński 
42 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych — kpt.

Maciej Grabowski
93 Bateria artylerii Przeciwlotniczej

Wileńska Brygada Kawalerii (Wilno) 
— płk dypl. Konstanty Drucki-Lubecki

1 Kolejność brygad wg ich starszeństwa, 
a pułków w brygadach wg przyjętego sche
matu: szwoleżerowie, ułani, strzelcy konni, 
z wyjątkiem, gdy pułk był odznaczony 
Krzyżem Orderu Virtuti Militari — 
wówczas był pierwszy.

4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich (Wilno) — ppłk Ludomir Wysocki
13 Pułk Ułanów Wileńskich (Nowa Wilejka) — ppłk dypl. Józef Szostak
23 Pułk Ułanów Grodzieńskich (Postawy) — ppłk dypl. Zygmunt Miłkowski

3 Lubelski Dywizjon Artylerii Konnej im. Płk. Włodzimierza Potockiego
(Podbrodzie) —ppłk Józef Droba

7 Szwadron Pionierów — rtm. Józef Lichtarowicz
Szwadron Łączności — kpt. Orzechowski
Szwadron Kolarzy — ppor. Jerzy Majewski

3 Dywizjon Pancerny — kpt. Władysław Łubieński
83 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej — ppor. Henryk Szperka 95



Suwalska Brygada Kawalerii (Suwałki)
— gen. bryg. Zygmunt Podhorski

1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. Płk. Bolesława Mościckiego 
(Augustów) — ppłk Jan Litewski

3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego 
(Suwałki) — płk Edward Milewski

2 Pułk Ułanów Grochowskich im. Gen. Dwernickiego (Suwałki)
— płk Kazimierz Plisowski

3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czar
nieckiego (Wołkowysk) — ppłk dypl. Jan Małysiak

4 Dywizjon Artylerii Konnej (Suwałki) — ppłk Ludwik Kiok
11 Szwadron Pionierów — rtm. Władysław Kozłowski
11 Szwadron Łączności por. Jan Piekut
11 Szwadron Kolarzy — rtm. Andrzej Pruszyński
31 Dywizjon Pancerny — kpt. Brunon Błędzki
84 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej — por. Kazimierz Nosalik

Krakowska Brygada Kawalerii (Kraków)
— gen. bryg. Zygmunt Piasecki

3 Pułk Ułanów Śląskich (Tarnowskie Góry) — płk Czesław 
Chmielewski

8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego (Kraków) — ppłk 
dypl. Włodzimierz Dunin-Żuchowski

5 Pułk Strzelców Konnych (Dębica) — płk Kazimierz Kosiarski
5 Dywizjon Artylerii Konnej (Oświęcim) — płk Jan Witowski
5 Szwadron Pionierów — rtm. Jan Płosso

Szwadron Łączności — por. Zygmunt Chełmiński
Szwadron Kolarzy — rtm. Antoni Starnawski
51 Dywizjon Pancerny — mjr Henryk Świetlicki
85 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej — ppor. Stanisław Skowroński

Podolska Brygada Kawalerii (Stanisławów)
— płk dypl. Leon Strzelecki

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich (Lwów) — płk Edward Godlewski
6 Pułk Ułanów Kaniowskich (Stanisławów) — płk Stefan Liszko
9 Pułk Ułanów Małopolskich (Trembowla) — ppłk dypl. Klemens Rudnicki
6 Dywizjon Artylerii Konnej im. Gen. Romana Sołtyka (Stanisławów) —
ppłk Stanisław Pochopień
6 Szwadron Pionierów — rtm. Bolesław Krajewski

Szwadron Łączności — por. Jerzy Olszewski
Szwadron Kolarzy — por. Władysław Orski
62 Dywizjon Pancerny — kpt. Zygmunt Brodowski
86 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej — kpt. Oswald Peschel



Wielkopolska Brygada Kawalerii (Poznań)
— gen. bryg. Roman Abraham

15 Pułk Ułanów Poznańskich (Poznań) — ppłk Tadeusz Mikke
17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego 

(Leszno) — płk Ignacy Kowalczewski
7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich (Biedrusko) — płk 

Stanisław Królicki
7 Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolski (Poznań) — ppłk 

Ludwik Sawicki
3 Szwadron Pionierów — rtm. Wacław Bartosiak

Szwadron Łączności — por. Leonard Merkisz
Szwadron Kolarzy — por. Zbigniew Barański
71 Dywizjon Pancerny — mjr Kazimierz Żółkiewicz
87 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej — por. Wacław Serafin

Podlaska Brygada Kawalerii (Białystok)
— gen. bryg. Ludwik Kmicic-Skrzyński

5 Pułk Ułanów Zasławskich (Ostrołęka) — płk Stefan Chomicz
10 Pułk Ułanów Litewskich (Białystok) — ppłk Kazimierz Busler
9 Pułk Strzelców Konnych im. Gen. Kazimierza Pułaskiego (Grajewo) 

— płk Tadeusz Falewicz
14 Dywizjon Artylerii Konnej (Białystok) — ppłk dypl. Tadeusz Żyborski

1 Szwadron Pionierów — rtm. Henryk Szela 
Szwadron Łączności — kpt. Jan Jurewicz 
10 Szwadron Kolarzy — ppor. Marian Jurecki 
32 Dywizjon Pancerny — mjr Stanisław Szostak 
94 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej — ppor. Józef Musiał

Nowogródzka Brygada Kawalerii (Baranowice)
— gen. bryg. Władysław Anders

25 Pułk Ułanów Wielkopolskich (Prużana) — płk Bohdan Stachlewski
26 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza 

(Baranowicze) — płk dypl. Ludwik Schweitzer
27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego (Nieśwież) — ppłk Józef Pająk

4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej (Płock) — ppłk 
Zygmunt Marszewski

9 Dywizjon Artylerii Konnej (Baranowice) — ppłk Tadeusz Rohoziński
9 Szwadron Pionierów — rtm. Władysław Wojnikonis

Szwadron Łączności — kpt. Ryszard Bajzert
Szwadron Kolarzy — por. Leszek Iżyłowski

9 1 Dywizjon Pancerny — mjr Antoni Śliwiński
89 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej — kpt. Janusz Klimontowicz 97



10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej (Rzeszów)
— płk dypl. Stanisław Maczek

24 Pułk Ułanów (Kraśnik) — płk dypl. Kazimierz Dworak
10 Pułk Strzelców Konnych (Łańcut) — płk dypl. Janusz Bokszczanin
16 Dywizjon Artylerii Motorowej — mjr Kazimierz Żmudziński 
Dywizjon Rozpoznawczy — mjr Ksawery Święcicki
Dywizjon Przeciwpancerny — ppłk Zygmunt Moszczeński
Zmotoryzowany Baon Saperów — mjr Jan Dorantt
Szwadron Łączności — kpt. Stanisław Gontek
Samodzielna Kompania Czołgów Vockers — por. Stanisław Raczkowski
Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych TK. — por. Zdzisław 
Ziemski
71 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej — por. Roman Zwil

Wołyńska Brygada Kawalerii (Równe)
— płk dypl. Julian Filipowicz

12 Pułk Ułanów Podolskich (Białokrynica) — płk Andrzej Kuczek
19 Pułk Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego (Ostróg)

— ppłk dypl. Józef Pętkowski
21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich (Równe) — ppłk Kazimierz de Rostwo-Suski

2 Pułk Strzelców Konnych (Hrubieszów) — ppłk Józef Mularczyk
2 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Józefa Sowińskiego (Dubno) — ppłk 

Jan Kamiński
8 Szwadron Pionierów — rtm. Władysław Bajkowski

Szwadron Łączności — por. Jan Kiśluk
Szwadron Kolarzy — por. Stefan Suchodolski
21 Dywizjon Pancerny — mjr Stanisław Gliński
82 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej — ppor. Józef Jahołkowski

Pomorska Brygada Kawalerii (Bydgoszcz)
— gen. bryg. Grzmot-Skotnicki

2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich (Starogard) — ppłk dypl. 
Józef Trepto

16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Gen. Dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera 
(Bydgoszcz) — ppłk Julian Arnold Russocki

18 Pułk Ułanów Pomorskich (Grudziądz) — płk Kazimierz Mastalerz
8 Pułk Strzelców Konnych (Chełmno) — płk dypl. Jerzy Jastrzębski

11 Dywizjon Artylerii Konnej (Bydgoszcz) — ppłk Władysław Szwed
10 Szwadron Pionierów — rtm. Marceli Woś
Szwadron Łączności — por. Stefan Tyszko
Szwadron Kolarzy — por. Tadeusz Rawski
81 Dywizjon Pancerny— mjr Francisz&k Szystowski
91 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej — por. Ryszard Degurski



Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa (Warszawa)
— płk dypl. Stefan Rowecki

1 Pułk Strzelców Konnych (Garwolin) — ppłk dypl. Stanisław Lewicki
1 Pułk Strzelców Pieszych (utworzony 21 VII 1939 — ppłk Zenon Wzacny
2 Dywizjon Artylerii Motorowej — mjr Franciszek Rafacz 
Dywizjon Rozpoznawczy — mjr Konstanty Kułagowski 
Dywizjon Przeciwpancerny — mjr Michał Bilik 
Motorowy Baon Saperów — mjr Adam Gołcz 
Szwadron Łączności — por. Władysław Mancewicz 
Samodzielny Szwadron Czołgów Vickers Nr 12 — kpt. Czesław Blok 
Samodzielny Szwadron Czołgów TK Nr 11 — kpt. Stanisław Łętowski
9 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej — kpt. Karol Jakóbiec

Brygada kawalerii2 na stopie wojennej składała się z:
Kwatery Głównej (ze szwadronem sztabowym)
3 lub 4 pułków kawalerii
Dywizjonu artylerii konnej (w zależności od liczby pułków 

w brygadzie — o 3 lub 4 bateriach)
Szwadronu kolarzy
Szwadronu pionierów
Szwadronu łączności
Dyonu pancernego
Baterii artylerii przeciwlotniczej
Samodzielnego plutonu ckm
Plutonu żandarmerii
Plutonu sanitarnego
Parku intendentury
Taborów
oraz Baonu strzelców (piechoty)

*Stan liczebny brygady kawalerii3

3 pułki 4 pułki

Oficerów 232 273
Szeregowych 5911 6911
Koni 5194 6291
Samochodów 65 66
RKM 80 94
LKM 9 10
CKM 81 95
Granatników 9 9
Moździerzy 2 2
Dział 75 mm 12 16
Dział 40 mm plot. 2 2
Armat ppanc. 18 22
Kb ppanc. 66 78

Pułk kawalerii wg Elaboratu MOB — 19394

a. Szwadron liniowy 4 of
W czterech szwadronach liniowych 16 of

b. Szwadron c.k.m. 4 of
c. Pluton ppanc. 1
d. Pluton łączności 1
e. Pluton kolarzy 1
f. Dowództwo pułku 6
g. Szwadron gospodarczy 4
h. Kwatermistrzostwo 3

Ogółem 36

* „Stan liczebny brygady kawalerii” oraz 
„Pułk kawalerii wg Elaboratu MOB — 
1939” — zestawił Lesław Kukawski

2 Brygady zmotoryzowane miały zupełnie 
inną organizację.
3 Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, 
t. I, cz. 1, Londyn 1951.
4 J. Wielhorski, Organizacja pułku kawa
lerii — wrzesień 1939 r„ „Przegląd Kawale
rii i Broni Pancernej”, nr 50, Londyn 1968, 
s. 113—120.
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Pod Krojantami 1 września 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Dowódca płk Kazi
mierz Mastalerz poległ w czasie szarży. Straty 1 i 2 szwadronu: 3 oficerów i 20 
ułanów poległo. Powstrzymano posuwanie się niemieckiej 2 Dywizji Piechoty 
Zmotoryzowanej.

W bitwie pod Mokrą na las Grodzisko 1 września — 1 i 2 szwadron 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich. Dowodził szarżą rtm. Antoni Skiba.

Pod Osuchowem 11 września 1 szwadron 20 Pułku Ułanów dowodzony 
przez por. Jana Burtowego przebił się szarżą z okrążenia, w którym znajdowały 
się 6 Pułk Strzelców Konnych i 13 Dywizjon Artylerii Konnej.

Pod Kałuszynem w nocy z 11 na 12 września 4 szwadron 11 Pułku Ułanów 
Legionowych. Dowodził por. rez. Andrzej Żyliński. Straty: z 85 nacierających 
zebrało się po walce tylko 33. Szarża, uwieńczona powodzeniem, przyczyniła 
się do odbicia z rąk niemieckich Kałuszyna.

Pod Maliszewem 13 września 1 szwadron 27 Pułku Ułanów. Dowodził ppłk 
Józef Pająk. Szarża załamała się pod ogniem ckm. Kontynuowana w ataku 
pieszym na bagnety doprowadziła do zajęcia Maliszewa.

Pod Wólką Węglową 19 września 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Dowodził 
płk Edward Godlewski. Poległo dwóch oficerów oraz 90 ułanów. W szarży 
wzięli także udział oficerowie, podoficerowie i ułani 9 Pułku Ułanów Małopol
skich. Kilkunastu z nich poległo. Szarża otworzyła drogę do oblężonej War
szawy resztkom grupy armii gen. Kutrzeby, po bitwie nad Bzurą.

Pod Kamionką Strumiłową 21 września szarżował 3 szwadron I Dywizjonu 
Konnego zgrupowania płk. Halickiego.

Pod Krasnobrodem 23 września 1 szwadron 25 Pułku Ułanów Wielkopol
skich. W szarży poległ dowódca szwadronu por. Tadeusz Gerlecki. Z całego 
szwadronu po walce zebrało się zaledwie 30 ułanów i 25 koni. Miasto zostało 
zdobyte, a sztab niemieckiej 8 Dywizji Piechoty wzięty do niewoli.

W miejscowości Husynne pod Hrubieszowem 25 lub 26 września na pie
chotę Armii Radzieckiej uwieńczona pełnym powodzeniem szarża ok. 400 
kawalerzystów z zapasowego szwadronu 14 Pułku Ułanów, z dywizjonu Kon
nego Policji Państwowej z Warszawy, oraz kawalerii dywizyjnej.

W miejscowości Morańce 26 września 27 Pułk Ułanów pod dowództwem 
ppłk. Józefa Pająka dokonał nieudanej szarży na niemiecki batalion piechoty. 
Jeden oficer został zabity, a 80 ułanów odniosło rany bądź poległo.

Szarże 
kawalerii polskiej 
we wrześniu 1939 r.
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Klęska wrześniowa i doświadczenia niemieckiego zmotoryzowanego Blitzk
riegu powodują, że przy odtwarzaniu Wojska Polskiego we Francji nikt nie 
myśli o organizowaniu oddziałów kawalerii, która nie może sprostać pancerno- 
-motorowo-samolotowej machinie wojennej. Jednakże idee kawaleryjskich 
tradycji torują sobie powoli drogę. Przemawia za tym kilka względów.

Jedyną polską wielką jednostką, która nie uległa rozbiciu lub rozproszeniu, 
ani też nie dostała się do niewoli była 10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej. 
Mimo internowania na Węgrzech wraz z jej dowódcą płk. dypl. Stanisławem 
Maczkiem przedarła się na Zachód większa część kadry oficerskiej, podoficer
skiej i szeregowców wraz ze swymi sztandarami.

Drugim czynnikiem był nacisk oficerów kawalerii, którzy przedostawszy 
się do Francji — wszędzie tam, gdzie formowano jednostki Wojska Polskiego, 
dążyli do odtwarzania swoich macierzystych jednostek pod tradycyjnymi 
nazwami. W przeciwieństwie do żołnierzy innych rodzajów broni, wykazywali 
wiele uporu w przywiązaniu do swych znaków pułkowych. Tylko zdeklarowani 
cywile mogli nie docenić znaczenia bojowego takiej miłości do swych pułków.

Wreszcie kawaleria, dawniej zaliczana do broni szybkich, choć nie mogła 
swą ruchliwością sprostać szybkości samochodów i czołgów, jednak ideą i du
chem była najbliższa wojskoip pancerno-motorowym. Przesadzenie z konia na 
motor stanowiło, zwłaszcza po klęsce wrześniowej, najbardziej logiczną i ho
norową alternatywę dla tego dumnego rodzaju broni, zwłaszcza, że precedensy 
w postaci brygad płk. Maczka i płk. Roweckiego już istniały.

Właśnie w tych brygadach zmotoryzowane zostały 24 Pułk Ułanów oraz 
1 i 10 Pułk Strzelców Konnych.

Jeden z wybitnych dowódców kawalerii konnej, a później zmotoryzowanej, 
gen. Klemens Rudnicki chyba najtrafniej to ujął:

Zjawił się motor, który na gąsienicy mógł, jak koń, iść przez teren i nieść na sobie 
wielokrotnie większą siłę ognia, aniżeli był w stanie to uczynić ułan lub konny artylerzysta.

Myśl kawaleryjska nie od razu zrozumiała, iż nadeszła pora wyciągnięcia konsekwencji 
z powyższego faktu, jeśli nie ma upaść sama idea „wojsk szybkich”. Ze trzeba jak najspieszniej 
przesiąść się z konia na motor i uczynić go wiernym sprzymierzeńcem, takim samym, jakim 
dawniej był koń.

Zycie jednak zrobiło swoje. Dziś wszędzie, z łezką może rozczulenia, ale bez żalu, motor 
zastąpił konia. Jedną bowiem z niezniszczalnych zalet kawalerii jest fakt, iż jest wciąż młoda, 
a instynkt z tą cechą związany każę jej nie bać się śmiałego spojrzenia w przyszłość przy 
równoczesnym szacunku do tego, co poza nią pozostało.

To nie jest ważne, że może przestaną ją nazywać kawalerią, jaką faktycznie być przestała 
porzucając konie. Ważnym natomiast jest, że jej stary duch będzie dalej hetmanił nowym 
„broniom szybkim”...

Naszą rzeczą powinno być, ażeby wiekowy dorobek moralnych wartości kawaleryjskich 
przeszedł nieuszczuplony do Zgrupowań Pancerno-Motorowych, gdyż one tam należą w isto
cie swej tradycji1.

Po pierwszym kroku w kierunku motoryzacji kawalerii, jaki wykonany 
został przed 1939 r. nastąpiły na obczyźnie dalsze, wprawdzie z pewnymi 
oporami władz w stosunku do reaktywowania pułków kawaleryjskich, ale za to 
z pełną dobrą wolą do tworzenia z kawalerzystów jednostek pancerno-mo- 
torowych.

We Francji lat 1939—1940 z początku nikt nie chce sobie zaprzątać głowy 
powoływaniem do życia jednostek kawalerii. Jednakże od czego fantazja i po
mysłowość kawalerzystów. Z uwagi na konieczność zapobieżenia infiltracji

Kawaleria pancerna 
i zmotoryzowana

1 Jazda polska od wybuchu I wojny światowej 
(praca zbiór.), Londyn 1953, s. 87, 88.
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agentów niemieckich, a także ustrzeżenia się przed nieuczciwą zmianą stopni, 
wszyscy żołnierze zgłaszający się we Francji musieli być identyfikowani i wery
fikowani. Najlepiej tego dokonywać w ramach poszczególnych rodzajów 
broni, gdzie ludzie na ogół znają się dobrze. Dlaczego z podobnego spraw
dzianu wyłączać kawalerzystów?

Biuro personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, mając wiele kłopotów 
z weryfikacją, zgodziło się z podobną argumentacją i w październiku 1939 r. 
powołało jednoosobową komórkę urzędującą w hotelu „Regina” w Paryżu, 
gdzie wówczas mieściły się władze wojskowe i cywilne na emigracji.

Pierwotnie sprawy kawalerii prowadził ppłk. Eugeniusz Święcicki, potem 
przejął je major Władysław Bobiński. Podzielał on pogląd wielu oficerów 
kawalerii, że o przydatności danej broni decydują zadania, jakie ma ona 
wypełniać. Wyposażenie i transport mogą być do tych zadań odpowiednio 
przystosowane. Kawaleria była bronią szybką, a więc teraz konie należało 
zastąpić pojazdami motorowymi. Żołnierze, którzy latami byli szkoleni do 
wykonywania zadań bojowych w broni szybkiej, czyli kawalerii, powinni obec
nie być wykorzystani w broni pancernej. Kładąc nacisk na dotychczasowe 
wyszkolenie podkreślano, że duch i tradycja kawalerii są bardzo cennym 
elementem w walce.

Być może argumenty te dotarły do świadomości dowódców, a może po 
prostu potrzeby organizacyjne armii spowodowały, że poczęto kawalerzystów 
poszczególnych jednostek przeznaczać do służby w oddziałach rozpoznaw
czych przy dywizjach piechoty. I tak przy 1 Dywizji Grenadierów grupują się w 
oddziale rozpoznawczym ułani 8 Pułku, przy 2 Dywizji Strzelców Pieszych 
żołnierze Wileńskiej Brygady Kawalerii, przy 3 Dywizji Piechoty ułani 9 Pułku, 
a przy 4 Dywizji Piechoty szwoleżerowie.

Nie dysponują w odpowiedniej ilości sprzętem motorowym poza formo
waną tzw. Lekką Dywizją Zmechanizowaną, której trzon stanowi 10 Brygada 
Kawalerii Zmotoryzowanej, a w niej 24 Pułk Ułanów i 10 Strzelców Konnych. 
Kampania we Francji nie daje możliwości wykazania swej przydatności bojo
wej wszystkim kawalerzystom — i tym od Maczka, i tym z oddziałów rozpo
znawczych. A mimo to wynoszą z niej głębokie przekonanie o potrzebie 
zachowania ciągłości kawalerii polskiej w warunkach odtwarzania jednostek 
wojska polskiego w Wielkiej Brytanii.

Według etatów francuskich np. w Dywizjonie Rozpoznawczym w 1 Dywizji 
Grenadierów — jeden szwadron występuje konno, drugi jako motocyklowy, 
trzeci — ckm i czwarty — gospodarczy, na samochodach. Stwarza to trudności 
w szkoleniu i poruszaniu się. Organizację i szkolenie przystosowano więc do 
prędkiego zmotoryzowania i wyczekiwano go z utęsknieniem.

Jedynym oddziałem jazdy, który w PSZ walczył w szyku konnym, był 
szwadron im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, który w składzie Wileńskiego 
Dyonu Rozpoznawczego 2 Dywizji Strzelców Pieszych brał udział w akcjach 
bojowych w kampanii francuskiej.

Kawalerzyści postawili na swoim i są już zwartymi oddziałami rozpoznaw
czymi, i to częściowo konnymi, ale chcą jeszcze mieć swoje barwy i nazwy 
pułkowe.

Najłatwiej poszło z barwami. Po prostu założono proporczyki swych puł
ków, a że władze wojskowe w tej mozaice mundurów, jakie noszono we Francji, 
specjalnie na to nie zwracały uwagi, więc tak zostało. Gorzej poszło z uzyska 102



niem zgody na oficjalne kawaleryjskie nazwy, na co nie chciano się początkowo 
zgodzić. Oddziały, mimo że ilościowo daleko im było do stanów pułków, nosiły 
nazwy tych, z których wywodziła się większość kadry.

Po okresie pstrokacizny mundurowej, kiedy noszono stare mundury fran
cuskie, często z okresu I wojny światowej, oddziały wychodzące na front 
w kwietniu 1940 r. otrzymały mundury koloru khaki według nowego francus- 
skiego kroju, spodnie z owijaczami, z wyjątkiem oddziałów konnych, a zamiast 
beretów — furażerki i hełmy.

Z chwilą upadku Francji otwiera się nowa karta w dziejach polskiej kawale
rii. Poczyna się kończyć rola konia w oddziałach ułanów i strzelców konnych. 
Wraz z odejściem rumaka z szeregów Polskich Sił Zbrojnych miast zmniejszać, 
co ciekawsze, nasila się i krzepnie przywiązanie do tradycji kawaleryjskich.

Od 1940 r. kolejno w różnych krajach rozpoczyna się formowanie oddzia
łów polskich, wśród których niepoślednią rolę poczyna odgrywać jazda pan
cerna. Na terenie Anglii w pełni dojrzewa idea gen. Maczka, jego kawalerzy- 
stów i pancerniaków — formowania dywizji pancernej. Chociaż organizacja jej 
postępuje bardzo wolno, dopiero w lutym 1942 r. Naczelny Wódz wydaje 
rozkaz organizacyjny, jednak w 1944 r. dywizja ta, walcząc na kontynencie we 
Francji, Belgii, Holandii i na terenie Niemiec, zasłuży na wysokie uznanie 
sprzymierzonych za sprawność i waleczność.

Trzonem dywizji stają się dawne pułki kawaleryjskie całkowicie pancerne: 
10 Pułk Strzelców Konnych, jako oddział rozpoznawczy i 24 Pułk Ułanów oraz 
sformowany w 1942 r. w Szkocji zmotoryzowany 10 Pułk Dragonów, nawiązu
jący zresztą do tradycji i barwy dywizjonu rozpoznawczego z roku 1937 
z 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. W skład dywizji wchodził również 
Szwadron Ciężkich Karabinów Maszynowych powstały z 1 Pułku Rozpoznaw
czego, Pułk Przeciwpancerny, szwadron Regulacji Ruchu i inne służby nawią
zują do nazw pododdziałów wywodzących się z kawalerii.

Jest to w pełni świadoma odpowiedź na dążności i tendencje nurtujące 
żołnierzy. Pamiętają dobrze, że gen. Maczek właśnie pod kawaleryjskimi 
sztandarami i znakami przeprowadził ich przez dwie kampanie — polską 
i francuską, nie narażając na szwank ich żołnierskiej dumy.

Dlatego też poza pułkami o ściśle kawaleryjskich nazwach: ułanów, strzel
ców konnych i dragonów, wchodzą w skład dywizji pułki pancerne, artylerii 
i baony strzelców. Jednak dla podkreślenia tradycji jazdy pancernej wszystkie 
oddziały noszą proporczyki kawaleryjskie, choć — jak twierdzą niektórzy — 
narzucone pancerniakom wbrew ich woli.

1 Dywizja Pancerna przechodzi do historii Wojska Polskiego jeszcze z in
nych względów. Nie tylko przyjmuje jako jedyna wielka jednostka WP kapitu
lację Niemców w mieście i porcie Wilhelmshaven, ale też przez dwa lata, 
z przybyłą później Samodzielną Brygadą Spadochronową, staje garnizonem 
okupacyjnym w prowincji Fryzja i księstwie Oldenburskim.

Poza pułkami kawaleryjskimi i jazdą pancerną 1 Dywizji w skład 1 Korpusu 
PSZ na Zachodzie wchodzi 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich oraz 16 Pułk Dra
gonów. Obydwa z 16 Samodzielnej Brygady Pancernej. W składzie 4 Dywizji 
Piechoty jest 9 Pułk Ułanów Małopolskich. Reaktywowany zostaje także Pułk 
Szwoleżerów. __

Jeśli zliczyć wszystkie pułki i oddziały I Korpusu, oddziały o tradycjach
i nazwach kawaleryjskich stanowią prawie połowę wszystkich oddziałów 103 



liniowych. Podobnie jest w II Korpusie, choć liczba pułków kawaleryjskiego 
pochodzenia i tradycji jest mniejsza. Wszystkie pułki są zmotoryzowane i pan
cerne. Jedynie organizacja pułku Ułanów Karpackich zaczęła się typowo 
konno i kawaleryjsko.

Ułani Karpaccy powstali jeszcze przed kapitulacją Francji, w kwietniu 1940 
r. jako dywizjon rozpoznawczy Brygady Strzelców Karpackich tworzonej 
w Syrii, przy pomocy francuskich władz wojskowych na tych samych zasadach 
jak na terenie Francji. Dowództwo nad ułanami objął mjr Władysław Bobiń
ski. Z góry przesądzono, że muszą być oddziałem ułańskim. Początkowo 
rozważano możliwość przejęcia nazwy od 15 Pułku Ułanów Poznańskich, 
w których major służył przed wojną. Zdecydowano jednak, że bez zgody 
dowódcy tego pułku, który znajdował się w niewoli, nie można nadawać tego 
miana nowej jednostce grupującej kawalerzystów różnych pułków.

Od maja 1940 r. do dywizjonu zgłaszali się oficerowie i podoficerowie. 
Podobnie jak i w innych polskich oddziałach na Zachodzie dał się odczuć brak 
szeregowców, których stosunkowo najmniej przekroczyło granicę kraju. Żoł
nierze napływający do Brygady Karpackiej rekrutowali się przeważnie z obo
zów internowania na Węgrzech i w Rumunii, z Polonii na Bliskim i Dalekim 
Wschodzie.

Początkowo oddział majora Bobińskiego nosił nazwę: Dywizjon Rozpo
znawczy Kawalerii Brygady Strzelców Karpackich, jednak już w końcu maja 
1940 r. przyjął nazwę Dywizjon Ułanów Brygady Strzelców Karpackich. 
Wkrótce, w wyniku systematycznie napływających uzupełnień, dyon został 
podzielony na trzy szwadrony: konny, motorowy i gospodarczy.

Ciekawa jest historia powstania barw dywizjonu, a tym samym pułku. 
Kadra przybyła z Francji nosiła na kołnierzach polskie barwy ogólnokawale- 
ryjskie, a więc proporczyki amarantowo-granatowe. Wydano więc rozkaz, by 
wszyscy żołnierze przyszyli sobie na furażerkach i kurtkach podobne propor
czyki. Jednak jak na złość w Homs, gdzie wówczas stacjonowano, nie można 
było nigdzie dostać sukna tej barwy. Zakupiono więc sukno czerwone i niebie
skie i tak — nieoczekiwanie i przypadkowo — zrodziły się barwy pułku. 
W październiku 1943 r. na proporczyku pułkowym pojawił się dodatkowy 
element: dwie palmy na półksiężycu. Znak ten, zaprojektowany jeszcze w czasie 
walk w delcie Nilu, doczekał się wkrótce zatwierdzenia rozkazem.

Po kapitulacji Francji cała brygada wraz z ułanami przeszła z Syrii do 
Palestyny pod dowództwo angielskie. Nie obyło się bez licznych kontrowersji 
i zatargów z Francuzami, którzy chcieli pozbawić Polaków sprzętu i broni. Ale 
ostatecznie, wobec zdecydowanie bojowej postawy i groźby zbrojnego starcia, 
rzecz cała skończyła się normalną ewakuacją.

Podporządkowanie brygady i ułanów Brytyjczykom doprowadziło do 
polepszenia zaopatrzenia polskich oddziałów. Ułani otrzymali, niezależnie od 
nowego umundurowania i uzbrojenia, około 300 koni angielskich wraz z rzę
dami, motocykle z przyczepami, samochody ciężarowe. Została nieco zmie
niona organizacja dywizjonu, przy czym za podstawę posłużyły wzory kawa
lerii brytyjskiej.

Jesienią 1940 r. ułani wraz z całą brygadą otrzymali pierwsze bojowe 
zadanie — ochronę i patrolowanie rejonu Aleksandrii w delcie Nilu w Egipcie. ___ 
Służbę pełnili pod ogniem niemiecko-włoskim, zarówno z powietrza, jak 
i z morza. Tam właśnie odbyła się przed ministrem wojny Wielkiej Brytanii 104 



Anthony Edenem w Dekheilii ostatnia defilada konnej polskiej kawalerii w Si
łach Zbrojnych na Zachodzie. Od tej chwili poczęto bardzo powoli, lecz kon
sekwentnie przesadzać ułanów na pojazdy zmechanizowane. Zamiana konia 
na silnik miała trwać jeszcze długo dlatego, że zaopatrzenie brytyjskie nie 
osiągnęło w tym czasie poziomu dostosowanego do potrzeb zmotoryzowanego 
pola walki. Pewien wpływ na opóźnienie wprowadzenia w życie tej decyzji 
miało pozostawienie dużej liczby koni i mułów przez rozbite oddziały włoskie.

W lutym 1941 r. dywizjon ostatecznie został przemianowany na Pułk Uła
nów Karpackich. Ułani po otrzymaniu tej nazwy starali się podkreślić odręb
ność swej jednostki różnymi szczegółami, np. odrzucili spinacze od spodni, 
malowali parciane pasy na kolor biały itp. Dowództwo przychylnym okiem 
patrzyło na te praktyki, zatwierdzając je kolejnymi rozkazami jako obowiązu
jące dla wszystkich żołnierzy pułku.

Pułk Ułanów Karpackich odznaczył się szczególnie w obronie Tobruku, 
a następnie wraz z innymi oddziałami II Korpusu w walkach we Włoszech 
i pod Monte Cassino. W Korpusie zostają odtworzone: 1 Pułk Ułanów Kre- 
chowieckich, 12 Pułk Ułanów Podolskich oraz 15 Pułk Ułanów Poznańskich.

Ułani Podolscy, jako pułk rozpoznawczy, walczą w składzie 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich. Ułani Poznańscy spełniają to samo zadanie w 5 Kreso
wej Dywizji Piechoty. Natomiast Ułani Krechowieccy stają się pułkiem pan
cernym w 2 Brygadzie Pancernej dowodzonej przez kawalerzystę gen. Broni
sława Rakowskiego.

Wskutek napływu ochotników, szczególnie spośród jeńców-Polaków siłą 
wcielonych do armii niemieckiej, w II Korpusie powstają nowe jednostki, a 
wśród nich pułki kawaleryjskie. Jako pułki rozpoznawcze odtworzone zostają 
w 3 Dywizji Strzelców Karpackich — 7 Pułk Ułanów Lubelskich, w 5 Kresowej 
Dywizji Piechoty zaś — 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich.

W nowo tworzącej się 14 Wielkopolskiej Brygadzie Pancernej odtworzony 
zostaje 3 Pułk Ułanów Śląskich orazpowstaje całkiem nowy 10 Pułk Huzarów.

Zgodnie z tradycją ułańską i z niepisanym kodeksem kawaleryjskim pułki 
dawniej konne, obecnie przesadzone na sprzęt pancerno-motorowy, starają się 
wyróżnić wśród pozostałych oddziałów, a w każdym razie dorównać im bojo- 
wością i odwagą. Wszak to właśnie ułanom przypadł w udziale zaszczyt 
zatknięcia pierwszego polskiego proporca na Monte Cassino.

Rankiem 18 maja oczy żołnierzy kierują się ku sterczącym nad okolicą 
ruinom klasztoru. Niektórzy widzą powiewającą nad nimi białą kapitulacyjną 
flagę, inni dopatrują się w niej barw angielskiego Union Jack. Nie pomagają 
nawet lornetki. Nic nie można rozeznać. Dziwią się tylko — dlaczego taka 
mała. Może odległość tak zmienia proporcje? W każdym razie jedno jest pewne, 
nie jest to już flaga niemiecka i bez względu na to, jakiego jest koloru, klasztor 
zdobyli oni — Polacy.

I chociaż później nad klasztorem ukazała się flaga polska, jednak chorą
giewka, której aż do łzawienia oczu wszyscy wypatrywali, nie była niczym 
innym jak tylko proporczykiem ułańskim. Opisuje to dokładnie Melchior 
Wańkowicz w Monte Cassino.

Na klasztor przeszedł już patrol saperski rozbrajający teren i taśmujący ścieżkę, ale inną 
drogą. Przedtem jeszcze doszedł ów właśnie patrol ułański z trzynastu ułanów pod dowódz
twem ppor. Gurbiela. Szli jak słonie na butelkach w cyrku — dołami po wybuchłych pociskach 
i głazami, na których widać było, że min nie ma. W klasztorze w podwórcu powitał ich święty 105



bez głowy i uroczysta cisza. W kwadrans wszedł następny patrol 1. szwadronu z osiemnastu 
ułanami pod dowództwem por. Hrynkiewicza. O godzinie 10.40 strzelili czerwoną rakietę — na 
znak. Zaraz potem, zdaje się z Albanety, pojawił się z nieodłącznym pudlem, Pitrem, ppłk. 
Bobiński. Ułani zatknęli swój proporczyk, na co irytowała się piechota: — „Nam tu każą 
patrolować, po minach łazić, Szwabów z bunkrów wyciągać, a ułany poleciały i zakładają 
proporczyk. Na to oni pierwsze chojraki — proporczyk zatknąć. Cóż to, oni zdobyli klasztor 
czy piechota?”

Zresztą gdyby się chciało określić, jaka mianowicie piechota, to by się też nie doszło do 
ładu. Nie tylko każda z dywizji była przekonana, że odegrała decydującą rolę — ale każdy 
batalion. I do pewnego stopnia nie tylko obie dywizje, ale każdy batalion miał rację: wobec 
powiązania ogni stłumienie jednego punktu oporu decydowało o upadku innych.

[...] I jasne jest, że proporczyk 12. Pułku Ułanów Polskich zawisł pierwszy na klasztorze, na 
który od miesięcy były zwrócone oczy świata. I dlatego pewno lornetko wieżom, nastawionym 
na to, czy pierwsza na klasztorze ukaże się flaga nasza czy angielska, troił się przed oczyma 
Union Jack, który był — ułańskim proporczykiem2.

Rzeczywiście z dala proporczyk ten — o trzech poziomych pasach: amaran
towym, białym i granatowym — mógł się mienić kolorami angielskiej flagi. Ale 
faktem niezbitym i bezspornym jest, że to pierwsi ułani weszli do klasztoru 
Monte Cassino i jeśli nawet ich zasługi bojowe i wysiłek nie były decydujące, 
jednak akcent niewątpliwie był dziełem kawalerii polskiej. Zresztą— jak 
stwierdza sam Wańkowicz, najlepszy znawca tematu — nie sposób ustalić, 
który z oddziałów II Korpusu wniósł najwięcej do zwycięstwa pod Monte 
Cassino. A przecież ułani szli też w pierwszych szeregach i walczyli na najcięż
szych odcinkach.

Przy przedstawianiu polskiej kawalerii organizowanej w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie nie sposób pominąć artylerii konnej. W 1940 r. 
powstał w Syrii Karpacki Dywizjon Artylerii Konnej. Wraz ze swą macierzystą 
Brygadą Karpacką, a następnie 3 Dywizją Strzelców Karpackich, przemierzył 
długi szlak bojowy. Wyróżnił się szczególnie w walkach pod Tobrukiem 
i w bitwie pod Gazalą, w której poległ jego dowódca ppłk dypl. Emil Sikorski.

Drugą jednostką tego rodzaju był 7 Pułk Artylerii Konnej, którego formo
wanie rozpoczęto jeszcze w Związku Radzieckim w miejscowości Kenimech. 
Po ewakuacji oddziałów do Iranu pułk przeszedł przez Irak, Palestynę i Egipt 
do Włoch. Tutaj w marcu 1944 r. rozpoczął swój szlak bojowy, odznaczając się 
w walkach o Monte Cassino, Loretto, Anconę oraz w zdobyciu Bolonii.

Obydwa oddziały — dywizjon i pułk artylerii konnej, choć zamieniły konie 
na sprzęt motorowy, jednak do końca zachowały tradycję — nazewnictwo 
z czasów konnych. Do momentu rozwiązania artylerzyści nosili proporczyki 
czarno-czerwone i odznaki artylerii konnej. Starali się też pielęgnować trady
cyjne cnoty artylerii konnej — szybkość działań bojowych, brawurę, męstwo 
i fantazję kawaleryjską.

Przeniesienie wszystkich formacji polskich do Wielkiej Brytanii i rozpo
częta ich likwidacja nie zmieniła już niczego w pięknych tradycjach tego 
rodzaju broni. Rok 1947 zamknął definitywnie historię polskiej kawalerii zmo
toryzowanej i jazdy pancernej na Zachodzie. Odeszły do muzeów sztandary, 
znaki i mundury, przeszły do historii czyny i wydarzenia. Zostali jednak ludzie 
— kombatanci kawalerzyści, w których umiłowanie swej broni, szacunek dla 
jej tradycji kazał kultywować minione chwile, zachować dla potomności 
pamiątki, dokumenty, relacje. Powstały związki i koła poszczególnych pułków 
kawalerii i artylerii konnej. Istnienie tych stowarzyszeń zainicjował zjazd ofice-

2 M. Wańkowicz, Monte Cassino, War
szawa 1957, Wyd. I, s. 430, 431.
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rów kawalerii i artylerii konnej, który odbył się w Szkocji 22 kwietnia 1941 r. na 
terenie stacjonowania 10 Brygady Kawalerii. Zapoczątkowało to powstanie po 
wojnie w Londynie Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, w skład którego 
wchodzi około 30 kół. Zrzeszenie od 1956 r., bez przerwy do chwili obecnej, 
wydaje kwartalnik historyczny „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”.

Władysław Anders

73. Władysław Anders —jako generał dywizji

Urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Błoniach 
w pow. Kutno. Studiuje na Politechnice 
w Rydze. W czasie wojny służy w armii 
rosyjskiej. Od jesieni 1917 r. w Wojsku Pol
skim jako dowódca szwadronu w 1 Pułku 
Ułanów I Korpusu Wschodniego, a od
1918 r. jako szef sztabu 1 Dywizji Strzelców 
I Korpusu Polskiego na Wschodzie. Zwery
fikowany w stopniu podpułkownika Sztabu 
Generalnego ze starszeństwem 1 czerwca
1919 r. Jest kwatermistrzem i szefem sztabu 
Wojsk Wielkopolskich, a następnie, do 
września 1921 r. dowódcą 1 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich, który w 1920 r. otrzymuje 
nazwę 15 Pułku Ułanów Poznańskich. W 
latach 1921—1923 studiuje w École Supér
ieur de Guerre w Paryżu, a w 1924 r. w 
barwach 15 Pułku Ułanów zostaje dyrekto

rem nauk kursu dla wyższych dowódców. 
Mianowany pułkownikiem Sztabu General
nego 15 sierpnia 1924 r., występując nadal w 
barwach swego pułku, obejmuje stanowisko 
w Sztabie Generalnym w Inspektoracie 
Kawalerii. W czasie zamachu majowego 
1926 r. jest szefem sztabu wojsk wiernych 
rządowi RP. W latach 1926—1937 r. 
dowódca II Samodzielnej Brygady Kawale
rii, a potem Kresowej w Brodach. Genera
łem brygady mianowany 1 stycznia 1934 r. 
Od 1937 r. obejmuje dowództwo Nowo
gródzkiej Brygady Kawalerii, a 12 września 
1939 r. zostaje dowódcą Grupy Operacyjnej 
Kawalerii. Ranny. Do 1941 r. więziony w 
Związku Radzieckim. Awansowany na 
generała dywizji 11 sierpnia 1941 r., zostaje 
kolejno dowódcą: Armii Polskiej w ZSRR 
(1941) i na Bliskim Wschodzie (1942), a 
następnie, latem 1943, II Korpusu, dowo
dząc nim w kampanii włoskiej i bitwie o 
Monte Cassino. Od lutego do maja 1945 r. 
pełni obowiązki Naczelnego Wodza. W 
listopadzie 1946 r. zostaje Naczelnym 
Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił 
Zbrojnych. Umiera w Londynie 12 maja 
1970 r. Pochowany na cmentarzu wojsko
wym na Monte Cassino.

Władysław Bobiński

Urodził się 4 lipca 1901 r. w Marianówce na 
Kijowszczyźnie. Działacz POW w Kijowie. 
Od października 1917 r. służy w III, 
a potem w II szwadronie Korpusu Polskiego 
na Wschodzie, a od 1918 do 1920 r.
w 5 Pułku Ułanów jako podchorąży. Miano
wany podporucznikiem 1 sierpnia 1921 r.
i przeniesiony do 15 Pułku Ułanów, jest 
także w latach 1922—1923 instruktorem 
w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii 
w Poznaniu. Służąc w 15 Pułku Ułanów 
kolejno awansuje na porucznika —
1 października 1922, rotmistrza —
1 stycznia 1932 i majora — 19 marca 1939 r.

74. Władysław Bobiński —jako płk Pułku Ułanów 
Karpackich

W kampanii wrześniowej walczy jako 
dowódca rejonu etapowego Łuck w grupie 
generała Skuratowicza. We Francji jest 
referentem ewidencji kawalerzystów Sztabu 
Naczelnego Wodza, a następnie, od maja 
1940 r., zostaje dowódcą 
dywizjonu, a później Pułku Ułanów 
Karpackich. Dowodząc pułkiem pod 
Tobrukiem da się poznać jako bardzo 
zdolny i odważny oficer. Mianowany 
podpułkownikiem 3 maja 1943 r., 
od sierpnia tegoż roku oficer do zleceń
1 główny oficer łącznikowy przy Sztabie 
Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie. 
W 1944 r. zostaje zastępcą dowódcy
2 Brygady Pancernej oraz awansuje 
na pułkownika 7 września tegoż roku.
W grudniu 1944 r. obejmuje dowództwt 
14 Wielkopolskiej Brygady Pancernej, 
dowodząc nią w Egipcie, we Włoszech 
i w Wielkiej Brytanii. W 1947 r. zostaje 
zdemobilizowany. Po wojnie osiada 
w Paryżu. Umiera w Londynie 18 lutego 
1975 r. Pochowany na cmentarzu South 
Ealing.
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Antoni Grudziński

Urodził się 17 listopada 1897 r. w Wilnie. 
Studiuje na Politechnice w Petersburgu. 
W lipcu 1918 r. rozpoczyna służbę w dywiz
jonie ułanów na Kubaniu, późniejszym 
Pułku Ułanów 4 Dywizji Strzelców gen. 
Żeligowskiego, z którą wraca do Kraju. Od 
listopada 1919 do kwietnia 1920 r. jest słu
chaczem Szkoły Podchorążych. Zweryfiko
wany w stopniu podporucznika ze starszeń
stwem 1 czerwca 1919 r. W wojnie 1920 r. 
dowodzi plutonem w 14 Pułku Ułanów. 
Mianowany porucznikiem 1 września 
1920 r., do listopada 1926 r. jest adiutantem 
14 Pułku Ułanów. W barwach 14 Pułku 
w listopadzie 1926 r. skierowany zostaje 
do Wyższej Szkoły Wojennej. Awansuje 
na rotmistrza dyplomowanego 1 stycznia 
1929 r. Od października 1928 r. oficer 
sztabu, a od listopada 1930 r. szef sztabu 
2 Dywizji Kawalerii, potem otrzymuje 
przydział do sztabu Inspektora Armii 
we Lwowie. W listopadzie 1934 r. wraca do 
14 Pułku Ułanów na dowódcę szwadronu. 
Mianowany majorem dyplomowanym 
1 stycznia 1936 r. Przydzielony w styczniu 
1935 r., w barwach swego pułku, 
do Oddziału III Sztabu Głównego. W lipcu 
1939 r. mianowany zostaje zastępcą 
dowódcy 14 Pułku Ułanów. Jednakże 
kampanię wrześniową odbywa 
w Oddziale Operacyjnym Sztabu 
Naczelnego Wodza, a następnie we Francji 
pozostaje na tym samym stanowisku. 
Mianowany podpułkownikiem 
dyplomowanym 3 maja 1940 r., zostaje 
przydzielony do Oddziału Operacyjnego 
Sztabu XX Korpusu francuskiego. Od 
czerwca 1940 r. jest zastępcą szefa Oddziału 
III Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. 
W połowie 1941 r. zostaje dowódcą
1 Samodzielnego Dywizjonu, później Pułku 
Rozpoznawczego I Korpusu w Szkocji, od 
lipca 1942 r. zaś zastępcą dowódcy
16 Brygady Pancernej. W latach 1943—1944 
jest oficerem do zleceń szefa w sztabie 
Naczelnego Wodza w Londynie. W latach
1944 i 1945 kolejno w misji łącznikowej 
Naczelnego Wodza przy Dowództwie 
Brytyjskim Grupy Armii na kontynencie 
europejskim i zastępcą dowódcy 10 Brygady 
Kawalerii Pancernej. Mianowany pułkowni
kiem dyplomowanym 1 stycznia 1945. Po 
zakończeniu działań wojennych w czerwcu
1945 r. zostaje dowódcą 10 Brygady 
Kawalerii Pancernej. Po demobilizacji osiada 
w Londynie. Umiera tam 1 grudnia 1981 r.

Jerzy Jastrzębski

Urodził się 29 lipca 1895 r. w majątku Ani- 
żańce w pow. Sejny. Od 1914 r. służy jako 
oficer w kawalerii rosyjskiej. Po rewolucji 
październikowej wstępuje do I Korpusu Pol
skiego gen. Dowbór-Muśnickiego, a następ
nie do Dywizji Syberyjskiej. W końcu 
1918 r. powraca do Kraju i zostaje przydzie
lony do formującego się 10 Pułku Ułanów 
Litewskich. W kampanii 1919 i 1920 r. 
dowodzi szwadronem. Zweryfikowany 
w stopniu rotmistrza ze starszeństwem 
1 czerwca 1919 r. Mianowany majorem 
15 sierpnia 1924 r. Do 1926 r. jest dowódcą 
szwadronu, kiedy to zostaje skierowany do 
Wyższej Szkoły Wojennej. Po jej ukończe
niu w 1928 r. otrzymuje przydział do Ins
pektora Armii gen. Rómmla we Lwowie 
jako drugi oficer sztabu. Awansowany na 
podpułkownika dyplomowanego 1 stycznia 
1931 r., zostaje zastępcą dowódcy 27 Pułku 
Ułanów w Nieświeżu, a w 1936 r. dowódcą 
8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmie. 
Awansuje na pułkownika dyplomowanego 
19 marca 1938 r. W kampanii wrześniowej 
1939 r. walczy na czele 8 Pułku Strzelców 
Konnych, a 7 września ze swego pułku 
i resztek Pomorskiej Brygady Kawalerii 
organizuje kombinowany pułk kawalerii. Na 

jego czele walczy w bitwie nad Bzurą, a nie 
mogąc przebić się do Warszawy, pułk roz
wiązuje. Po kapitulacji stolicy melduje się 
do pracy w Służbie Zwycięstwa Polski, 
a następnie, na wezwanie gen. Sikorskiego, 
w początku maja 1940 r. przedostaje się do 
Paryża. Po klęsce Francji jest w Anglii 
kolejno szefem sztabu Dowództwa Obozów 
i Oddziałów w Szkocji, Komisji Regulami
nowej w Londynie, a od stycznia 1941 r. za
stępcą dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pan
cernej w Szkocji. Odjioczątku 1942 r. 
w Armii Polskiej na Środkowym Wscho
dzie. Od maja 1942 r. jest zastępcą dowódcy 
3 Dywizji Strzelców Karpackich w II Korpu
sie, pozostając na tym stanowisku do 
śmierci. W okresie walk przygotowawczych 
do bitwy o Monte Cassino zostaje ranny od 
wybuchu miny pod Monte Trocchio 
i umiera w szpitalu 24 kwietnia 1944 r. 
Pochowany na polskim cmentarzu wojen
nym Monte Cassino.

Zbigniew Kiedacz
Urodził się w 1911 r. w Poznaniu jako syn 
długoletniego (1919—1932) wiceprezydenta 
tego miasta. Kończy gimnazjum 
im. K. Marcinkowskiego. Po roku studiów 
agronomicznych odbywa służbę wojskową. 
Po jej ukończeniu jako podchorąży rezerwy 
artylerii decyduje się na karierę oficera 
zawodowego. W 1932 r. kończy Szkołę 
Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu 
i otrzymuje jako podporucznik przydział do 
15 Pułku Ułanów w Poznaniu. Startuje 
w wielu zawodach hippicznych. We 
wrześniu 1939 r., już w stopniu porucznika, 
zostaje w barwach pułku przydzielony do 
sztabu Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, 
dowodzonej przez gen. Władysława 
Andersa. Walczy we Francji w 10 Brygadzie 
Kawalerii Pancernej gen. Stanisława 
Maczka. Na jesieni 1941 r. zgłasza się 
ochotniczo i wyjeżdża do Armii Polskiej 
formowanej w ZSRR. W stopniu rotmistrza 
organizuje Batalion „S”, przeznaczony do 
zadań specjalnych. W październiku 1942 r. 
batalion zostaje przekształcony w 15 Pułk 
Kawalerii Pancernej, by wkrótce otrzymać 
historyczną nazwę 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich. Mianowany majorem, 
sprawuje dowództwo odznaczając się
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76. Zbigniew Kiedacz —jako rtm. 15 Pułku Uła
nów Poznańskich

odwagą i wzorowością w wykonywaniu tej 
funkcji. Pułk wyróżnia się tak w szkoleniu, 
ćwiczeniach, jak i walkach pod Monte 
Cassino i w całej kampanii włoskiej. 
Awansowany do stopnia podpułkownika 
6 sierpnia 1944 r. Ginie 23 października 
1944 r. pod Civitella di Romagna wskutek 
wybuchu miny. Pochowany na cmentarzu 
Santa Sofia. Przemawiając nad jego mogiłą 
gen. Anders powie: „Straciłem oficera, dla 
którego nie było rzeczy niemożliwych do 
wykonania”.

Stanisław Maczek

Urodził się 31 marca 1892 r. w miejscowości 
Szczerzec pod Lwowem. Studiuje na Wy
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwow
skiego i działa w Związku Strzeleckim.
W czasie wojny odbywa służbę w armii aus
triackiej jako oficer rezerwy piechoty. Po 
przejściu do Wojska Polskiego w 1918 r. 
mianowany porucznikiem zostaje dowódcą 
ochotniczej kompanii z Krosna, a w 1919 r. 
obejmuje dowództwo lotnej kompanii 
w 4 Dywizji Piechoty, walcząc w rejonie 
Sanok — Chyrów, potem zostaje 
skierowany do Oddziału Operacyjnego 
Sztabu 2 Armii. Zweryfikowany w stopniu 

majora ze starszeństwem 1 czerwca 1919 r. 
W wojnie 1920 r. dowodzi szturmowym 
Baonem Strzelców w 1 Dywizji Jazdy, 
a następnie jest oficerem sztabu 5 Dywizji 
Piechoty. Od 1921 do 1923 r. jest dowódcą 
batalionu w 26 Pułku Piechoty we Lwowie.

77. Stanisław Maczek —jako generał brygady

Mianowany podpułkownikiem Sztabu 
Generalnego 1 sierpnia 1923 r., skierowany 
do Wyższej Szkoły Wojennej. Po jej 
ukończeniu w 1924 r., zostaje szefem 
Ekspozytury Oddziału II Sztabu 
Generalnego we Lwowie, a od 1927 do 
1928 r. zastępcą dowódcy 76 Pułku Piechoty 
w Grodnie. W latach 1929—1934 jest 
dowódcą 81 Pułku Piechoty. Mianowany 
pułkownikiem dyplomowanym Sztabu 
Generalnego 1 stycznia 1931 r. Od 1935 r. 
jest zastępcą dowódcy 7 Dywizji Piechoty 
w Częstochowie. W 1938 r., w dowód 
szczególnego uznania dla jego zdolności, 
otrzymuje dowództwo pierwszej w Polsce 
wielkiej jednostki motorowej — 10 Brygady 
Kawalerii Zmotoryzowanej. Mianowany 
generałem brygady 15 września 1939 r. Na 
jej czele walczy, odnosząc wiele sukcesów 
bojowych, w kampanii 1939 r. , a następnie 
we Francji w 1940 r. jako Dywizji Lekkiej 
Motorowej. Ponownie w Anglii reaktywuje 
swoją brygadę w nieco zmienionym składzie 

jako 10 Brygadę Kawalerii Pancernej.
W lutym 1942 r. zostaje dowódcą 1 Dywizji 
Pancernej i na jej czele walczy we Francji, 
Belgii i Niemczech do samego zakończenia 
wojny. Mianowny generałem dywizji 
1 czerwca 1945 r., dowodzi I Korpusem od 
maja 1945 r., a od września tegoż roku do 
demobilizacji jednostkami Wojska 
w Wielkiej Brytanii. Po wojnie osiada 
w Edynburgu, w Szkocji, gdzie mieszka 
dotychczas.

Bronisław Rakowski

Urodził się 20 czerwca 1895 r. w Szczucinie 
na Ziemi Krakowskiej. Odbywa studia gór
nicze w Loeben. Należy do Związku Strze
leckiego. W sierpniu 1914 r. wstępuje do 
Legionów Polskich, gdzie służy początkowo 
w 1 Pułku Piechoty, a następnie w 1 Pułku 
Ułanów. Po kryzysie przysięgowym wcie
lony do armii austriackiej, potem interno
wany. Od listopada 1918 r. mianowany 
podporucznikiem, współorganizuje 3 Pułk 
Ułanów w Lublinie, późniejszy 7 Pułk Uła
nów, z którym walczy w Małopolsce. Od 
czerwca 1919 do listopada 1926 r. w 7 Pułku 
dowodzi kolejno plutonem, szwadronem, 
dywizjonem i zostaje kwatermistrzem. Zwe- 
ryfikowny w stopniu rotmistrza ze starszeń
stwem 1 czerwca 1919, a mianowany majo
rem 15 sierpnia 1924 r. Po ukończeniu 
Wyższej Szkoły Wojennej w październiku 
1928 r., kierownik wyszkolenia bojowego 
w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Gru
dziądzu. Mianowany podpułkownikiem 
dyplomowanym 1 stycznia 1930 r., zostaje 
wykładowcą taktyki kawalerii w Wyższej 
Szkole Wojennej i Centrum Wyższych Stu
diów Wojskowych w Warszawie. Od sierp
nia 1931 do lutego 1936 r. dowodzi 12 Puł
kiem Ułanów. Awansowany do stopnia 
pułkownika dyplomowanego 1 stycznia 
1934 r. Od lutego 1936 r. powołany na szefa 
Wojskowego Biura Historycznego. W kam
panii wrześniowej 1939 r. jest szefem sztabu 
Dowództwa Frontu Południowego i Obrony 
Lwowa, po klęsce więziony w Związku 
Radzieckim. Od listopada 1941 do marca 
1942 r. jest dowódcą Ośrodka Organizacyj
nego Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i 
dowódcą 8 Dywizji Piechoty. Generałem 
brygady mianowany 11 grudnia 1941 r. Od
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78. Bronisław Rakowski — jako generał brygady

marca do września 1942 r. dowodzi
5 Dywizją Piechoty, a następnie, do sierpnia 
1943 r., jest szefem sztabu Armii Polskiej na 
Wschodzie. Do stycznia 1945 r. dowodzi 
2 Brygadą Pancerną w II Korpusie na Bli
skim Wschodzie oraz w kampanii włoskiej i 
w bitwie o Monte Cassino, a potem, do 
1947 r. dowódcą Warszawskiej Dywizji 
Pancernej w II Korpusie. Po demobilizacji 
osiedla się w Argentynie. Umiera 28 grudnia 
1950 r. w Buenos Aires.

Klemens Rudnicki

Urodził się 28 marca 1897 r. w Żydaczowie 
na ziemi lwowskiej. Działa w Zarzewiu 
i Drużynach Strzeleckich. Od sierpnia do 
września 1914 r. służy w Legionie Wschod
nim, potem jako podporucznik rezerwy zo- 
staje powołany do austriackiej piechoty. 
W Wojsku Polskim służy od listopada 
1918 r. w 2 Pułku szwoleżerów, a następnie 
w barwach pułku jest od 1926 r. dowódcą 
szwadronu „Podświle” Korpusu Obrony 
Pogranicza. Zweryfikowny w stopniu rtm. 
ze starszeństwem 1 czerwca 1919 r. Awan
sowany na majora 1 stycznia 1928 r., przez 
następne dwa lata studiuje w Wyższej

Szkole Wojennej, obejmując w niej od maja 
1930 r. wykłady taktyki ogniowej. W kwiet
niu 1933 r. zostaje zastępcą dowódcy 
7 Pułku Strzelców Konnych. Mianowany 
podpułkownikiem dyplomowanym 1 sty
cznia 1934 r., wraca do Wyższej Szkoły 
Wojennej na stanowisko kierownika katedry 
taktyki ogólnej. W listopadzie 1938 r. zos
taje dowódcą 9 Pułku Ułanów, na czele któ
rego walczy w kampanii wrześniowej 
1939 r., następnie w konspiracji, w Związku 
Walki Zbrojnej. Przebywa w więzieniu w

79. Klemens Rudnicki —jako generał brygady

Związku Radzieckim. We wrześniu 1941 r. 
zostaje zastępcą dowódcy 6 Dywizji Pie
choty w ZSRR. Awansowany na pułkow
nika dyplomowanego 11 grudnia 1942 r., 
w kwietniu 1943 r. obejmuje stanowisko 
dowódcy 6 Dywizji Piechoty, a we wrześniu 
dowódcy 6 Brygady Armii Polskiej na 
Wschodzie, potem zastępcy dowódcy 6 Kre
sowej Dywizji Piechoty II Korpusu. Walczy 
pod Monte Cassino i w całej kampanii wło
skiej, zyskując sobie miano bardzo dobrego 

dowódcy. Awansowany na generała brygady 
1 kwietnia 1945 r., w maju, już po zakoń
czeniu działań wojennych, obejmuje stano
wisko dowódcy 1 Dywizji Pancernej, pozo
stając na tym stanowisku do 1947 r., to jest 
zdemobilizowania Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Po wojnie osiada w Londynie. 
Od 1966 r. jest prezesem Zrzeszenia Kół 
Pułkowych Kawalerii w Wielkiej Brytanii.
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80. Gen. Dwight Eisenhower wizytuje 24 Pułk 
Ułanów 1 Dywizji Pancernej przed inwazją



Klęska, którą Wojsko Polskie poniosło w kampanii wrześniowej, nie spowo
dowała załamania się oficerów, podoficerów i szeregowych. Mimo szoku, 
jakim była okupacja Polski i rozbicie armii, żołnierze w kraju i poza krajem 
zbierali się do dalszej walki. Szczególnie kawalerzyści, których tak niechętnie, 
z uwagi na ocenę zdolności bojowych jazdy, traktowano w ZWZ oraz we 
Francji, a potem w Anglii, starali się dochować wierności swoim tradycjom.

Najciekawszy jest fakt, że kawalerzyści nie najlepiej oceniani przez władze 
wojskowe w kraju i na emigracji, zupełnie odmiennie byli oceniani przez 
nieprzyjaciela.

W relacjach niemieckich znajdujemy wiele wzmianek o polskiej kawalerii.
Guderian w swoich pamiętnikach wspomina o popłochu, jaki powstał w jego sztabie po 

ukazaniu się gdzieś w pobliżu polskiej kawalerii. Gen. Blumentritt w książce o gen. von 
Runstaedt stwierdza, że jak było do przewidzenia Polacy bili się odważnie, a pojawiające się jak 
duchy brygady kawalerii zaskakiwały Niemców nocą. W książce Kampferlebnisse aus dem 
Feldzuge in Polen 1939 autor niemiecki pisze (dotyczy to walk Wielkopolskiej i Podolskiej BK 
w Puszczy Kampinoskiej): „...nieprzyjaciel, którego pułk miał przed sobą w m. Polesie, a rów
nież w m. Górki, nie był przeciwnikiem, który by był w rozkładzie. Były to oddziały jeszcze 
mocno w rękach swych dowódców trzymane”. Wspomniany wyżej gen. Blumentritt pisze 
również: „Elitą wojska polskiego była wspaniała kawaleria z jej długą tradycją. Podczas 
kampanii wrześniowej sprawiała ona wielu niemieckim dywizjom sporo kłopotów i wyróżniała 
się niebywałą brawurą”1.

W 1939 i na początku 1940 r. na terenie kraju została duża część korpusu 
oficerów i podoficerów oraz większość szeregowych kawalerii. Trzech dowód
ców wielkich jednostek kawalerii, w stopniach pułkowników, a to Jan Karcz, 
Julian Filipowicz, Tadeusz Komorowski, czternastu dowódców pułku, wielu 
oficerów rezerwy oraz trzy czwarte korpusu podoficerów zawodowych. Była to 
kadra, która poważnie zasiliła szeregi konspiracji wojskowej.

Pierwszym, który, choć bez rozkazu, podjął walkę partyzancką był słynny 
„Hubal” — mjr Henryk Dobrzański ze 110 Pułku Ułanów Rezerwowej Bry
gady „Wołkowysk” (pułk drugiego rzutu przyjmował nr 100 przed macierzy
stym numerem).

Mimo to w 7WZ,, a później w AK, kawalerzyści napotykali z początku 
trudności w formowaniu oddziałów nawiązujących do nazw i tradycji ich 
macierzystych pułków.Wynikało to z pewnego nieporozumienia. Pierwszy 
rozkaz wojskowych władz podziemia mówił jedynie o formowaniu plutonów 
piechoty jak oddziałów najlepiej odpowiadających specyfice Armii Krajowej. 
Był on interpretowany jako zakaz tworzenia oddziałów kawalerii. Boleśnie 
odczuwali to oficerowie i podoficerowie kawalerii, choć nie rezygnowali i sa
morzutnie organizowali swe oddziały. Z czasem Komenda główna AK nie 
tylko je zatwierdzała, ale pozytywnie się do nich odnosiła.

Szczególnie drugi dowódca AK, gen. Bór-Komorowski, jako kawalerzysta, 
doceniał znaczenie swych towarzyszy broni dla morale i wartości bojowej 
oddziałów konspiracyjnych. Wystawił im też chlubną opinię:

Kawalerzyści, którzy tak chlubnie spełnili swój obowiązek żołnierski w kampanii wrześ
niowej, co wróg nawet w swych enuncjacjach potwierdzał, zasłużyli sobie bezsprzecznie na 
piękną kartę i w historii Armii Krajowej. Mówiąc o „kawalerzystach” mam na myśli równo
cześnie i artylerzystów konnych, tworzących z kawalerią jedną wspólną rodzinę. By przekonać 
się o bezgranicznej ofiarności i oddaniu dla sprawy tych żołnierzy, wystarczy przejrzeć listę 
strat z tego okresu. Śmiem twierdzić, że kawalerzyści w podziemnej służbie konspiracyjnej bez 
reszty wykonali swój obowiązek, niezależnie od tego, dokąd ich losy zawieruchy wojennej

W szeregach
Armii
Krajowej

1 Płk dypl. L. Strzelecki, Kampania 
wrześniowa, [w:] Jazda polska od wybuchu 
I wojny światowej, Londyn 1953, s. 80.
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zagnały. Pewne cechy właściwe naszym kawalerzystom uwypuklają się dobitnie w okresach 
największego wysiłku i najcięższych prób. Są nimi przede wszystkim: więź tradycji kawaleryj
skiej, koleżeństwo i przywiązanie do swego oddziału macierzystego. Niezależnie od tego 
występują i pewne właściwości, związane ściśle z tym rodzajem broni, jak szybkość i śmiałość 
decyzji, działanie przez zaskoczenie i umiejętność samodzielnego działania. Cechy te i właści
wości uwydatniły się w czasach konspiracji i działań z nimi związanych bardzo silnie.

Wystarczyło ściągnąć do pracy konspiracyjnej jednego kawalerzystę, by pociągnął on za 
sobą resztę. Kawalerzysta z kawalerzystą zawsze potrafili się odszukać i znaleźć wspólny język. 
Świadomość, że w danej organizacji czy zespole jest ktoś ze znanych kawalerzystów, była 
w przeważających wypadkach dostatecznym bodźcem do włączenia się ochotniczego pozosta
łych. W ten sposób od samego początku konspiracji skupiali się utrzymując wzajemną łączność 
i koleżeństwo2.

Potwierdziła to m.in. statystyka cichociemnych — zrzutków z Anglii. Na 
ogólną liczbę 317 było 33 kawalerzystów, z czego piętnastu poległo.

Dla kierowania sprawami konnicy zostaje w 1941—1942 r. powołany do 
życia Departament Kawalerii w Wydziale Broni Szybkich Komendy Głównej 
Armii Krajowej. Kierownictwo Wydziału objął płk dypl. Janusz Bokszczanin 
b. dowódca 10 pułku Strzelców Konnych z 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzo
wanej. Szefem departamentu został mjr dypl. Veli Bek Jedigar ps. „Damazy”, 
równocześnie dowódca konspiracyjnego 7 Pułku Ułanów Lubelskich noszą
cego od herbu województwa lubelskiego kryptonim „Jeleń”. Major Jedigar, 
z pochodzenia Azerbejdżanin, był przed wojną oficerem kontraktowym kawa
lerii. Wzięty do niewoli przez Niemców, w 1939 r. został zwolniony z obozu 
jako obcokrajowiec.

Opracowane w 1943 r. plany odtwarzania kawalerii w przypadku powsta
nia powszechnego w kraju były bardzo szerokie, dalekosiężne i nawiązywały do 
tradycyjnej organizacji kawalerii międzywojennej. Przewidywano sformowa
nie w centrum i na zachodzie kraju pięciu wielkich jednostek kawalerii zmoto
ryzowanej, trzech wielkich jednostek kawalerii konnej na wschodzie Polski. 
Wszystkie inne pułki i jednostki kawalerii projektowano powoływać pod broń 
jako piechotę, z zachowaniem dotychczasowych nazw i tradycji.

Rozkaz w tej sprawie, przekazany komendantom obszarów i okręgów AK, 
przewidywał m.in. odtworzenie Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej 
oraz Mazowieckiej, Krakowskiej, Wielkopolskiej i Pomorskiej Brygady Kawa
lerii jako jednostek zmotoryzowanych o nieco innym składzie niż przed wrześ
niem 1939 r.

Inaczej było z konnicą. Poza kawalerią dywizyjną miały być sformowane 
brygady: Nowogródzka w rejonie Kałuszyna z wykorzystaniem kadry 7 Pułku 
Ułanów, Wileńska w Łomżyńskiem z wykorzystaniem kadry 5 Pułku Ułanów, 
Wołyńska i Kresowa w Lubelskiem z wykorzystaniem kadry 2 Pułku Strzelców 
Konnych.

Miały też powstać dwa zgrupowania spieszone — Północne w Białymstoku 
—jako Podlaska Brygada Kawalerii, z sześcioma pułkami, oraz Południowe — 
jako Podolska Brygada Kawalerii, z pięcioma pułkami.

W ten sposób miały być odtworzone prawie wszystkie brygady z wyjątkiem 
Suwalskiej oraz 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, która pod dowódz
twem gen. Maczka znajdowała się na Zachodzie.

Poczynając od Komendy Głównej AK poprzez wszelkie komendy, inspek
toraty i poszczególne komórki organizacyjne, wszędzie działali kawalerzyści, 
przywiązani do tradycji bojowych swego rodzaju broni. I choć ze względu na

2 Gen. dyw. T. Bór-Komorowski, Kawa
lerzyści w Armii Krajowej, [w:] Jazda pol
ska..., s. 81.
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sytuację w kraju nie udało się odtworzyć ani jednej wielkiej jednostki kawalerii, 
czy to zmotoryzowanej, konnej czy pieszej, jednak w 1944 r. w AK istniało 
25 pułków kawaleryjskich, posiadających w mniejszym lub większym stopniu 
rozbudowaną strukturę organizacyjną. Niektóre z nich walczyły jako konne 
oddziały partyzanckie. Duża część z nich działała w konspiracji lub walczyła 
w partyzantce i Powstaniu Warszawskim.

W Warszawie istniał 1 Pułk Szwoleżerów. Brał udział w Powstaniu War
szawskim i częściowo w Puszczy Kampinoskiej. W Grójeckiem jeden szwadron 
2 Pułku Szwoleżerów. W Obwodzie Augustowskim trzy szwadrony 3 Pułku 
Szwoleżerów. Z 1 Pułku Ułanów jeden szwadron konny brał udział w akcji 
„Burza” w Puszczy Augustowskiej. 2 Pułk Ułanów zaś w obwodzie Bielsko- 
podlaskim. W Krakowskiem istniały dwa szwadrony 3 Pułku Ułanów. Z 5 
Pułku Ułanów w rejonie Wyszkowa działały dwa szwadrony i jeden pluton, 
który brał udział w Powstaniu Warszawskim.

Osobną kartę zapisał 7 Pułk Ułanów z szeroko rozbudowaną strukturą 
konspiracyjną — w sumie 853 ludzi w 22 plutonach istniejących w Warszawie, 
Wyszkowie, Radzyminie, Mińsku Mazowieckim i Sokołowie. Wsławił się on 
desperackim atakiem na siedzibę gestapo na początku Powstania Warszaw
skiego oraz walkami na Mokotowie. 8 Pułk Ułanów odtworzył jeden szwadron 
w Krakowie, 10 Pułk Ułanów zaś w Białostockiem. Pułki Ułanów 11 i 12 
wystawiły szwadrony piesze, które walczyły w Powstaniu Warszawskim. Na 
Wileńszczyźnie w akcji „Burza” brał udział szwadron konny 13 Pułku Ułanów, 
przy wyzwalaniu Lwowa zaś 14 Pułk Ułanów pod dowództwem majora armii 
jugosłowiańskiej „Draży” walczył razem z wojskami 1 Armii I Frontu Ukraiń
skiego przeciw Niemcom. Z 17 Pułku Ułanów powstały dwa szwadrony — 
jeden w Lesznie, drugi w Warszawie

W 27 Dywizji Piechoty AK walczącej na Wołyniu wystąpił najpierw szwad
ron, a następnie cały 19 Pułk Ułanów. W Puszczy Nalibockiej i na Nowogrod- 
czyźnie istniały szwadrony 23, 26 i 27 pułków ułańskich, biorące udział w wal
kach. Szwadrony 23 i 27 pułku przeszły w lipcu 1944 r. pod dowództwem por. 
Adolfa Pilcha „Góry-Doliny” do Puszczy Kampinoskiej, gdzie walczyły do 
końca Powstania Warszawskiego.

Strzelcy konni odtworzyli w konspiracji oddziały sześciu pułków. W Gar
wolinie i Warszawie 1 Pułk, którego dywizjon walczył w Powstaniu Warszaw
skim, 3 Pułk w obwodzie Wołkowyskim — 2 szwadrony piesze, 4 Pułk — 
pojedyncze szwadrony w Sochaczewie, Grójcu i Garwolinie, 5 Pułk w Dębicy 
oraz 9 Pułk w obwodzie Grajewo i 10 Pułk Strzelców (mimo istnienia na 
Zachodzie) odtworzył dwa szwadrony w Łańcuckiem.

Tak więc plany odtworzenia prawie wszystkich brygad i pułków kawalerii 
nie zostały wprowadzone w życie, a oddziały jakie powstały i brały udział 
w walkach w wielu zakątkach Rzeczypospolitej zawiązywały się raczej sa
morzutnie i były w większości piesze.

Jak silne było przywiązanie do swych pułków, jak prężne było działanie 
mające na celu reaktywowanie dawnych struktur i nazw w konspiracji, najlepiej 
może świadczyć opis organizacji i działań 1 Pułku Szwoleżerów:

Wiosną 1944 pułk składał się z trzech szwadronów liniowych i jednego K.M. na terenie 
Warszawy oraz z jednego szwadronu konnego w Sandomierszczyźnie. Pułkiem dowodził major 
Mieczysław Bigoszewski. Wobec konieczności utrzymania ścisłej konspiracji i uchronienia 
przed „wsypaniem” większej ilości ludzi w razie aresztowania jakiejś komórki organizacyjnej,

Przysięga Armii Krajowej
W obliczu Boga Wszechmogącego i Naj
świętszej Marii Panny, Królowej Korony 
Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty 
Krzyż, znak męki i Zbawienia i przysięgam 
być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospoli
tej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej 
honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć 
ze wszystkich sił — aż do ofiary mego życia. 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i 
rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyzna
czonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej 
będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy 
niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie 
spotkać miało.

Tekst przysięgi żołnierzy Armii Krajowej

Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Pol
skiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o 
wyzwolenie ojczyzny. Twym obowiązkiem 
będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo 
będzie Twoją nagrodą. Zdrada karana jest 
śmiercią.
Tekst formuły wygłaszanej przez przyjmującego 
przysięgę
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I 
żołnierze pułku znali się początkowo tylko w ramach jednej sekcji. Później znał się pluton, 
a w ostatniej fazie przed Powstaniem dopiero cały szwadron, nie spotykając się oczywiście 
jednocześnie. Szkolenie odbywało się w małych grupach i w różnych miejscach. Cały pułk bez 
szwadronu konnego zebrał się razem dopiero w dniu wybuchu Powstania, tj. 1 sierpnia 1944.

Pułk zorganizował nadto swą własną szkołę podchorążych na terenie Warszawy. Kurs 
podchorążówki trwał sześć miesięcy, od lata 1943 do połowy stycznia 1944. Nauka i ćwiczenia, 
odpowiadające w miarę możliwości wymaganiom podchorążówki z dostosowaniem się do 
konspiracyjnych warunków, odbywały się w grupach po 5 do 7 w coraz to innych miejscach. 
Wykłady i ćwiczenia prowadzili oficerowie pułku. W styczniu 1944 odbyły się egzaminy, po 
czym nastąpiło ogłoszenie wyników, lokat i rozdanie świadectw i nagród. Kurs ukończyło 60 
podchorążych. Po ukończeniu podchorążówki absolwenci wysyłani byli grupami po 10-12 na 
przeszkolenie do szwadronu konnego dowodzonego przez Rtm. Karola Wickenhagena, 
a znajdującego się na terenie jego majątku Sobótka w Sandomierskiem. Grupy te przybywały 
tam na tydzień i otrzymywały w czasie pobytu mundury drelichowe z proporczykami pułko
wymi i oznakami stopni. Broń i sprzęt były na miejscu. Podchorążowie byli zakwaterowani we 
wspólnej izbie, tak zwanej wartowni, z jednopiętrowymi łóżkami i bronią ustawioną w osob
nym pomieszczeniu. Przeszkolenie prowadzili oficerowie i podoficerowie szwadronu Rtm. 
Wickenhagena.

Rtm. Karol Wickenhagenpo wydostaniu się z krótkiej niewoli niemieckiej, do której dostał 
się ze szwadronem, którym w czasie kampanii wrześniowej dowodził, powrócił do swego 
majątku Sobótka w Sandmierskiem i od razu przystąpił do organizowania szwadronu. W skład 
tego szwadronu weszli oficerowie, podchorążowie i szwoleżerowie 1 pułku szwol. J.P., a nadto 
ochotnicy z okolicznych majątków i wsi. Żołnierze szwadronu zatrudnieni byli jako pracow
nicy majątku Sobótka oraz farmy srebrnych lisów tam prowadzonej, jak również w okoli
cznych majątkach i wsiach, względnie ukrywali się przed Niemcami w okolicy. Z upływem 
czasu powiększono stan ludzi i koni tak, że w 1943 roku, wzgl. z początkiem 1944, szwadron 
składał się z 3 plutonów i jednego CKM. W chwili rozpoczęcia akcji „Burza” w lipcu 1944 
umundurowanie, broń i ekwipunek koński były na cały szwadron. Umundurowanie częściowo 
polskie, niemieckie oraz ze zrzutów angielskich.

Przez cały czas konspiracji prowadzono ćwiczenia piesze i konne, co było możliwe wobec 
opanowania tego terenu, poza miastami, zupełnie przez Armię Krajową. Na terenie Sobótki 
istniał stale oddział pogotowia, zakwaterowany w specjalnym budynku. Tam też kwaterowali 
następnie podchorążowie pułku, którzy przybywali z Warszawy w grupach po 10-12 na 
tygodniowe przeszkolenie.

Niezależnie od pułku w Warszawie i szwadronu konnego stworzona została wiosną 1944 
w Radomiu szkoła podoficerska prowadzona od początku lipca 1944 przez podchorążego 
Henryka Migałło3.

Kawaleryjskie pułki i oddziały odtwarzane były tylko w Armii Krajowej, 
która jako jedyna podziemna siła zbrojna była kontynuacją przedwrześnio- 
wego Wojska Polskiego. Wszelkie inne konspiracyjne organizacje militarne 
bądź były za małe, bądź nie pretendowały do odtwarzania kawalerii. Także 
BCh czy NO W bądź GL i AL zdecydowanie odcinały się od tradycji przedwo
jennej armii. W Batalionach Chłopskich istniało wprawdzie parę oddziałów 
wykorzystujących konie jako środek przerzutu żołnierzy, ale trudno było je 
nazwać kawalerią. Nie nawiązywały do tradycji, zwyczajów, organizacji 
i stopni kawaleryjskich, stąd ich charakter był zupełnie odmienny. Nie mogą 
być też zaliczane do kawalerii i jako takie traktowane w jej historii.

Natomiast atak Dywizjonu Ułanów AK „Jeleń” na siedzibę gestapo w Alei 
Szucha w Warszawie w dniu wybuchu Powstania można potraktować jako 
pieszą szarżę kawaleryjską. Natarcie to tak opisuje porucznik Michał Sroczyń
ski, pseudonim „Nowina”.

Około godz. 15.30 dn. 1.VIII. 1944 r. d-ca dywizjonu „Jeleń” zarządził odprawę d-ców 
szwadronów. Przybyliśmy w towarzystwie szefów szwadronów oraz gońców. Odprawa trwała 
krótko, wręczono nam rozkaz na piśmie, nakazujący rozpoczęcie powstania o godz. 17.00.

3 Jazda polska w II wojnie światowej, Lon
dyn 1956, s. 109, 110.
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Krótkie serdeczne pożegnanie i wzajemne złożenie sobie życzeń , zakończyło naszą odprawę.
Zbiegając z 5 piętra domu przy ul. Flory 9 spostrzegłem, że całe podwórze zapełnione jest 

żołnierzami 4 szw., zakładali oni opaski biało-czerwone, broń mieli dobytą. Podszedłem do 
mego brata ś.p. Stanisława („Skirmunt”), który miał jak najgorsze przeczucia, w kilka chwil po 
tym, ciężko ranny w brzuch, zginął na czele jednej z drużyn 4 szw.

Przeskakujemy ul. Bagatelę całym plutonem i wpadamy do bramy domu Bagatela 14, tam, 
rozbijając różne ścianki i przejścia, wydostajemy się piwnicami do domu, którego front 
wychodził na ul. Szucha, a którego druga brama była otwarta i wychodziła poza bunkier niem., 
zamykający al. Szucha od placu Unii Lub. Patrol, wysłany do garaży przy ul. Bagatela, zajmuje 
je bez walki, po czym wraca do naszej pozycji wyjściowej Bagatela 15, stamtąd nawiązuje 
łączność z naszym I plutonem z 4. szw. „Kosteckiego” i ma zadanie ostrzeliwania ewentualnego 
npla wychodzącego z al. Szucha, ponadto zabezpiecza nasze ewentualne wycofanie się z al. 
Szucha.

Obsadzam częścią II plutonu narożny dom Bagateli i al. Szucha, skąd mamy doskonały 
obstrzał na pl. Unii, aleję Szucha, ul. Puławską oraz wyloty Bagateli, Klonowej i Chocimskiej, 
gross plutonu pod d-twem ppor. Leszka Działowskiego grupuje się w podwórzu domu al. 
Szucha 2, 4. Jednocześnie wysłany patrol 1/2 szuka przejścia do domu Nr 6.

W tym momencie widzimy jak pod murami prawej strony ul. Szucha biegnie w kier. pl. 
Unii rząd żandarmów niemieckich. D-ca plutonu Leszek Działowski rzuca się naprzód z re
wolwerem w ręku i z odległości kilkunastu metrów strzela, zabijając i raniąc kilku. Po pierwszej 
wymianie strzałów zostaliśmy zarzuceni granatami, jednakże Niemcy i Ukraińcy nie próbowali 
forsować bramy. W pierwszej tej akcji sekundują dzielnie ppor. Działowskiemu wachm. podch. 
„Surma” (Pilitowski Mikołaj) ze stenem, szef szw. ppor. Konopka Piotr oraz podch. „Orwid”.

W pewnym momencie podczas zupełnej ciszy padł od strony ulicy pojedynczy strzał i ppr. 
„Prawdzie”, trafiony w głowę, padł na ziemię. Jeden z podchorążych podskoczył do „Praw- 
dzica” zabrał od niego pistolet oraz wyciągnął z kieszeni zapasowe magazynki. Ppor.Piotr 
Konopka obejmuje d-two plutonu po zabitym „Prawdzicu” i wbiega do bramy w kierunku 
ulicy. W chwilę potem, po ponownym obrzuceniu nas granatami, wyszedł z bramy chwiejąc się 
kompletnie ogłuszony i oszołomiony podch- „Surma”. Oddał mi Stena wraz z pozostałą 
amunicją. Przez cały ten czas prowadził on ogień z bramy w głąb ulicy i był głównym celem dla 
Niemców.

Po zajęciu frontu domu, klatki schodowej i bocznej oficyny, zauważyliśmy czołgającą się 
z bramy postać. Był to ranny Piotr Konopka. Podbiegam do niego z ofiarną naszą sanita
riuszką, siostrą „Alicją” (Myszką Dynowską), daję mu z manierki łyk wina. Ma zerwany płat 
skóry z tyłu głowy, całkowicie czerwona marynarka i koszula odsłaniająca poranione plecy.

Od tej chwili obejmuję osobiście dowództwo plutonu. Otrzymuję meldunek, że z al. Szucha 
wychodzi natarcie niem. na plac Unii Lub. Obsadzamy narożny dom, skąd rzucamy granaty, 
a podch. „Orwid” strzela ze swego stena nie zważając na krew, która mu cieknie po twarzy, 
został bowiem ranny jakimś rykoszetem. Za chwilę schodzę na dół piwnicy, by sprawdzić stan 
zdrowia Piotra Konopki i przez zakratowane okna widzę Niemców na podwórzu. Równocześ
nie otrzymuję następujące wiadomości: I. pluton wycofał się z Domu Prasy, który się pali, 
niedobitki 4. szw. przeskoczyły pod ogniem Bagatelę, wycofując się do punktu, z którego 
rozpoczęły natarcie, na ul. Bagatela są już czołgi.

Grupujemy się teraz wszyscy w narożnym domu pl. Unii Lub. i Bagateli. Strzelają do nas 
także z ul. Puławskiej. Sytuacja tym bardziej nieprzyjemna, że w podziemiu b. ambasady 
szwedzkiej ustawiony jest karabin maszynowy, który strzela wzdłuż Bagateli, odcinając nam 
odwrót. Wobec całkowitego osamotnienia plutonu i otoczenia go ze wszystkich stron, pozo- 
staje jedyna decyzja przebić się przez Bagatelę do ul. Klonowej. Zbieram cały pluton w bramie 
i komenderuję... za mną. Skoczyliśmy do przodu i mimo natychmiast otwartego ognia, dopa
damy bez żadnych strat do bramy ubezpieczonej przez patrol podch. Lecha (Z. Orzeszkow- 
skiego), z której wyszliśmy przed paru godzinami. W czasie tej strzelaniny jedna z kul odstrze
liła mi manierkę, którą miałem przy boku. Część plutonu, ok. 7 ludzi, z podch. „Surmą” 
(M. Pilitowskim), siostrą „Alicją” i ppor. Konopką, pozostali, nie decydując się przeskoczyć 
ulicy. Dwóch z nich ukryło się na strychu pod deskami podłogi i wyszli stamtąd dopiero po paru 
dniach, gdy cała ulica już płonęła. Bez żadnych trudności wydostali się z Warszawy i dołączyli 
do nas w Kampinosie. Zginęli pod Jaktorowem. Z pozostałych oprócz „Alicji” i Piotra 
Konopki pozostał jeszcze Eugeniusz Kauchczew i paru innych, których pseudonimów ani 
nazwisk nie mogę sobie przypomnieć, prawdopodobnie wszyscy tam zginęli4.

4 Księga dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego, 
Londyn 1969, s. 490, 491.
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Julian Filipowicz
ps. „Pobóg”, „Róg”

81. Julian Filipowicz —jako płk dypl. 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich

Urodził się 13 września 1895 r. we Lwowie. 
W sierpniu 1914 r. wstępuje do Legionów, 
służy w 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, 
dochodząc do stopnia wachmistrza sztabo
wego. W 1917 r. wcielony do armii austriac
kiej, ucieka i działa w POW. Od listopada 
1918 i w wojnie 1920 aż do 1928 r. służy 
w 11 Pułku Ułanów, kolejno będąc 
dowódcą szwadronu, dywizjonu i pełniącym 
obowiązki dowódcy pułku. Zweryfikowany 
w stopniu rotmistrza ze starszeństwem 
1 czerwca 1919 r., zostaje mianowany majo
rem 15 sierpnia 1924 r. W barwach 11 Pułku 
zostaje w 1928 r. skierowany do Wyższej 
Szkoły Wojennej. Mianowany podpułkow
nikiem dyplomowanym 1 stycznia 1930 r. 
w październiku tegoż roku obejmuje 
dowództwo 7 Pułku Ułanów. 1 stycznia 
1933 r. awansowany na pułkownika dyplo
mowanego, w lipcu 1935 r. zostaje dowódcą 
3 Pułku Strzelców Konnych. Od kwietnia 
1939 r. i w kampanii wrześniowej, począw
szy od bitwy pod Mokrą 1 IX dowodzi 
Wołyńską Brygadą Kawalerii. W latach 
1940—1944 jest dowódcą Okręgu Związku 
Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej 

w Krakowie, następnie w Białymstoku. 
Mianowany generałem brygady 15 sierpnia 
1942 r. Po Powstaniu Warszawskim w nie
woli niemieckiej. Umiera w Otwocku 
14 sierpnia 1945 r. Pochowany na tamtej
szym cmentarzu.

Zygmunt Jankę ps. „Walter”

Urodził się 21 lutegol907 r. w Łodzi. 
Maturę uzyskuje w Pabianicach w 1927 r.
W stopniu podporucznika wychodzi w 
1930 r. ze Szkoły Oficerskiej Artylerii w 
Toruniu i zostaje przydzielony do 7 Wiel
kopolskiego Dywizjonu Artylerii Konnej w 
Poznaniu. Jest dowódcą plutonu, potem 
baterii. Od 1936 do 1939 r. w Wyższej 
Szkole Wojennej, którą kończy w stopniu 
kapitana dypl. W kampanii wrześniowej 
pierwszy oficer sztabu Kresowej Brygady 
Kawalerii. Od walk pod Karczewem szef 
sztabu brygady. Do niewoli niemieckiej 
dostaje się 27 września 1939 r. pod Medyką. 
Po ucieczce z niewoli stara się bezskutecznie 
przejść na Węgry, by dostać się do Francji. 
Zostaje szefem Komendy ZWZ Okręgu 
Łódzkiego. W 1943 r. przeniesiony do 
Okręgu Śląskiego Armii Krajowej, w paź
dzierniku tegoż roku zostaje komendantem 
Okręgu w stopniu majora dypl. Funkcję tę 
pełni pod pseudonimem „Walter” do ujaw
nienia się we wrześniu 1945 r. Po wojnie 
nauczyciel w liceum w Pabianicach. W sty
czniu 1949 r. aresztowany i skazany na karę 
śmierci, zamienioną później na dożywocie. 
W końcu 1956 r. zwolniony i zrehabilito
wany, wraca do pracy w liceum, po czym 
przechodzi do ZZG „Inco”. Kończy historię 
na Uniwersytecie Łódzkim i uzyskuje dok
torat na Uniwersytecie Warszawskim. 15 
września 1988 r. awansowany na generała 
brygady w stanie spoczynku. Umiera 25 
lutego 1990 r. Pochowany na cmentarzu 
Katolickim w Pabianicach.

Jan Karcz ps. „Jan”

Urodził się 16 października 1892 r. w Modl- 
nicy pod Krakowem. Studiuje na Politech
nice Lwowskiej na wydziale budowy dróg 
i mostów. Od sierpnia 1914 r. służy w armii 
austriackiej. Kończy oficerską szkołę sape
rów w Krems. Na froncie dowodzi kompa-

82. Jan Karcz — jako płk dypl. 1 Pułku Szwoleże
rów Józefa Piłsudskiego

nią saperów. W Wojsku Polskim od listo
pada 1918 r. w stopniu porucznika. 
W obronie Lwowa zastępca dowódcy 
szwadronu technicznego 7 Pułku Ułanów, 
a w lutym 1919 r. dowódca szwadronu. 
Zweryfikowany w stopniu majora ze star
szeństwem 1 czerwca 1919 r. W latach 
1921—1922 na kursie dowódców szwadro
nów w Centralnej Szkole Kawalerii w Gru
dziądzu. Po jego ukończeniu zostaje 
dowódcą szwadronu zapasowego 7 Pułku 
Ułanów, od listopada 1925 r. zaś referentem 
w Departamencie Kawalerii Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, a od października 
1926 r. skierowany do Wyższej Szkoły 
Wojennej. Mianowany podpułkownikiem 
1 stycznia 1927 r., zostaje od października 
1928 r. dowódcą 1 Pułku Szwoleżerów, a od 
1 stycznia 1931 r. pułkownikiem dyplomo
wanym i od października tegoż roku szefem 
Departamentu Kawalerii Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. W kwietniu 1937 r. 
obejmuje dowództwo Mazowieckiej Bry
gady Kawalerii. Walczy na jej czele w Kam
panii 1939 r. do 24 września, kiedy to jego 
brygada zostaje pod Suchowolą w wyniku
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krwawego i zaciętego boju rozbita, a na
stępnie rozwiązana. Po kampanii wrześnio
wej w tajnej Organizacji Orła Białego i 
w ZWZ działa w Krakowskim pod pseudo
nimem „Jan”. Aresztowany przez Niemców 
w Tarnowie, zostaje wywieziony do Oświę
cimia. 25 stycznia 1943 r. rozstrzelany przez 
Niemców za działalność w konspiracyjnej 
organizacji obozowej.

Tadeusz Komorowski ps. „Bór”, 
a także „Korczak”, „Lawina”, 
„Znicz”.

*.

83. Tadeusz Komorowski („Bór”) —jako płk 9 
Pułku Ułanów Małopolskich

Urodził się 1 czerwca 1895 r. w Chrobro wie 
w pow. Brzeżany. Kończy oficerską szkołę 
piechoty i kawalerii Akademii Wojskowej 
w Wiener Neustadt. W wojnie 1914 r. uzy
skuje stopień porucznika. Od listopada 1918 
do sierpnia 1920 r. zastępca dowódcy 
9 Pułku Ułanów. W wojnie 1920 r. przejś
ciowo dowodzi 12 Pułkiem Ułanów, a po
tem ponownie w 9 Pułku Ułanów. Zweryfi
kowany w stopniu rotmistrza ze 

starszeństwem 1 czerwca 1919 r., zostaje 
mianowany majorem 1 lipca 1923 r. W la
tach 1922—1923 jest instruktorem jazdy 
konnej w Oficerskiej Szkole Artylerii w To
runiu. Od 1923 r. zastępca dowódcy 8 Pułku 
Ułanów w Krakowie. W 1923 r. wchodzi 
w skład ekipy olimpijskiej i zdobywa różne 
nagrody, m.in. w Paryżu i Nicei. W latach 
1925—1926 jest komendantem szkoły ka
walerii dla podoficerów w Jaworowie, 
potem zastępcą dowódcy 9 Pułku Ułanów 
Małopolskich w Czortkowie i Trembowli. 
Awansuje na podpułkownika 1 stycznia 
1928, a na pułkownika 1 stycznia 1933 r. 
Zostaje dowódcą 9 Pułku Ułanów. W listo
padzie 1938 r. powołany na komendanta 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Gru
dziądzu. Po wybuchu wojny 1939 r. organi
zuje w Garwolinie Grupę Kawalerii, w któ
rej zostaje zastępcą dowódcy i walczy pod 
Górą Kalwarią i Zamościem. W czasie oku
pacji znajduje się w Krakowie, gdzie współ
organizuje konspirację wojskową. Od 
8 lutego 1940 r. zostaje komendantem 
obszaru ZWZ generałem brygady. W lecie 
1941 r. powołany na zastępcę komendanta 
głównego ZWZ w Warszawie. Po areszto
waniu gen. Grota-Roweckiego zostaje 
17 lipca 1943 r. mianowany dowódcą Armii 
Krajowej. 18 marca 1944 r. awansuje na 
generała dywizji. W czasie Powstania War
szawskiego otrzymuje nominację na Naczel
nego Wodza 30 września 1944 r. Po upadku 
Powstania i podpisaniu kapitulacji 2 paź
dziernika 1944 r. do 5 maja 1945 r. w nie
woli niemieckiej. Funkcję Naczelnego 
Wodza sprawuje do 8 listopada 1946 r., a 
premiera rządu RP na uchodźstwie od 21 
lipca 1947 do 7 kwietnia 1949 r. Umiera 24 
sierpnia 1966 r. w Londynie. Pochowany na 
cmentarzu Gunnesbury.

Stanisław Rostworowski
ps. „Odra”

Urodził się 19 grudnia 1888 r. w Krakowie. 
Po ukończeniu studiów chemicznych na 
uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii, z 
dyplomem doktora nauk przyrodniczych 
jest asystentem przy katedrze na uniwersyte 
cie w Göttingen w Niemczech, a od 1912 r. 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako
wie, gdzie uzyskuje także dyplom doktora 
filozofii w 1913 r. We wrześniu 1914 r. 
wstępuje do 2 Pułku Ułanów Legionów Pol-

84. Stanisław Rostworowski —jako płk dypl. 15 
Pułku Ułanów Poznańskich

skich jako ułan. Awansując w czerwcu
1915 r. na chorążego, zostaje w sierpniu 
tegoż roku oficerem ordynansowym 
Komendy II Brygady Legionów. Od lutego
1916 r. pełni m.in. funkcję referenta w 
Departamencie Wojskowym Naczelnego 
Komitetu Narodowego, adiutanta szefa 
departamentu, a po zakończeniu Kursu 
Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie 
jest adiutantem Dowództwa Uzupełnień 
Polskiego Korpusu Posiłkowego, od paź
dziernika 1917 zaś do listopada 1918 r. adiu
tantem Rady Regencyjnej. Do stycznia 
1920 r. jest szefem ekspozytury Naczelnego 
Dowództwa i kwatermistrzem Frontu 
Litewsko-Białoruskiego. Zweryfikowany 
zostaje w 1920 r. w stopniu majora kawalerii 
ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r. Od 
stycznia do maja 1920 r. jest szefem Oddzia
łu Personalnego Dowództwa Frontu 
Litewsko-Białoruskiego, a potem 4 Armii, 
do lipca zastępcą szefa Oddziału Operacyj
nego Dowództwa Frontu Północnego, 
potem do grudnia szefem Oddziału Opera
cyjnego Dowództwa Grupy Poleskiej, a 
następnie 5 i 3 Armii. Do kwietnia 1921 r.
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jest szefem Sztabu Obrony Plebiscytu, 
potem szefem Sztabu Naczelnej Komendy 
Wojsk III Powstania Śląskiego. W latach 
1921—1922 jest zastępcą szefa sztabu 
Dowództwa Okręgu Korpusu w Poznaniu, a 
w październiku 1923 r. kończy kurs doszko- 
lenia Wyższej Szkoły Wojennej. 17 sierpnia 
1924 r. zostaje mianowany podpułkowni
kiem Sztabu Generalnego i w październiku 
tego roku obejmuje stanowisko szefa sztabu 
14 Dywizji Piechoty. W latach 1926—1927 
jest zastępcą dowódcy 2 Pułku Strzelców 
Konnych, do 1930 r. dowodzi 27 Pułkiem 
Ułanów, a do sierpnia 1935 r. — 22 Pułkiem 
Ułanów. Awansowany na pułkownika 
dyplomowanego 1 stycznia 1931 r. Od 
31 sierpnia 1935 r. w stanie spoczynku. We 
wrześniu 1939 r. szef sztabu odcinka Praga 
w obronie Warszawy. Po kapitulacji przedo- 
staje się do Francji. Skierowany 4 grudnia 
1939 r. do Bukaresztu. Następnie od sty
cznia 1941 do maja 1942 r. jest komendan
tem Bazy AK w Budapeszcie. Od 12 maja 
1942 do lipca 1944 r. pełni funkcję Komen
danta Okręgu AK Kraków. Mianowany 
generałem brygady 1 października 1943 r. 
Aresztowany przez gestapo 11 sierpnia 
1944 r. w Krakowie i zakatowany w czasie 
przesłuchania.
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W roku 1944, kiedy nikt już nie sądził, że kiedykolwiek zaklaszczą po bruku 
kopyta koni ułańskich czy zaparskają wierzchowce sprawiające się do boju lub 
do defilady, powstały ponownie pułki kawalerii. Nie tej przesadzonej na czołgi, 
cariersy, samochody i motocykle, ale autentycznej — z siodłami, strzemionami 
i ostrogami, tyle tylko, że bez lanc, ale za to z proporczykami o barwach 
ogólnokawaleryjskich na kołnierzach.

Nic dziwnego, że w tym tak nietypowym i niesprzyjającym okresie dla 
konnicy powstały ponownie polskie oddziały kawalerii. Przecież na froncie 
wschodnim panowała całkiem odmienna sytuacja. Wprawdzie Związek 
Radziecki jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-polskiej podejmował 
problemy związane z tworzeniem dużych jednostek pancerno-motorowych 
oraz reorganizacją kawalerii, której 12 dywizji w przededniu wojny rozformo
wano i wykorzystano do tworzenia dywizji motorowych, pozostawiono jednak 
13 dywizji czteropułkowych. W latach 1944—1945 w skład każdego frontu 
wchodziło przeważnie od 1 do 2 korpusów kawalerii, to jest 2 do 4 dywizji. 
W skład pierwszych armii pancernych zaś, jakie zorganizowano w 1942 r., 
wchodziła również kawaleria. Np. w skład 5 Armii Pancernej poza 2 korpu
sami pancernymi i 6 dywizjami piechoty wchodził korpus kawalerii, to jest dwie 
dywizje, czyli 8 pułków.

Jeśli stan armii i warunki terenowe umożliwiające tworzenie i wykorzysty
wanie kawalerii istniały jeszcze w ZSRR u schyłku wojny, w pełni zrozumiałe 
i uzasadnione względami nie tradycyjnymi, ale czysto praktycznymi było 
powołanie w Wojsku Polskim na terenie ZSRR — oddziałów konnych. 
W marcu 1944 r. zaczęto tworzyć na Ukrainie w Trościańcu 1 Samodzielną 
Brygadę Kawalerii w następującym składzie: 2 i 3 Pułki Kawalerii, 4 Dywizjon 
Artylerii Konnej, 8 Bateria Przeciwlotnicza, 10 szwadron łączności, 12 szwad
ron saperów, 6 szwadron sanitarny, 9 szwadron techniczny, kolumna transpor
towa i ambulans weterynaryjny.

Brygada była tworzona według etatów Armii Radzieckiej i tak jak całe 
Wojsko Polskie w ZSRR wyposażona, uzbrojona i zorganizowana według 
wzorów radzieckich. Nie nawiązywała zbyt szeroko do dawnych tradycji ułań
skich. Jedyną koncesją na rzecz dawnych obyczajów było używanie od 
początku nazw stopni: ułan, zamiast szeregowiec, wachmistrz, zamiast sier
żant, i rotmistrz zamiast kapitan.

W początkowym okresie mundury kawalerzystów różniły się od mundurów 
piechoty tylko proporczykami kawaleryjskimi na kołnierzach wprowadzonych 
jeszcze przed utworzeniem brygady rozkazem I Korpusu WP nr 13 z dnia 
24 października 1943 r. Rozkaz ów, podpisany przez gen. Karola Świerczew
skiego, wprowadzał proporczyk o barwach zbliżonych do dawnych przed- 
wrześniowych ogólnokawaleryjskich, używanych w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu. Kawaleria ludowego Wojska Polskiego nie używała 
natomiast proporczyków na lancach oraz, jak całe wojsko, czapek garnizono
wych z otokami odpowiedniego koloru.

Dopiero później, po zakończeniu działań wojennych, ten stan rzeczy ulega 
zmianie. Pojawiają się rogatywki garnizonowe i kolorowe otoki identyczne 
z kolorami pułków przedwojennych. W pierwszym (utworzonym po wojnie) — 
otok amarantowy, proporczyk amarantowo-biały, w drugim — otok biały, 
proporczyk biało-granatowy, a w trzecim — otok żółty, a proporczyk żółto- 
biały. Tworzony jest także, zgodnie z etatami radzieckimi, pułk czwarty, a roz-

Zrodzeni 
w 1944...
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kazem nr 1022 Naczelnego Dowódcy WP z dn. 15 maja 1945 r. brygada zostaje 
przeformowaną na 1 Warszawską Dywizję Kawalerii.

Nim to jednak nastąpiło polscy kawalerzyści przeszli szlak bojowy od walk 
na przyczółku warecko-magnuszewskim, przez wyzwalanie Warszawy, boje na 
Pomorzu, aż po potyczki na terytorium Niemiec. W trakcie walk na Wale 
Pomorskim została wykonana ostatnia szarża w dziejach kawalerii polskiej. 
Szarża klasyczna, konna, taka jak we wrześniu 1939 r., w początkach XX wieku 
i w poprzednich stuleciach.

Okoliczności, w których wykonany został ten atak, były równie nieco
dzienne, jak i sam fakt szarży. Brygada kawalerii działając w składzie I Armii 
podeszła pod umocnienia Wału Pomorskiego, biegnące m.in. przez miejsco
wości Nadarzyce, Wierchowo, Żabinek i Borujsko. Właśnie pod Borujskiem 
ułani, których jeszcze oficjalnie zwano tylko kawalerzystami, zapisali ostatnią 
kartę z dziejów walk polskiej konnicy. Do szarży doszło, rzecz to prawie 
niewiarygodna, po załamaniu się ataku czołgów wspartych piechotą. Tam, 
gdzie nie dały rady opancerzone kolosy, przeszli w ataku konnym kawalerzyści. 
Ich działanie wbrew przewidywaniom i rozsądkowi zostało uwieńczone pełnym 
powodzeniem — zdobyli Borujsko, umocnioną pozycję Wału, który miał 
powstrzymać wojska polskie i radzieckie.

W przeddzień natarcia, które wyznaczono na 1 marca 1945 r., 1 Samo
dzielna Warszawska Brygada Kawalerii zajęła wyznaczony rejon w lesie poło
żonym 5 kilometrów na wschód od Borujska. Brygada znajdowała się w drugim 
rzucie na styku 4 i 2 Dywizji Piechoty. Z kawalerzystów została utworzona 
grupa bojowa, dowodzona przez majora Waleriana Bogdanowicza. W jej skład 
weszły dwa szwadrony wzmocnione cekaemami, wydzielone z 2 i 3 pułków 
kawalerii oraz cztery działa 76 mm i dwadzieścia czołgów T-34 z 1 Brygady 
Pancernej.

W dniu 1 marca o godzinie 8.30 rozpoczęło się artyleryjskie i lotnicze 
przygotowanie. Na umocnienia niemieckie spadła lawina ognia artyleryj
skiego. Około godziny 9.00 ruszyły do natarcia 1 i 2 Dywizje Piechoty oraz 
14 Pułk 6 Dywizji Piechoty.

Początkowo atakujące oddziały polskie, pokonując rozmokły i trudny 
teren, jak również silny opór wroga, powoli posuwały się naprzód. Jednakże na 
kierunku natarcia 2 Dywizji piechota została zatrzymana. Niemcy umocnieni 
we wsi Borujsko w schronach bojowych i rowach przeciwczołgowych, ubezpie
czeni licznymi polami minowymi, prowadzili celny i skuteczny ogień z broni 
maszynowej i przeciwpancernej. Obronę ułatwiał im otwarty teren oraz poło
żenie Borujska na wzniesieniu górującym nad okolicą.

Dlatego też natarcie 6 Pułku Piechoty na Żabin, leżący obok Borujska, 
załamało się. Nie osiągnęły także wyznaczonych im celów 5 Pułk Piechoty 
i 2 batalion czołgów. Wobec niepowodzenia pierwszego natarcia, chcąc jak 
najszybciej przełamać linię obrony nieprzyjaciela i otworzyć drogę dla całej 
armii, generał Stanisław Popławski wydał rozkaz ponowienia ataku.

Dowódca 2 Dywizji Piechoty wprowadza do walki 4 Pułk Piechoty oraz 
1 batalion czołgów, baterię 13 Pułku Artylerii Pancernej i batalion piechoty 
zmotoryzowanej 1 Brygady Pancernej jako desant na czołgach. Po krótkim 
przygotowaniu artyleryjskim około godziny 16.00 rozpoczęło się nowe natar
cie. Niemcy jednak stawiali nadal zdecydowany opór. Czołgi i piechota posu- 121



wały się bardzo wolno ponosząc duże straty. Natarcie załamało się. Wówczas 
dowódca armii zdecydował się rzucić do ataku grupę konną.

Prawie nikt z oficerów ani podoficerów nie wierzył w powodzenie szarży. 
Wszak pole rozciągające się w kierunku Borujska było pod ostrzałem artylerii 
i broni maszynowej, a ponadto wysunięci do przodu przed przedni skraj 
obrony siedzieli w dołkach, ułożonych w szachownicę, strzelcy niemieccy 
z pancerfaustami. Zdawało się, że nawet przysłowiowa mysz się nie prześliźnie. 
A przecież doszli i w czasie samej szarży, choć to może niewiarygodne, nie mieli 
zupełnie strat. Nikt nie tylko nie został zabity, ale nawet ranny.

O przebiegu tej ostatniej szarży daje najlepsze pojęcie jej opis w książce 
Ostatnia szarża', oparty na dokładnych relacjach:

„Wysoko na tle rzadkich chmur strzeliła z sykiem rakieta, kreśląc czerwoną 
linię. Porucznik -Zbigniew Starak poprawia się w siodle. Wyciąga szablę 
z pochwy, unosi się w strzemionach.

— Lance do boju, szable w dłoń!
Stara to, jeszcze przedwojenna, komenda. Lanc w brygadzie nigdy nie 

widzieli, ale rozumieją w czym rzecz — przyzwyczajenie silniejsze od człowieka.
Świst wyszarpywanych z pochew szabel miesza się z tłumionym westchnie

niem. Ułani skulili się, przywarli do koni, tworząc jedną całość.
— Za mną, naprzód!
Ruszają z kopyta. Ziemia tętni. Pęd owiewa twarze. Świszczą nagie szable. 

Lecą, jak przed wiekami husaria uskrzydlona, upojeni wiatrem i pędem. Widzą 
tylko jeden cel — asfaltową szosę i jar. Przelatują mimo strzelających i płoną
cych czołgów. Tratują przerażonych, zdezorientowanych Niemców z pancer
faustami. Czasem zabrzęknie uderzony kopytem garnek hełmu, odezwie się 
zduszony okrzyk w nienawistnym języku. Nieprzyjaciel nie próbuje nawet 
strzelać. Bo i jak? Do koni? Nie wiadomo, czy pancerfaust wybuchnie, a jeśli 
nawet, to zabije tylko jednego, a reszta? Przemknęli po głowach wroga bez 
jednego wystrzału. Galopem przeskoczyli szosę, zatętnili po łące wyrzucając 
kępki trawy i kawałki zamokłej ziemi. Skryli się w jarze.

— Do walki pieszej z koni! — ciężko dysząc rzuca komendę porucznik.
Koniowodni zręcznie chwytają cugle.
— Kogo brak?
Łatwo sprawdzić. W sekcjach po sześciu ułanów, w tym jeden koniowodny.
— Wszyscy?
Tak, nikt nie został w polu.
Nie do wiary, ale prawda. Żadnych strat. A przecież broń maszynowa 

z Borujska nie próżnowała. Ułani rwą się do boju. Szarża ich podnieciła. 
Radziby teraz dopaść wroga w starciu wręcz, wyładować nagromadzoną furię 
pędu.

Skokami biegną ku wsi. Na prawo na drodze pluton podporucznika Ziętka 
z dwoma cekaemami. W środku, w kierunku kościoła i gorzelni posuwa się 
porucznik Starak z główną siłą. Wita ich ostry, skoncentrowany ogień wroga, 
umocnionego w murowanych domach wsi. Ulice, przesmyki między domami 
zamknięte barykadami z bali, spięte klamrami. Na strychach, w piwnicach 
ukryci za workami z piaskiem strzelcy wyborowi.

Szarża uwieńczona zostaje całkowitym powodzeniem. To, czego nie doko
nały czołgi i piechota, niemal jak od niechcenia galopując i wywijając szablami, 
zdziałali kawalerzyści. Ale to tylko pozorna lekkość, beztroska. Wszak przed

Przysięga I Dyw. Piech.
i WP w ZSRR

Składam uroczystą przysięgę ziemi polskiej, 
broczącej we krwi, narodowi polskiemu, 
umęczonemu w niemieckim jarzmie, że nie 
skalam imienia Polaka, że wiernie będę słu
żył ojczyźnie.

Przysięgam ziemi polskiej i narodowi 
polskiemu rzetelnie pełnić obowiązki żoł
nierskie w obozie, w pochodzie, w boju, 
w każdej chwili i na każdym miejscu, strzec 
wojskowej tajemnicy, wypełniać wiernie 
rozkazy oficerów i dowódców.

Przysięgam dochować wierności soju
szniczej Związkowi Radzieckiemu, który mi 
dał do ręki broń do walki ze wspólnym 
naszym wrogiem, przysięgam dochować 
braterstwa broni sojuszniczej Czerwonej 
Armii.

Przysięgam wierność sztandarowi mojej 
dywizji i hasłu ojców naszych, które na nim 
widnieje: «Za naszą wolność i Waszą».

Przysięgam ziemi polskiej i narodowi 
polskiemu, że do ostatniej kropli krwi, do 
ostatniego tchu nienawidzieć będę wroga, 
który zniszczył Polskę — Niemcy, do ostat
niej kropli krwi, do ostatniego tchu walczyć 
będę o wyzwolenie Ojczyzny, abym mógł 
żyć i umierać jako prawy i uczciwy żołnierz 
polski.

Tak mi dopomóż Bóg.

Rota przysięgi z Sielc nad Oką

1 C. Leżeński, Ostatnia szarża, Katowice 
1972, s. 170—175.
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szarżą większość z nich była pewna, że są to ich ostatnie godziny i że żywi z tej 
walki nie wyjdą. Ale wyszli, po to, by iść dalej swym szlakiem bojowym, by 
dalej nieść w swych szeregach wspomnienia tradycji ułańskich, by do nich 
nawiązywać walką, fantazją i zwyczajem.

Tak choćby, jak w zaślubinach z morzem w Mrzeżynie 19 marca 1945 r., 
gdzie nieświadomie podjęli tradycję 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, którzy 
uczestniczyli w słynnych hallerowskich zaślubinach z polskim morzem pod 
Władysławowem w roku 1920. Teraz jest niby podobnie, a jednak inaczej, 
historia bowiem nie powtarza się nigdy w sposób mechaniczny.

Chrzęst broni dobywanej z pochew brzmi jak przeciągły szum. Błysnęły 
szable. Jaśniej się zrobiło, jakby nagle słońce wyjrzało zza chmur. Jakby 
brzeszczoty spięły w jedno — ciemny błękit nieba z zielonostalową powierzch
nią morza.

Ułani powtarzają chórem rotę ślubowania:
— Ślubuję ci polskie morze, że ja żołnierz ojczyzny, wierny syn swego 

narodu...
Słowa niosą się daleko. Przepłaszają z mola Niemców. Biegną między 

falami ku horyzontowi, gubią się między domami Mrzeżyna. Ledwie — 
przebrzmiały, a już bateria z 4 dywizjonu artylerii konnej ustawiona na brzegu 
rąbie salwę. Równo i solidnie im wychodzi. Spłoszone mewy zrywają się z fal, z 
brzegu, krążą krzykliwie w powietrzu.

Ongiś generał Haller, tak samo jak oni za chwilę — rzucił w morze pierścień, 
drugi zatrzymując. Tak powinno się czynić przy zaślubinach — jeden dla 
oblubienicy, drugi dla tego, kogo zaślubia — dla kraju.

Ąle przed dwudziestu pięciu laty nadbrzeżne fale pod Puckiem skute były 
jeszcze lodem. Pierścień, dar mieszkańców Gdańska, toczył się po lodzie. Może 
nie wpadł do wody? Pobiegło za nim kilku rybaków.

— Znaleźliście?
— Nie, panie generale, ale znajdziemy go w Szczecinie.
Wprawdzie Mrzeżyno to nie Szczecin, ułani to nie rybacy i pierścienia nie 

szukają. Nawet nie wiedzą o tych słowach wypowiedzianych przed ćwierćwie
czem, ale je wypełniają. Wcielają w życie marzenia rybaków puckich, aby 
polskie morze nie było li tylko małym skrawkiem wybrzeża, lecz sięgało daleko 
na zachód, aż po Szczecin.

Chyba żaden z ułanów nie pamięta o tych hallerowskich zaślubinach, 
w których brał udział 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. Choć wtedy odbyło się 
podobnie. Zima się też miała ku końcowi, też wiał zimny porywisty wiatr, też 
siąpił od czasu do czasu deszcz i też były pierścienie, które wręczył generałowi 
ówczesny burmistrz Gdańska, Wybicki, wnuk tego, który był twórcą «Ma
zurka Dąbrowskiego». Tylko, że tamte zaślubiny odbywały się na małym 
skrawku polskiego wybrzeża w największym wówczas porcie, co mógł tylko 
małe jednostki rybackie przyjmować. Tak samo stanęła kompania piechoty, 
tak samo przybyła kawaleria. Wtedy nie opodal brzegu wbito słup biało- 
-czerwony z Orłem, podobnie jak to teraz czynią ułani. Tak jakby historia się 
powtarzała —jak przed dwudziestu pięciu laty — polskie orły i pierścienie do 
zaślubin.

Czworobok żołnierski zamiera w ciszy. Uroczystość trwa dalej. Do trybuny _______________________________
podjeżdżają dwaj najbardziej zasłużeni ułani — kapral Suchorzewski i starszy 
ułan Kobyliński. Odbierają z rąk dowódcy dwa złote pierścienie. Słychać 123 



chlupot zwierząt wchodzących w wodę. Tak samo jak ongiś czynił to wielki 
hetman, jak później generał, tak teraz oni dokonują prawdziwie polskiego 
i kawaleryjskiego obrzędu, oni — podoficer i ułan.

Rozlegają się dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Szeregi kawalerii i piechoty 
zamierają w postawie na baczność. Prezentują broń. Na maszt wciągają flagi 
morskie Rzeczypospolitej: biało-czerwoną ze stylizowanym krzyżem i drugą 
z ręką trzymającą miecz. Takie same, jakie powiewały na polskich okrętach już 
za czasów bitwy pod Oliwą w roku pańskim 1627.

Powietrzem znów wstrząsa salwa honorowa. Na piasek plaży padają gorące 
od wystrzałów łuski siedemdziesiątek szóstek. Znów rozlega się hymn polski, 
a także radziecki. Kiedy milkną ostatnie dźwięki, żołnierze samorzutnie, po raz 
drugi tego dnia intonują: Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć 
mowy, polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy...!

Na miejscu ta pieśń, akuratna, piastowskie bowiem to Pomorze, ziemia, 
która teraz będzie ich, a z której ród swój wzięli. Tyle, że nikt się tu nad 
zbieżnością nie zastanawia. Rota im najbardziej pasowała, niemal sama się po 
raz wtóry wyrwała z piersi.

Dwaj ułani niosą uprzednio przygotowany słup pomalowany w biało- 
-czerwone pasy. Do niego przymocowane są dwie szable ułańskie. To symboli
czny znak graniczny, świadectwo, że tutaj nie tylko polska granica, ale także 
granica, do której doszli ułani, którą szablami wyrąbali.

Byli jedynymi polskimi kawalerzystami, którzy w II wojnie światowej nie 
tylko weszli głęboko na terytorium wroga, podobnie jak zmotoryzowani ułani 
i strzelcy konni gen. Maczka, ale przybliżyli się na kilkanaście kilometrów do 
stolicy Niemiec — Berlina. Wprawdzie na jego ulice nie wszedł żaden oddział 
polskiej kawalerii, aby doznać dziejowej satysfakcji należnej jeździe polskiej 
XX wieku, ale dostąpił tego jeden oficer Września z 21 Pułku Ułanów, Armii 
Krajowej i Powstania Warszawskiego, a obecnie ludowych ułanów — poru
cznik Bolesław Ostrowski.

Rankiem 22 kwietnia odczytują drogowskaz: do Berlina 10 kilometrów, do 
Bramy Brandenburskiej 21 kilometrów. Ułani zaciskają kciuki. Żeby nie zape
szyć, żeby teraz nie przyszedł rozkaz zawracający ich z drogi.

Zajmują Bernau i leżące tuż przy granicy miasta Schonow. Wchodzą bez 
jednego wystrzału do wyznaczonego rozkazem Schónwalde. Niemców nie ma. 
panuje cisza.

Stąd do Berlina już tylko trzy kilometry. Ułani spoglądają tęsknie. Brygada 
tam nie dojdzie, zawrócą ją z powrotem, zgodnie z pierwotnym rozkazem. Wie 
o tym i porucznik Ostrowski. Dlatego bierze ze sobą paru ułanów i galopem 
jedzie w tę stronę, skąd w niebo strzelają płomienie i kłęby dymu.

Wjeżdżają między pierwsze domy Berlina leżące w gruzach, jeszcze gdzie
niegdzie płonące, ustrojone białymi flagami. Są pierwszymi polskimi żołnie
rzami w Berlinie. Na dowód, że był w mieście, że wraz z ułanami choć symboli
cznie postawił nogę na ulicach Berlina, on, polski oficer, żołnierz AK 
i Powstania Warszawskiego, bierze na pamiątkę na pół zagrzebaną w gruzie 
tabliczkę z nazwą ulicy: Eupenerstrasse.

W parę dni później por. Ostrowski polegnie idąc na niemiecki karabin 
maszynowy, zawieruszy się gdzieś tabliczka pisana gotykiem, ale fakt zostanie 
w kronikach ułańskich i w pamięci kolegów. 124



Wkrótce zakończy się wojna. W maju 1945 r. Brygada zostanie przeformo- 
wana na 1 Warszawską Dywizję Kawalerii. Zostanie utworzony nie istniejący 
dotąd 1 Pułk Ułanów. Dywizja powróci do kraju i zostanie rozlokowana na 
pobyt stały w Gorzowie Wielkopolskim.

W roku 1946 dowództwo Dywizji zostanie przeniesione do Legionowa, 
1 Pułk Ułanów do Garwolina, 2 Pułk Ułanów do Ciechanowa, a 3 Pułk Uła
nów do Przasnysza. W lutym 1947 r. odbędzie się ostatnia defilada w Legiono- 
wie, Dywizja zostanie rozformowana. W jej miejsce zostanie utworzony przy
boczny szwadron honorowy Prezydenta RP. Przemundurują ich na szwo- 
leżerską modłę — w okrągłe czapki z amarantowymi otokami, dadzą lance z 
biało-czerwonymi proporczykami, nowe polskie siodła i jednakowe konie 
kasztany. Ale i on niedługo będzie istniał. Wkrótce zostanie przeniesiony do 
Płocka i rozwiązany.

Nie był to okres, w którym narodowe tradycje kawalerii były dobrze 
widziane.

W tym samym roku 1947, choć z zupełnie odmiennych przyczyn niż 1 War
szawska Dywizja Kawalerii, zostaną rozwiązane w Anglii wszystkie dywizje 
i korpusy, w skład których wchodziły zmotoryzowane i opancerzone pułki 
kawalerii.

W dwa lata po zakończeniu II wojny światowej prawie tysiącletnia historia 
jazdy polskiej definitywnie została zamknięta”.

Ksawery Floryanowicz

Urodził się 14 stycznia 1898 r. w Nicei, we 
Francji. Przechodzi szkolenie w drużynach 
Sokoła. W 1914 r. zgłasza się jako ochotnik 
do Pułku Dragonów rosyjskich. W 1917 r. 
zostaje podchorążym w rosyjskiej Oficer
skiej Szkole Artylerii. W tym samym roku 
znajduje się w Korpusie Dowbora- 
Muśnickiego, najpierw w 3 Pułku Ułanów, 
później w 2 baterii 1 Dywizjonu Artylerii 
Konnej. Mianowany podporucznikiem 
w 1919 r., walczy jako dowódca zwiadu 
i adiutant 1 Dywizjonu Artylerii Konnej 
w obronie Lwowa i na Froncie Południo
wym. W 1921—1922 kończy kurs dowód
ców szwadronów w Toruniu i kurs dowód
ców baterii w Rembertowie. Awansuje na 
kapitana w 1922 r. i otrzymuje dowództwo 
baterii. W 1926 r. po kursie kwatermi- 
strzowskim kawalerii zostaje oficerem 
sztabu 2 Dywizji Kawalerii. W 1932 r. koń
czy Wyższą Szkołę Wojenną i zostaje I ofi
cerem sztabu 26 Dywizji Piechoty w Skier
niewicach, a następnie w 1934 r. w Inspek
toracie Armii w Toruniu. Awansowany na
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majora w 1936 r., w 1938 r. pełni obowiązki 
dowódcy 26 Pułku Artylerii Lekkiej, by 
przed wybuchem wojny przejść na stanowi
sko oficera mobilizacyjnego w Oddziale 
Operacyjnym Armii „Toruń”. We wrześniu 
1939 r. dowodzi Legią Oficerską i Podofi
cerską w oblężonej Warszawie. W niewoli 
niemieckiej przebywa do 1945 r. Zgłasza się 
do ludowego Wojska Polskiego. W liitym 
tego roku awansuje na pułkownika i zostaje 
szefem wydziału organizacyjnego, a później 
szefem sztabu Dowództwa Okręgu Woj
skowego II. Dowództwo 1 Warszawskiej 
Dywizji Kawalerii sprawuje od września 
1946 do maja 1947 r. Mianowany generałem 
brygady w 1947 r., zostaje zastępcą szefa 
Departamentu Piechoty i Kawalerii Mini
sterstwa Obrony Narodowej. Od paździer
nika 1947 do lipca 1948 r. jest komendan
tem Centrum Wyszkolenia Piechoty w 
Rembertowie, a następnie do października 
1950 r. szefem sztabu Dowództwa Okręgu 
Pomorze. Najpierw przeniesiony do dyspo
zycji MON, później aresztowany, zostaje 
zwolniony w 1956 r. i przeniesiony w stan 
spoczynku oraz mianowany zastępcą dyrek
tora Państwowych Torów Wyścigów Kon
nych. W 1968 r. przechodzi na emeryturę. 
Od 20 czerwca 1981 r. jest przewodniczącym 
Komitetu Organizacyjnego Budowy 
Pomnika Jazdy Polskiej. Umiera w War
szawie 12 października 1984 r.
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Mikołaj Prus-Więckowski

86. Mikołaj Prus-Więckowski —jako płk 4 Pułku 
Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej

Urodził się 1 stycznia 1890 r. Kończy Szkołę 
Wojskową w Petersburgu i służy w armii 
rosyjskiej jako oficer zawodowy artylerii. 
W Wojsku Polskim od 1919 r. Zweryfiko
wany w stopniu majora ze starszeństwem 
1 czerwca 1919 r. W latach 1924—1928 jest 
oficerem w 22 Pułku Ułanów. Mianowany 
podpułkownikiem 1 stycznia 1928 r., obej
muje w tym samym roku funkcję zastępcy 
dowódcy 22 Pułku Ułanów, a w 1929 r. 
dowódcy 4 Pułku Strzelców Konnych. 
Awansowany na pułkownika 1 stycznia 
1932 r. We wrześniu 1939 r. zostaje przy
dzielony do sztabu Mazowieckiej Brygady 
Kawalerii. Od 15 września dowodzi zgru
powaniem utworzonym z rozbitych oddzia
łów w rejonie Mrozów. Po podjęciu nie
udanej próby przebicia się do Warszawy 
w nocy z 29 na 30 września zgrupowanie 
rozwiązuje. W czasie okupacji ukrywa się, 
pracując fizycznie, nie biorąc żadnego 
udziału w pracach konspiracyjnych. Po 
wyzwoleniu Lubelszczyzny zgłasza się do 
ludowego Wojska Polskiego. W lipcu 
1944 r. zostaje zastępcą dowódcy 7 Dywizji 
Piechoty, a w październiku obejmuje stano
wisko dowódcy. Od kwietnia 1945 r. na 
czele 7 Dywizji Piechoty walczy w operacji 

łużyckiej, czas jakiś w otoczeniu dowodząc 
zgrupowaniem, a później wraz z II Armią 
Wojska Polskiego w operacji praskiej 
w Czechosłowacji. 24 maja 1945 r. zostaje 
mianowany generałem brygady. Od maja do 
października 1945 r. dowodzi 1 Warszawską 
Dywizją Kawalerii, a w lipcu 1946 r. zostaje 
awansowany do stopnia generała dywizji. 
Do kwietnia 1948 r. jest dowódcą Krakow
skiego Okręgu Wojskowego, potem skiero
wany do Ministerstwa Obrony Narodowej 
pełni funkcję m.in. attache wojskowego 
w Moskwie i sekretarza rady do spraw ofi
cerów rezerwy. Przeniesiony w stan spo
czynku 20 stycznia 1955 r. Umiera 20 sty
cznia 1961 r. w Warszawie.

Zbigniew Starak

Urodził się 11 marca 1915 r. w Bydżowie 
pod Pragą Czeską. Ojciec jego był oficerem 
kawalerii austriackiej. Kończy gimnazjum 
im. hetmana Jana Zamoyskiego w Zamoś
ciu, a w 1939 r. Szkołę Podchorążych Kawa
lerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w 
Grudziądzu. Skierowany do 23 Pułku Uła
nów Grodzieńskich w Postawach i miano
wany podporucznikiem podczas kampanii 
wrześniowej. Wraz z pułkiem walczy aż do 
jego rozwiązania 27 września 1939 r. W 
latach 1939—1944 jest oficerem ZWZ—AK 
w Zamościu, potem w Gródku Jagielloń
skim. W połowie sierpnia 1944 r. zgłasza się 
ochotniczo do 1 Samodzielnej Brygady 
Kawalerii I Armii WP. Otrzymuje przydział 
jako dowódca plutonu CKM w 2 Pułku 
Ułanów. W ostatniej szarży kawalerii pol
skiej pod Borujskiem w pobliżu Wałcza 1 
marca 1945 r. dowodzi 220-osobową grupą 
konną, zdobywając pozycję ryglową Wału 
Pomorskiego. 2 maja 1945 r. awansuje na 
porucznika. We wrześniu 1945 r. miano
wany rotmistrzem, obejmuje stanowisko 
szefa Wydziału Operacyjnego Sztabu 1 
Warszawskiej Dywizji Kawalerii. Awansuje 
na majora w lipcu 1946 r. W maju 1947 r. 
obejmuje dowództwo jednostki ochrony 
pogranicza w Ustroniu w Beskidzie Śląskim, 
a od 1948 do 1949 r. stanowisko szefa 
Wydziału Operacyjnego 11 Zmechanizowa
nej Dywizji Piechoty. Od 1950 do 1958 r. 
dowodzi oddziałem wojska pracującego w 
kopalniach (górnicza służba zastępcza) w 
Katowicach, później w Bytomiu. W 1952 r. 
mianowany podpułkownikiem. W latach
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1958—1960 r. pełni służbę w Akademii 
Sztabu Generalnego w Rembertowie, a 
następnie zostaje zastępcą kierownika Stu
dium Wojskowego SGGW w Warszawie, a 
od 1967 r. kierownikiem Studium Wojsko
wego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 
1970 do czasu przejścia w stan spoczynku 
w 1973 r. jest kierownikiem Studium Woj
skowego SGGW. Mieszka w Warszawie.

Ludomir Wysocki

Urodził się 5 marca 1895 r. w Żytomierzu. 
Od 1914 r. służy w 10 Pułku Huzarów rosyj
skich w stopniu podporucznika, a od 1916 r. 
w Dywizjonie Polskich Ułanów i od 1917 r. 
w 1 Pułku Ułanów. Jest uczestnikiem słyn
nej szarży pod Krechowcami. Zweryfiko
wany w stopniu rotmistrza ze starszeństwem 
1 czerwca 1919 r. W 1920 r. obejmuje 
dowództwo szwadronu w 1 Pułku Ułanów,
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które sprawuje do 1927 r. Mianowany majo
rem 1 stycznia 1927 r„ zostaje kwatermi
strzem, potem komendantem Szkoły Pod
chorążych Rezerwy Kawalerii w Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W li
stopadzie 1927 r. obejmuje stanowisko 
zastępcy dowódcy 18 Pułku Ułanów. Awan
sowany na podpułkownika w 1929 r„ pełni 
kolejno funkcje zastępcy dowódcy: 11 Pułku 
Ułanów (1929—1935) i 26 Pułku Ułanów 
(1935—1937). W lutym 1937 r. zostaje 
dowódcą 4 Pułku Ułanów, na czele którego 
walczy w kampanii 1939 r. W czasie okupa
cji, od stycznia 1940 do 1943 r., w Związku 
Walki Zbrojnej i Armii Krajowej Obwodu 
Warszawa-Wola. Następnie zostaje inspek
torem Podokręgu „Struga”. W kwietniu 
1943 r. obejmuje komendę Podokręgu Armii 
Krajowej „Olsztyn—Tuchola”. Funkcję tę 

wydziału szkolenia Akademii Sztabu Gene
ralnego. W sierpniu 1951 r. przeniesiony 
zostaje w stan spoczynku. Umiera 6 kwiet
nia 1972 r. w Poznaniu.

88. Ludomir Wysocki —jako ppłk 4 Pułku Uła
nów Zaniemeńskich

sprawuje do wyzwolenia. W lutym 1945 r. 
zgłasza się do ludowego Wojska Polskiego 
i mianowany zostaje zastępcą dowódcy do 
spraw liniowych 1 Warszawskiej Dywizji 
Kawalerii, a w kwietniu 1947 r. szefem 
Wydziału Operacyjnego Dowództwa 
Okręgu Wojskowego w Poznaniu, w lipcu 
1948 r„ zaś pełniącym obowiązki szefa 127
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w)chowawczych płk Stanisław Arkuszewski
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Wyodrębnienie w artylerii oddziałów artylerii konnej było koniecznością 
dostosowania jej do charakteru walk kawalerii. Współdziałanie artylerii kon
nej z oddziałami kawalerii wymagało większej ruchliwości, a przede wszystkim 
większej sprawności w manewrowaniu sprzętem. Zapewniono to w artylerii 
konnej przez poruszającą się konno obsługę dział oraz przez odpowiednią 
taktykę.

Właściwy rozwój artylerii konnej, chociaż powstała ona w końcu XVIII w., 
wiąże się z renesansem kawalerii w okresie wojen napoleońskich. Wtedy to 
właśnie zaczęto stosować nowy manewr bojowy — wysunięcie się szarżą przed 
front własnych oddziałów i prowadzenie błyskawicznego ognia do nieprzyja
ciela, a następnie wycofanie się, umożliwiające atak lub szarże własnych wojsk.

Wkład Polaków w taktykę i rozwój artylerii konnej był podobny do wkładu 
w krystalizowanie się zasad działania kawalerii w pierwszej połowie XIX w. 
i jej odrodzenia. W 1799 r. Tadeusz Kościuszko pisał na zamówienie armii 
amerykańskiej pierwszy na świecie regulamin artylerii konnej. Miała się nim też 
posługiwać pierwsza polska bateria artylerii konnej w Legii Naddunajskiej. Był 
on użytkowany do czasów Powstania Listopadowego i na podstawie zasad w 
nim zawartych szkolono artyłerzystów i prowadzono działania bojowe. Tak
tykę artylerii konnej rozwinął twórczo Józef Bem, kontynuując ją praktycznie 
w bitwie pod Iganiami i Ostrołęką.

Do historii polskiej wojskowości przeszła szarża, jaką przeprowadził we 
wrześniu 1831 r. generał Bem w czasie obrony słynnej Reduty Wolskiej, której 
komendantem był bohaterski beznogi generał Sowiński. Szarża ta to przykład 
działań łączących szybkość manewru kawalerii z siłą ognia artylerii. Polacy, 
otoczeni przez wojska carskie, postanowili przebić się. Wyłomu miał dokonać 
batalion ppłk. Piotra Wysockiego. Zadanie to miała ułatwić artyleria.

Bateria lekkokonna, dowodzona osobiście przez generała Bema, wyjechała 
brawurowo prżed szeregi wojsk rosyjskich i, nie zważając na gęsty ogień 
prowadzony przez nieprzyjaciela, celnymi strzałami utorowała drogę polskiej 
piechocie. Działanie to różniło się zdecydowanie od normalnych działań artyle
rii, która prowadziła ogień spoza własnych szeregów piechoty lub, w najlep
szym przypadku, spośród nich, lecz z dużej odległości. Była ona bronią stosun
kowo powolną w swojej manewrowości, dostosowaną raczej do wolniejszych 
działań. W takiej sytuacji podobny wypad nie byłby ani możliwy, ani też 
uwieńczony powodzeniem, gdyż bateria w czasie długotrwałego zajmowania 
stanowiska i przygotowań do otwarcia ognia zostałaby zniszczona przez 
przeciwnika.

O genezie artylerii konnej tak pisze Karol Koźmiński:
W rok po odrodzeniu porozbiorowym państwowości naszej pod skromną początkowo 

postacią szczupłego Księstwa Warszawskiego, gdy w dobie powszechnego zapału z żołnierzy 
Legionów i z tłumnie napływających ochotników tworzy się pod rozkazami Józefa księcia 
Poniatowskiego, ministra wojny, wojsko polskie z końcem roku 1808, powstaje dla ówczesnych 
pojęć naszych broń nowa — kompania artylerii konnej.

Założycielem jej i twórcą jest młodociany, urodzony w dobie Sejmu Czteroletniego, syn 
targowiczanina Szczęsnego, Włodzimierz hrabia Potocki, z Daszowa na Ukrainie, który 
otrzymuje staranne wykształcenie domowe i kończy uniwersytet w Niemczech. Po ogłoszeniu 
Księstwa Warszawskiego, mimo wielkich trudności — pochodzi przecież z zaboru rosyjskiego 
— w dniu 26 lipca r. 1808 wstępuje jako ochotnik do wojska polskiego i przyjęty w stopniu 
kapitana sztabu generalnego, jeszcze z końcem tegoż roku formuje własnym kosztem kompa
nię artylerii konnej z upoważnieniem wybierania żołnierzy z całego wojska Księstwa. Miano
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wany dowódcą kompanii, Potocki wyróżnia się odwagą w bitwach pod Raszynem i Sandomie
rzem jako najwaleczniejszy z walecznych. Dowódca roztropny i pod gradem kul spokojny, 
oficer wykształcony, zwierzchnik uprzejmy i obdarzony przepiękną postawą zdobywa sobie 
miłość i przywiązanie podkomendnych. Niestety, odchodzi przedwcześnie: w roku 1812 dnia 8 
kwietnia umiera w Krakowie nie dożywszy lat 22!...

Dekret Królewski z dn. 1 grudnia 1808 r., organizujący kompanię artylerii 
konnej, rozpoczynał się zwyczajem ówczesnym od słów następujących:

Przychylając się do przedłożenia ministra naszego wojny, podanego Nam wyrachunku 
kosztu rocznego artylerii konnej, którą urodzony Włodzimierz Hrabia Potocki, wzbudzony 
przykładem ojca swego i przodków, wystawić obiecał własnym kosztem i Nas do wcielenia do 
Wojska Księstwa Warszawskiego upraszał, My, Król, obywatelski jego upominek mile przy- 
jąwszy, stanowimy co następuje...1

Od tego czasu taktyka działania i sposób poruszania się, a także zadania, 
jakie miała do wypełnienia artyleria konna, niewiele się zmieniły. Szybkość 
manewru na polu walki, nadążanie za oddziałami kawalerii, do których zostały 
przydzielone — oto zasady, które przetrwały do września 1939 r., a w kawalerii 
1 Armii WP do 1945 r.

Tak więc artyleria konna stała się w Wojsku Polskim symbolem działań 
szybkich. W czasie pierwszej wojny światowej, w okresie międzywojennym i we 
wrześniu 1939 r. artyleria konna, z uwagi na szybkość ruchu i duże zdolności 
manewrowe, została związana z podstawową bronią szybką istniejącą w tym 
czasie w wojsku, to jest z kawalerią.

W I Brygadzie Legionów została sformowana jedna bateria artylerii kon
nej. Istniała tylko kilka miesięcy pod dowództwem por. Edwarda Knoll- 
Kownackiego. Później została wcielona do 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów 
Polskich. Powstanie pierwszej baterii artylerii konnej tak wspomina jej 
współtwórca, Belina-Prażmowski:

W lecie 1915 r. miałem już trzy szwadrony. Potrzebna mi była bateria konnej artylerii, 
która by nam towarzyszyła w szybkich marszach pościgowych i wspomagała w utarczkach 
i bojach, jakie staczaliśmy ciągle z cofającym się nieprzyjacielem. W Kłodnicy, w ziemi lubel
skiej, zasięgnąłem rady szefa naszej artylerii, Brzozy, jakby ten plan wcielić w życie.

— Daj mi koni i ludzi, a ja ci zrobię baterię konnej artylerii — rzekł Brzoza.
Odkomenderowałem i odesłałem do Brzozy około 40 ludzi i tyleż koni i zażądałem, by 

dowództwo nad tą baterią objął por. Knoll-Kownacki, dawny mój ułan. Wkrótce por. Kow
nacki rozpoczął szkolenie przyszłych kanonierów, a ćwiczenia te odbywały się podczas forsow
nych marszów między jednym a drugim starciem.

Armat jednak przez dłuższy czas nie mieliśmy. Czekaliśmy z niecierpliwością sposobnej 
chwili, by je «wyfasować».

Wreszcie nadarzyła się okazja. Na jakimś dworcu kolejowym Brzoza wywąchał armaty, 
które przyszły dla oddziału austriackiego. Wysłał oficera wraz z końmi w uprzężach i z obsługą. 
Oficer ten za pokwitowaniem odebrał armaty, do których natychmiast zaprzężono konie 
i bateria była gotowa.

Odtąd towarzyszyła nam wiernie, czujnie osłaniana przez szwadrony. Chłopcy z zadowo
leniem spoglądali na nowe armaty, z niecierpliwością oczekując chwili, gdy nasza bateria 
pokaże, co umie. Dzień jednak za dniem mijał, a okazji do popisu nie było. Ułani w końcu 
zaczęli sobie z obsługi i z dział pokpiwać, a nawet narzekać, że niepotrzebnie czas tracą 
w osłonie baterii.

Nadszedł wreszcie dzień, gdy nasze armatki po raz pierwszy zwycięsko zagrały. Gdy 
piechota sforsowała okopy pod Wysoko-Litewskiem, szwadrony ruszyły w pościg. Tuż za 
Raśną nawiązaliśmy styczność z Moskalami. W starciu oddziały nieprzyjacielskie oskrzydliły 
3 szwadron Janusza Głuchowskiego i 1 Grzmota-Skotnickiego. 2 szwadron, idący w osłonie 
baterii, wraz z nią z powodu trudnej przeprawy przez okopy pozostał w tyle. Widząc krytyczne 
położenie dwóch szwadronów, jak najprędzej pośpieszyłem wprowadzić w bój artylerię i

1 K. Koźmiński, Artyleria konna, [w:] 
Księga jazdy polskiej, Warszawa 1938, 
s. 196, 197.
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2 szwadron. Szczęśliwie bateria była już na równej drodze i mogła ruszyć kłusem. Gdy wpadła 
do wsi, chłopcy między chałupami odprzodkowali działa.

Z Kownackim udałem się na wiatrak, gdzie urządziliśmy punkt obserwacyjny. Za nami 
przyjechali telefoniści i połączyli nas z baterią. Por. Kownącki rzucił wkrótce rozkaz i padł 
pierwszy strzał — w sam środek linii nieprzyjacielskiej. Natychmiast skomenderował, nie 
zmieniając celownika, salwami. Patrzymy: oddziały nieprzyjacielskie pryskają, mieszają się, 
cofają. Patrząc na taką skuteczność ognia, szaleliśmy z radości jak małe dzieci. Wiatrak cały po 
każdym strzale dygotał jak w febrze. Bateria, świetnie kierowana przez swego dowódcę, waliła 
w nieprzyjaciela na bardzo bliski dystans. Szwadrony 3 i 1, które przed chwilą z trudem się 
broniły, oswobodzone, przeszły teraz do kontrakcji.

Po rozsypaniu i zdemoralizowaniu linii osłaniających odwrót, Kownacki skierował ogień 
na dalsze kolumny. Co za widok! Kolumny, smagane szrapnelami, pryskały, szły w rozsypkę.

Brzoza, gdy mu przy spotkaniu opowiadałem, jak dzielnie spisali się artylerzyści, tylko 
brodę gładził z zadowolenia.

Przyszły jednak ciężkie czasy na Wołyniu. Koni było mało. Spieszyli więc naszą konną 
baterię i odebrali nam w Werchach2.

W I Korpusie Polskim, powstałym w Rosji u schyłku pierwszej wojny 
światowej, powołano do życia Dywizjon Artylerii Konnej w składzie trzech 
baterii. Jego dowódcą został ppłk Władysław Obuch-Woszczatyński, baterie 
zaś powstały przy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich oraz 2 i 3 Pułku Ułanów. Te 
trzy pułki ułańskie, wraz z tak utworzonym dywizjonem artylerii konnej, 
wchodziły w skład Dywizji, którą dowodził pułkownik Zygmunt Łempicki. 
W składzie II Korpusu Polskiego działała tylko jedna konna bateria pod 
dowództwem por. Jana Radwana. Odznaczyła się ona szczególnym męstwem 
w walkach pod Kaniowem. W III Korpusie Polskim powstał dywizjon artylerii 
konnej pod dowództwem płk. Juliusza Rómmla. Z powodu małej liczby kawa
lerii w III Korpusie przydzielono ją piechocie jako broń wsparcia.

Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. niezwłocznie przystą
piono do formowania jednostek artylerii konnej. Początkowo tworzono przy 
pułkach ułańskich dywizjony techniczne w składzie: szwadron artylerii konnej i 
szwadron pionierów. Wkrótce odstąpiono od tej koncepcji, powołując do życia 
dywizjony artylerii konnej. W 1919 r. powołano dowództwo artylerii konnej. 
Na jego czele stanął ppłk Leon Dunin-Wolski. Podlegał on bezpośrednio 
Generalnemu Inspektorowi Artylerii.

Początkowo zorganizowano 8 dywizjonów artylerii konnej, które brały 
udział w walkach w 1920 r. W tym czasie uzbrojenie dywizjonów było niejedno
lite — składało się ze starych dział austriackich, rosyjskich, włoskich, francu
skich i niemieckich, o różnych kalibrach i różnych zasadach działania.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch wojny 1939 r. istniało 11 
dywizjonów artylerii konnej, z których każdy wchodził w skład jednej z 11 
brygad kawalerii. Dywizjony miały numerację od 1 do 14, bez 10 i 12, gdyż 
dywizjony te zostały rozwiązane, oraz bez 8, na bazie którego powstał 14. Pięć 
najstarszych i najbardziej zasłużonych dywizjonów było wyróżnionych imio
nami i nazwami. W 1938 r. wszystkie dywizjony artylerii otrzymały sztandary.

Dywizjony artylerii konnej były jednostkami samodzielnymi. Od 1921 r. nie 
łączono ich nigdy w pułki. Dowódcami dywizjonów byli przeważnie pod
pułkownicy.

Liczba baterii (3 lub 4) w dywizjonach artylerii konnej była uzależniona od 
liczby pułków w brygadzie. W każdej baterii były dwa plutony, a w każdym 
plutonie dwa działony. Tak więc każdy dywizjon, zwany w skrócie DAK, 
posiadał 12 lub 16 dział. Był to sprzęt lekki, przystosowany do działań szyb-

2 W. Belina-Prażmowski, W pogoni za 
wrogiem, [w:] Wspomnienia legionowe, War
szawa 1925, s. 37—39.
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kich. DAK-i miały stare 3-calowe działa rosyjskie przekalibrowane na 75 mm, 
nazywane popularnie „prawosławnymi”.

Dywizjony artylerii konnej różnił od pułków artylerii sposób poruszania się 
obsługi: w zwykłej artylerii obsługa jechała na przodkach, a w DAK-ach 
konno. Zaprzęgi były sześciokonne. W czasie strzelania na stanowisku ognio
wym pozostawały tylko działa i jaszcze. Konie odprowadzano w ukrycie.

Dywizjon artylerii konnej, składający się z 3 baterii, liczył: 27 oficerów, 764 
podoficerów i kanonierów i 902 konie.

Dywizjon cztęrobateryjny na stopie wojennej liczył: 32 oficerów, 956 pod
oficerów i kanonierów oraz 1125 koni. Były to więc jednostki duże i jeśli 
działały w całości, co się rzadko zdarzało, mniej więcej pod względem wielkości 
były równe pułkowi kawalerii.

Artyleria konna także uważała się za bliższą kawalerii. Z uwagi na te 
związki oraz poczucie odrębności w stosunku do innych rodzajów artylerii była 
bronią szczególną. Niechętni tym tradycjom mówili o nich z przekąsem, że to 
nie artyleria, lecz kawaleria, która wozi ze sobą działa.

Artylerzyści konni rzeczywiście podkreślali specyfikę i odrębność swej 
służby, byli z niej dumni i uważali się za broń specjalną. To poczucie, że są 
wyjątkowi, w konsekwencji prowadziło do wysokiego poczucia odpowiedzial
ności, tak w poziomie szkolenia w czasie pokoju, jak zaciętości i bohaterstwa 
w walce w czasie wojny.

Podobnie jak w kawalerii, tak samo w artylerii konnej, oficerów, podofice
rów i szeregowców obowiązywały wysokie wymagania służbowe, towarzyskie, 
szkoleniowe. Podobnie „cukano” wszystkich nowo przyjętych, bez względu na 
stopień i wykształcenie, urabiano i kształtowano na modłę obowiązującą w ar
tylerii konnej lub w określonym dywizjonie. Dziś czytając o tych obyczajach 
dziwnych, nielogicznych, niekiedy nonsensownych, można zadać sobie pytanie 
—jak jeden z artylerzystów konnych Stanisław Koszutski — po co to robiono?

Trudno jest na takie pytanie odpowiedzieć bezpośrednio i uzasadnić czymś innym niż 
chęcią wyróżnienia się, może szukaniem specjalnego własnego stylu, a może nawet kontynuo
waniem pewnych zwyczajów przeniesionych z obcych armii. Ale co to w wyniku dało, można 
było wkrótce zobaczyć. Zobaczyć we wrześniu 1939 pod wsiami Miedźno—Mokra, gdy baterie 
2 DAK — wspierając bratnie pułki Wołyńskiej Brygady Kawalerii — odpierały ogniem na 
wprost jedno za drugim natarcia niemieckich czołgów, aż legła całkowicie wybita bateria i z 12 
dział dywizjonu pięć zaledwie zostało zdolnych do strzelania. Kiedy ten sam dywizjon 5 dział 
liczący zagrodził drogę niemieckiemu natarciu w dniu 8 września pod Cyrusową Wolą i walcząc 
samotnie w lesie osłaniał oderwanie się pułków kawalerii. Tam zginął ostatni dowódca baterii. 
Przed wyruszeniem ataku niemieckiego powiedział on: „Będziemy osłaniać naszymi lufami 
naszych towarzyszy — jak Bem pod Ostrołęką. Nikt bez rozkazu nie zejdzie ze stanowiska”.

A słyszałem z opowiadania jak mój dawny 14 DAK, którego dowódcę w tym opowiadaniu 
wspominam, bił się w Prusach Wschodnich. Zginęło w tym dniu dwóch dowódców baterii 
prowadząc ogień swych dział na siebie, gdy punkty obserwacyjne otoczyła piechotą niemiecka.

Takie były rezultaty wychowania Konnej Artylerii. A ileż wyczynów osobistych oficerów 
tej broni godnych opisu Sienkiewicza! Dość wspomnieć nazwiska takie jak: ppłk J. Kamiński 
dca 2 DAK, ppłk Rohoziński dca 9-go, major Józef Stojewski, który zginął pod Monte Cassino, 
Wojtek Biliński, co tam oko stracił. Taki Emil Sikorski, co pod Gazalą zginął. Taki Noel, 
Fudakowski i dziesiątki innych. Ich wszystkich wychowała Konna Artyleria, tak jak wycho
wała swych podoficerów i kanonierów, co chwałę broni na polach bitew pokazali.

Czarno-czerwony proporczyk był nie odznaką, ale symbolem „zakonu”, jak często Konną 
Artylerię nazywano. Zaszczyt noszenia go na kołnierzu munduru obowiązywał do wielu 
rzeczy3.

3 S. Koszutski, Wspomnienia z różnych 
pobojowisk, Londyn 1972, s. 31, 32.
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We wrześniu 1939 r., po mobilizacji stanęło do boju 11 dywizjonów i jedna 
samodzielna 15 bateria konna, razem 38 baterii ze 158 działami. W magazy
nach mobilizacyjnych znajdowało się jeszcze 470 dział tego typu, produkcji 
Zakładów Putiłowskich.

W kampanii wrześniowej za męstwo na polu chwały Krzyżami Virtuti 
Militari odznaczone zostały: 2 dywizjon artylerii konnej im. gen. Józefa Sowiń
skiego, 7 Wielkopolski, ponadto 9 dywizjon oraz 3 bateria 4 dywizjonu i 3 
bateria 6 dywizjonu.

Artyleria konna, podobnie jak kawaleria, kultywowała ze szczególnym 
przywiązaniem tradycje swej broni. Nawiązywano przy tym głównie do legio
nów doby napoleońskiej oraz do wojsk Księstwa Warszawskiego i Królestwa 
Kongresowego. Pod tym względem artylerzyści konni, zbratani z kawalerią, 
podzielali panujące w konnicy tradycje.

Poza tradycjami podkreślonymi w imionach dywizjonów artylerii konnej 
okresu międzywojennego wyrazem łączności ze wspomnianym już początkiem 
XIX w. stanowiła wspólna odznaka dla wszystkich artylerzystów konnych.

Był nią biały krzyż maltański z orzełkiem, skrzyżowanymi lufami, propor
czykiem czarno-szkarłatnym i datami 1809—1918. Krzyż maltański reprezen
tował okres Księstwa Warszawskiego, a ściślej nawiązywał do fundatora i do
wódcy najstarszej baterii konnej tych lat kapitana Włodzimierza Potockiego, 
który był kawalerem maltańskim. Do Królestwa Kongresowego nawiązywał 
orzeł siedzący na dwóch skrzyżowanych lufach. Takiego właśnie orzełka nosili 
na czapkach artylerzyści konni tamtego okresu. Wreszcie ostatni okres repre
zentował czarno-szkarłatny proporczyk wprowadzony do artylerii w 1927 r. 
w miejsce czarno-amarantowego. Niezależnie od pięciu świąt dywizjonowych 
dzień 3 sierpnia był wspólnym, uroczyście obchodzonym, świętem artylerii 
konnej.

Przykazania artylerzysty konnego

1. Związani krwią i sławą towarzysze dozgonni 
są jak rodzeni bracia artylerzyści konni.

2. Każdemu co w twej broni wędruje polskim światem, 
Artylerzysto konny, bądź mu najbliższym bratem.

3. Z któregoś dywizjonu i z którejś jest baterii — 
Pamiętaj, żeś ty druh nasz, syn konnej artylerii

4. Cześć oddaj swym kolegom, tym co są i co byli, 
Co krew dla Polski leli i życia nie skąpili

5. Nie pozwól kamratowi trwać w biedzie i niedoli, 
Artylerzysta konny śmierć od poniżeń woli.

6. Każdego zgon kolegi uczcij, rzuć kwiat pamięci, 
Tak konna artyleria i twoją śmierć uświęci.

7. Artylerzysto konny! Tyś symbol jest zwycięstwa, 
Na kark każdego wroga spadaj, jak piorun męstwa.

8. Poryw twój to natchnienie —jak wieszcza pieśń poety 
Kartaczem druzgotaj wraże armaty, bagnety.

9. Uszanuj wszystkie bronie, lecz swoją ceń najwyżej, 
I bądź jak sokół lotny, jak wicher zwrotny, chyży.

10. Są może tobie równi, lepszego nad cię nie ma 
Tak myśl, tak działaj w imię patrona twego — Bema.

Artur Oppman (Or-Ot)
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Edmund Knoll-Kownacki

93. Edmund Knoll-Kownacki —jako generał 
brygady

Urodził się 24 lipca 1891 r. w Pomiechówku, 
pow. Płońsk. W 1913 r. w Moskwie kończy 
studia przyrodnicze i rolnicze. Jest oficerem 
rezerwy rosyjskiej artylerii konnej. Wstępuje 
do Drużyn Strzeleckich, przybierając pseu
donim Kownacki. W sierpniu 1914 r. zgła
sza się do Legionów Polskich, najpierw 
służy w 2 baonie strzelców, później w 
szwadronie ułanów Beliny, a w październiku 
organizuje przy kawalerii baterię konną, 
której zostaje dowódcą. Mianowany poru
cznikiem 26 maja 1915, w styczniu 1915 r. 
zostaje dowódcą dyonu w 1 pułku artylerii. 
W listopadzie 1916 r. awansuje na kapitana. 
W październiku 1918 r. jest oficerem w szta
bie inspektora artylerii Polskiej Siły Zbroj
nej, gdzie awansuje do stopnia majora. Od 
listopada tegoż roku do listopada 1919 r. w 
1 pułku artylerii. W odsieczy Lwowa jest 
dowódcą baterii, a potem 1 Pułku Artylerii. 
Mianowany komendantem Szkoły Podcho
rążych Artylerii w Poznaniu, pełni tę funk
cję do lipca 1920 r. W wojnie 1920 dowodzi 
Brygadą Artylerii, potem Brygadą Piechoty. 
W styczniu 1921 r. zostaje zastępcą szefa 
sekcji w Departamencie Artylerii Minister
stwa Spraw Wojskowych, a w listopadzie 

1921 r. szefem artylerii i służby uzbrojenia 
Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII w 
Poznaniu. W 1921 r. zweryfikowany w 
stopniu pułkownika artylerii ze starszeń
stwem od 1 czerwca 1919. W latach 
1922—1924 zostaje skierowany do Francji 
do Wyższej Szkoły Wojennej. W lutym 
1925 r. obejmuje dowództwo 13 Dywizji 
Piechoty w Równem. Mianowany generałem 
brygady 1 stycznia 1927 r. W roku 1935 zo
staje dowódcą Okręgu Korpusu Nr VII w 
Poznaniu. W kampanii 1939 r. jest od 3 
września dowódcą Grupy Operacyjnej 
„Koło”, następnie Grupy Operacyjnej 
swego imienia w Armii „Poznań”. Bierze 
udział ze swą Grupą w obronie Warszawy. 
W niewoli niemieckiej przebywa do 1945 r. 
Po krótkim pobycie na południu Francji 
osiedla się w Anglii. Umiera 2 września 
1953 r. w Beaumaris, Anglesey. Jest auto
rem podręcznika artylerii i nie opublikowa
nych pamiętników spisanych w niewoli.

Stanisław Kopański

Urodził się 19 maja 1895 r. w Petersburgu, 
tam też rozpoczyna studia techniczne.
W 1915 r. kończy rosyjską oficerską szkołę 
artylerii i służy w artylerii konnej. Po rewo
lucji 1917 r. zgłasza się do I Korpusu Pol
skiego na Wschodzie, najpierw służy 
w 3 Pułku Ułanów, potem w 2 baterii kon
nej. Od listopada 1918 r. w Wojsku Polskim 
w 1 Dywizjonie Artylerii Konnej. Walczy 
w jego składzie w Obronie Lwowa, wypra
wie wileńskiej i wojnie 1920 r. Zweryfiko
wany w stopniu kapitana ze starszeństwem 
1 czerwca 1919 r„ odkomenderowany zo
stanie do ukończenia studiów na Politechnice 
Warszawskiej (1923) i awansowany na 
majora 15 sierpnia 1924 r., następnie zostaje 
dyrektorem w Szkole Podchorążych Artyle
rii i odbywa staż we francuskiej Szkole 
ArtyW latach 1927—1929 studiuje w Wyż
szej Szkole Wojennej we Francji. W latach 
1930—1931 jest oficerem Oddziału III 
Sztabu Głównego, a od 1931 do 1932 
dowodzi dyonem 6 Pułku Artylerii Ciężkiej. 
1 stycznia 1932 r. mianowany podpułkow
nikiem dyplomowanym. W 1935 r. zostaje 
zastępcą dowódcy Broni Pancernej, 
a w 1937 — dowódcą 1 Pułku Artylerii 
Motorowej. W marcu 1939 r. kończy kurs 
doszkolenia w Centrum Wyższych Studiów

94. Stanisław Kopański — jako generał brygady

Wojskowych. 19 marca 1939 r. mianowany 
pułkownikiem dyplomowanym, zostaje sze
fem Oddziału II Sztabu Głównego i odbywa 
lerii. kampanię wrześniową, następnie mia
nowany szefem Broni Pancernej Naczelnego 
Dowództwa w Paryżu, a w kwietniu 1940 r. 
dowódcą Samodzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich na Bliskim Wschodzie i w A- 
fryce. W maju 1940 r. awansuje na generała 
brygady. Od września 1942 r. jest dowódcą 
3 Dywizji Strzelców Karpackich na Bliskim 
Wschodzie, a w lipcu 1943 r. zostaje Szefem 
Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. 
Mianowany generałem dywizji 23 paździer
nika 1944 r. Od 1947 do 1949 r. jest Gene
ralnym Inspektorem Polskiego Korpusu 
Przysposobienia i Rozmieszczenia. Osiedla 
się w Anglii. Umiera 23 marca 1976 r. 
w Londynie. Pochowany na cmentarzu 
Northwood Middx.
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Juliusz Rómmel

95. Juliusz Rómmel —jako generał dywizji

Urodził się 3 czerwca 1881 r. w Grodnie. 
W 1900 r. kończy Korpus Kadetów 
w Pskowie, a w 1903 r. szkołę wojskową 
w Petersburgu ze stopniem podporucznika 
artylerii. Od 1914 r. na froncie. W lutym
1915 r. awansuje na kapitana, a w czerwcu
1916 r. na pułkownika. Od sierpnia 1917 r. 
bierze udział w formowaniu oddziałów pol
skich na froncie rumuńskim i na Ukrainie, 
wchodząc z nimi w skład III Korpusu Pol
skiego na Wschodzie. W styczniu 1918 r. 
jest dowódcą oddziałów polskich w Kijowie, 
a od lutego tegoż roku dowódcą dywizjonu 
artylerii konnej, potem dowódcą lekkiej 
brygady III Korpusu. W Wojsku Polskim 
od listopada 1918 r. jako dowódca obozu 
artylerii i pułku artylerii w Rembertowie,
a od grudnia tegoż roku dowódca 8 Pułku 
Artylerii Polowej. Od lutego 1919 r. dowo
dzi I Brygadą Artylerii Legionów, z którą 
bierze udział w wyprawie wileńskiej i kam
panii zimowej na Łotwie oraz ofensywie 
wiosennej na Ukrainie. Od czerwca 1920 r. 
dowodzi 1 Dywizją Piechoty Legionów, 
a następnie, od lipca tegoż roku, organizuje 
1 Dywizję Kawalerii i dowodzi nią na fron
cie, by we wrześniu 1920 r. objąć jednocześ
nie dowództwo Korpusu Jazdy. Od czerwca 

1921 do kwietnia 1924 r. jest Inspektorem 
Jazdy 1 Armii w Wilnie. W 1922 r. zostaje 
zweryfikowany w stopniu generała brygady 
ze starszeństwem od 1 czerwca 1919. Od 
kwietnia 1924 do września 1926 r. dowodzi 
1 Dywizją Kawalerii, a do czerwca 1929 r. 
pełni funkcję generała do prac przy Gene
ralnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Awan
sowany na generała dywizji 1 stycznia 
1928 r. W czerwcu 1929 r. zostaje miano
wany Inspektorem Armii. Od 1 września 
1939 r. jest dowódcą Armii „Łódź”, a po
tem grupy Armii „Warszawa”. Bierze udział 
w obronie stolicy. Po wyjściu z niewoli 
niemieckiej w maju 1945 r. przebywa przez 
pewien czas we Francji, po czym wraca do 
kraju. Umiera 9 września 1967 r. w War
szawie. Jest autorem artykułów fachowych 
oraz wspomnień z wojny 1920 i 1939 r.

Antoni Trzaska-Durski

96. Antoni Trzaska-Durski —jako płk dypl. 1 
Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego

Urodził się 21 listopada 1895 r. Od sierpnia 
1914 r. w Legionach Polskich. Mianowany 
podporucznikiem w 1915 , a porucznikiem 
w 1916 r., dowodzi baterią w 1 Pułku Arty
lerii Legionów. Po odzyskaniu niepodleg

łości, od listopada 1918 do czerwca 1919 r. 
służy w ponownie sformowanym 1 Pułku 
Artylerii Legionów W 1919 r. kończy 
wojenny Kurs Szkoły Sztabu Generalnego. 
Od listopada 1919 do listopada 1921 r. jest 
dowódcą 9 Dywizjonu Artylerii Konnej i na 
jego czele bierze udział w wojnie 1920 r. 
Zweryfikowany w stopniu podpułkownika 
ze starszeństwem 1 czerwca 1919 r.
W 1922 r. kończy kurs doszkalający Wyż
szej Szkoły Wojennej. Od października 1922 
do kwietnia 1923 r. jest oficerem Oddziału 
II Sztabu Generalnego. W latach 
1923—1926 attache wojskowy w Pradze. 
W sierpniu 1926 r. zostaje dowódcą
1 Dywizjonu Artylerii Konnej. Awansuje na 
pułkownika 1 stycznia 1928 r. Od 1929 do 
1931 r. jest szefem sztabu Dowództwa 
Okręgu Korpusu I w Warszawie. Od paź
dziernika 1931 do maja 1937 r. dowodzi 
1 Pułkiem Szwoleżerów. Od czerwca tegoż 
roku do października 1938 r. jest organiza
torem i dowódcą 10 Brygady Kawalerii 
Zmotoryzowanej. Od 1938 r. do końca 
kampanii wrześniowej 1939 r. jest dowódcą 
piechoty dywizyjnej w 15 Dywizji Piechoty. 
Po wyjściu z niewoli niemieckiej osiedla się 
we Francji. Umiera 16 maja 1982 r. w Lailly 
eu Val.
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Wiele narosło nieporozumień wokół obyczajów korpusu oficerskiego kawalerii 
II Rzeczypospolitej. Wiele krzywdzących i wysoce niesprawiedliwych opinii 
lansowano po roku 1944. Twierdzono między innymi, że oficerowie kawalerii 
rekrutowali się jedynie spośród ziemiaństwa i arystokracji. Nie było to prawdą. 
Przeczą temu statystyki. Na przykład wiatach 1936—1938 z piętnastej promo
cji w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu wyszło 69 zawodowych 
oficerów, z tego tylko 14 z rodzin ziemiańskich, 30 z urzędniczych, 10 z 
oficerskich, 12 z wolnych zawodów i po 1 z rodzin kupieckich, rzemieślniczych i 
chłopskich. Następna promocja z lat 1937—1939 dała już tylko 8 pochodzenia 
ziemiańskiego, 38 urzędniczego, 5 zaś kupieckiego, 6 rzemieślniczego i 7 
chłopskiego1.

Argumentem jeszcze lepiej przemawiającym za powszechną dostępnością 
do stanu oficerskiego w kawalerii było istnienie w Bydgoszczy, w latach 
1922—1938, Szkoły Podchorążych dla Podoficerów. Szkolili się tutaj przez 3 
lata w pełnym zakresie programu szkoły oficerskiej oraz uzupełniali wykształ
cenie ogólne podoficerowie kawalerii, po czym w stopniu podporucznika szli 
do pułków.

Fakt, że korpus oficerski kawalerii uważał się za coś lepszego od pozosta
łych oficerów WP i, rzecz oczywista, cywilów. Była to jednak elita nie z urodze
nia, pochodzenia czy stanu majątkowego, lecz z wyboru i przynależności do 
kawalerii. To było istotne i to się liczyło.

Najlepiej sprawę tę ujmuje Antoni Kamiński, absolwent rocznika 1932/1933 
w SPRKaw (Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii) z Grudziądza w swoich 
wspomnieniach:

A przecież, wbrew licznym ongiś, powszechnym chyba obecnie opiniom, Szkoła nasza nie 
grupowała elity z urodzenia, pozycji społecznej, zamożności. Starałem się pokazać, że miejsce 
było tam dla wszystkich. Dla potomków polskiej magnaterii i szlachty, dla synów mieszczan 
różnego kalibru, wyrobników i chłopów. Byli w niej protestanci, Żydzi, ateiści i gorący 
katolicy. Był cały przekrój ówczesnej Rzeczypospolitej, spadkobierczyni resztek państwa wielu 
narodów.

Nasza szkoła nie była dla elity. Ona formowała elitę. Elitę charakterów. Kształciła żołnie
rzy — obywateli2.

Warto tu dodać, że tą elitą w jak najbardziej pozytywnym, obywatelskim, 
żołnierskim i patriotycznym, sensie była cała polska kawaleria międzywojenna.

Błędem byłoby jednak sądzić, że ton kawalerii nadawali wyłącznie oficero
wie, ich poziom, ideowość, poczucie żołnierskiego obowiązku. Wraz z nimi 
oblicze kawalerii, jej tradycje i obyczaje, kształtowała kadra podoficerska, 
różniąca się od innych rodzajów broni, mająca również poczucie przynale
żności do elity i z tego powodu odpowiednio wyselekcjonowana. Im to, kość- 
cowi każdej armii i każdego rodzaju wojsk, takie świadectwo wystawia wspo
mniany Antoni Kamiński:

Podoficerowie w SPRKaw nie mieli łatwego zadania. Kontakt z rozbrykanymi inteligen
tami stwarzał jednak konieczność ustawicznej czujności, by nie ujawniać swych braków i sła
bości, nie narażać się na kpinki poza plecami. Myślałem, że do Grudziądza kierowano spe
cjalny element podoficerski. Chyba jednak nie. W pułku moim natrafiłem na korpus 
podoficerski nie niższej klasy. Byli to oczywiście ludzie różni. Jak to ludzie. Cechą wspólną była 
specyficzna mentalność, urobiona wielowiekową tradycją wojskowej biurokracji; fantazja 
objawiała się w różny sposób, a zanikała jedynie u tych, którzy zagrzebali się w „liczeniu onuc”, 
jak podkreślano funkcje administracyjne. Budzić mogła podziw przedziwna zdolność do 
syntezy, do zwięzłego ujmowania problemu, wyciągania wniosków, określania zdarzeń i cha-

Zwyczaje i tradycje 
kawaleryjskie

1 Por. E. Kozłowski, Wojsko Polskie 
1936—1939, Warszawa 1974, s. 158.
2 A. Kamiński, Grudziądzki galop, „Prze
gląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XII, 
Lipiec—Grudzień 1979, nr 95/96, s. 612.
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rakteryzowania ludzi. Słownictwo gęsto zakrapiane niecenzuralnymi słowami, kalamburami 
— urzekało, wchodząc do złotych kolekcji anegdot3.

Kawaleria nie była bronią dla grzecznie wychowanych i rumieniących się 
panienek. Była twardą i ciężką służbą, w której to, co soczyste, dosadne, 
rubaszne, a nieraz wręcz nieprzyzwoite, lepiej trafiało do przekonania kawale- 
rzystów. Lepiej odgrywało rolę kształtowania poczucia obowiązku i charak
teru niż przesłodzone i lukrowane słowa.

Oczywiście ten sposób bycia, charakterystyczny zresztą dla wszystkich 
rodzajów broni i armii świata, nie był jedyną czy też dominującą cechą kawale
rii polskiej XX wieku. Do szczególnie kultywowanych i rozwijanych cech 
kawaleryjskich w okresie międzywojennym należało przede wszystkim kole
żeństwo, dbałość o innych, a dopiero potem o siebie. Na pierwszym jednak 
miejscu znajdował się zawsze koń. Najpierw on dostawał jeść i pić, on przede 
wszystkim był czyszczony, nakrywany derką, a dopiero kawalerzysta zaspoka
jał potrzeby kolegi i swoje.

Przykładem niechaj tu będzie wspomnienie S. Kuleszy:
Rtm. Dillenius [...] poważny, inteligentny, spokojny, bardzo szczery i niesłychanie odwa

żny [...]. Miał on swoją sławę z najbardziej lakonicznego meldunku do generała Hallera.
Było to podczas działań wojennych dywizji gen. Hallera na Wołyniu, gdzieś pod Dubnem 

czy Krasnem. Dillenius ze szwadronem był przydzielony do dywizji piechoty jako kawaleria 
dywizyjna.

Jak to zwykle bywało, kiedy piechota dorwała się do dowodzenia kawalerią, no to ganiała 
taki szwadron po różnych rozpoznaniach, potrzeba czy nie potrzeba 24 godzin na dobę, jakby 
konie i ułany nie potrzebowały jeść i wypoczywać.

Toteż Dillenius, dbając o szwadron, boć przecież wojna nie trwa parę dni, spierał się 
z szefem sztabu dywizji o każdy patrol wysłany niepotrzebnie.

Właśnie otrzymał rozkaz spatrolowania kilku miejscowości w obrębie iluś tam kilometrów 
na przedpolu dywizji, wiosek, z których dopiero co jego patrole powróciły, nie napotkawszy 
nigdzie nieprzyjaciela. Poszedł więc do sztabu i melduje, że szkoda koni i ludzi na próżno 
mordować.

Tam nieprzyjaciela nie ma. Ale wytłumacz to oficerowi dyplomowanemu. Uparł się, że 
Dillenius musi pojechać z podjazdem.

Chłop się zirytował, trzasnął obcasami i wyszedł. Kazał trąbić wsiadanego i w pół godziny 
wyruszył stępem w kolumnie dwójkowej, bez żadnych ubezpieczeń, jadąc na czele kolumny zły 
jak austriacki żandarm.

Dzień był przepiękny, słoneczny. Szwadron stępem przemaszerował po nakazanych wio
skach i w tej samej kolumnie powrócił na kwatery.

Właśnie mijał kwaterę generała, kiedy z ganku, na którym przy stole z mapami siedział 
generał z oficerami sztabu i coś tam dyskutował, rotmistrz Dillenius usłyszał głos d-cy dywizji: 

„Panie Rotmistrzu, coś Pan znalazł?”
„Gówno, Panie Generale” salutując odpowiedział Dillenius.
Na ganku wszyscy struchleli, znając generała. Chwila ciszy. Generała zaskoczyła ta odpo

wiedź. Chwilę myślał, wreszcie uśmiechnął się i zawołał:
„Dziękuję Panu Rotmistrzowi. Pierwszy treściwy meldunek, jaki w życiu otrzymałem”4.

Niepoślednią rolę w kształtowaniu zwyczajów, obyczajów i tradycji odgry
wało wspomniane już Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Ono 
nadawało ton wielu rocznikom oficerów kawalerii, tak służby stałej, jak i re
zerwy, ci zaś przekazywali to wszystko kolegom w pułkach oraz szkolonym 
i dowodzonym przez siebie kawalerzystom.

Zwyczaje kawaleryjskie były przekazywane w ramach podchorążówki nie 
tyle przez oficerów i podoficerów z kadry, choć i oni mieli w tym swój udział, ile 
przez zwyczaj „dziadźki” i „suguba”5. Ka/dy z podchorążaków starszego 

3 Kamiński, op. cit., s. 597. >
4 S. Kulesza, Garść wspomnień, „Przegląd 
Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii”, 
Londyn 1956, nr 3.
5 Przypuszczalnie od Sukaba, złośliwego 
duszka domowego, skrzata.
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rocznika, zwany z rosyjska „dziadźką”, miał swego podopiecznego „suguba”. 
Określenie to i zwyczaj wzięte z kawalerii rosyjskiej, w której tak żartobliwie 
określano tę nazwę: „Sugub — szczególny to zwierz, maleńka szklana 
kuleczka, która drży na delikatny dźwięk ostróg szlachetnego podchorążego”.

Władza „dziadźki” nad „sugubem” miała charakter absolutny. Połączona 
była z tak zwanym „cukaniem”, wydawaniem różnorodnych poleceń i rozka
zów. Przy tym wszystkim, poza faktem istnienia podobnej instytucji, znanej 
zresztą w historii szkolnictwa, np. z angielskich szkół, i będącej wyrazem 
swoistej obyczajowości — „dziadźko” przekazywał swemu „sugubowi” wiele 
zwyczajów i tradycji, które tą drogą rozpowszechniały się i zakorzeniały 
w pułkach.

O roli podchorążych, a późniejszych oficerów kawalerii w popularyzowa
niu tradycji i zwyczajów, a nawet ich tworzeniu świadczy najlepiej współudział 
w narodzinach żurawiejek. Pierwsze tego rodzaju przyśpiewki zostały ułożone 
właśnie przez podchorążych szkoły oficerów kawalerii w 1919 r.

Tradycje i zwyczaje kawaleryjskie były różnorodne — od ogólnych obowią
zujących wszystkich kawalerzystów do stosowanych i przestrzeganych w po
szczególnych pułkach. Zasadniczą ideą, która przyświecała większości zwycza
jów i obyczajów, było kultywowanie tradycji dawnego, przedrozbiorowego 
Wojska Polskiego oraz jego walk w I wojnie światowej i wojnie 1920 roku, 
służyło podkreślaniu i uświadamianiu ciągłości wojska, a szczególnie kawalerii.

Nie były to jednak zwyczaje uprawiane tylko dla podkreślenia odrębności 
rodzaju broni. Praktycznym skutkiem było wytworzenie się wielkiej spoistości 
kawalerii. Spoistości, jaką niektórzy określali jako pochodną od instynktu 
końskiego, na nim wzorowaną i z nim związaną. Instynkt ten każę tabunowi po 
rozproszeniu dążyć do ponownego, jak najprędszego, połączenia.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jakie znaczenie ma dla walorów bojowych 
głęboko zakorzenione poczucie spoistości, odrębności jakiegoś rodzaju broni 
czy pułku. Rodziło to przymioty w wojsku najcenniejsze: poczucie przynale
żności do takiego rodzaju broni, który zobowiązuje do szczególnego męstwa 
w boju, koleżeństwa żołnierskiego i zwartości w walce. Poczucie odrębności 
i inności wyrosłe na tradycjach i zwyczajach rozwijało ducha bojowego, umac
niało wolę walki. W tych też kategoriach należy rozpatrywać zwyczaje i oby
czaje kawaleryjskie.

Nawet nieoficjalne, rozpowszechnione wśród kawalerzystów zróżnicowa
nie pułków na gorsze i lepsze, o szlachetniejszej i gorszej proweniencji, służyło 
tworzeniu jednostek konnicy o dużej zwartości bojowej i wysokiej jakości 
ducha bojowego. Lepszymi od ułanów czuli się szwoleżerowie, a ułani i szwole
żerowie wywyższali się nad strzelców konnych. Hierarchia ta nie w pełni 
sprawdziła się w kampanii wrześniowej, bo w zasadzie prawie wszystkie pułki 
kawalerii wypełniły swe powinności wojenne wzorowo.

Kawalerzyści wychowani na tradycjach, zwyczajach i obyczajach kawale
ryjskich mieli w czasie II wojny światowej wiarę w niezawodność swej broni, nie 
wątpili w zwycięstwo nad wrogiem, odznaczali się posłuszeństwem wobec 
dowódców. Dyscyplinę wewnętrzną utrzymywali wspaniałą. Przywiązanie do 
swych pułków i oddziałów wykazywali zaiste wzruszające. Widać to było 
niemal na każdym kroku w czasie działań wojennych 1939 r. ___

Poza ogólnymi tradycjami i zwyczajami kawaleryjskimi były też ściśle 
przestrzegane szczegółowe, nieraz bardzo drobne obyczaje pułkowe dotyczące 141 



odrębności mundurowych, zachowania się, meldowania, kultywowania drob
nych nieraz wydarzeń, które powtarzane okresowo urastały do tradycji.

Wielość zwyczajów w poszczególnych pułkach, ich zróżnicowanie, ciekawe 
pochodzenie, nieraz ginące w pomroce przeszłości, wszystko to jeszcze czeka na 
swego badacza, który by dokonał pełnego bilansu i przeprowadził szczegółową 
analizę.

Warto się jednak przyjrzeć wybranym przykładom z niektórych pułków, 
podobieństwom i różnicom kultywowanych starannie zwyczajów.

Do powszechnie stosowanego należało nadawanie odznak pułkowych 
wyróżniającym się oficerom, podoficerom i szeregowcom. Odznaki bowiem od 
1928 r. otrzymywali wszyscy, którzy spełnili warunek wzorowej służby. 
Odznaki nadawano także oficerom spoza pułku. Na przykład w czasie wojny 
12 Pułk Ułanów Podolskich podjął decyzję, że w zamian za sztandar otrzy
many od lotników, każdorazowemu dowódcy lotnictwa będzie przysługiwała 
odznaka pułkowa. Jako pierwszy otrzymał ją gen. bryg. Mateusz Iżycki, który 
zresztą kiedyś służył w 12 Pułku.

Oficer mający odznakę pułkową był uznawany za członka wielkiej rodziny 
pułkowej wraz ze wszystkimi przysługującymi w związku z tym prawami 
i przywilejami. Na przykład mógł korzystać z kasyna oficerskiego, brał udział 
w świętach pułkowych itp. Jeśli generał miał odznakę pułkową, w chwili 
powstania miast regulaminowego marsza generalskiego grano mu marsz 
pułkowy.

Osobną ceremonią, zróżnicowaną w zależności od pułków, było powitanie i 
pożegnanie oficerów przychodzących i odchodzących. Na przykład w 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich nowo przychodzący oficer składał ślubowanie, a do
wództwo pułku było przejmowane zawsze przez oficera wyznaczonego na tę 
funkcję na koniu „Krechowiak”, którego pierwszym właścicielem był płk 
Bolesław Mościcki. Później, po zmotoryzowaniu pułku w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie, dowódca zawsze jeździł w czołgu ochrzczonym imie
niem „Krechowiak”.

W wielu pułkach zawierano tak zwane braterstwo broni, tak z pułkami 
kawalerii polskiej, jak i obcej. W 1 Pułku Szwoleżerów zawarto takie brater
stwo z 1 Pułkiem Strzelców Konnych i zewszystkimi pułkami kawalerii odzna
czonymi Virtuti Militari. W 2 Pułku Szwoleżerów istniało braterstwo z 5, 8 i 9 
pułkami ułanów, a także z rumuńskim 11 Pułkiem Huzarów.

Szwoleżerowie 1 Pułku, którego szefem był Marszałek Józef Piłsudski, 
pełnili wartę w Belwederze. Ponadto pułk wystawiał szwadron biorący udział w 
ważniejszych okolicznościach jako eskorta honorowa. Co miesiąc z dość dużą 
regularnością Marszałek Piłsudski spotykał się z kadrą oficerów i podoficerów. 
Pułk sięgał i nawiązywał do tradycji szwoleżerów z okresu napoleońskiego.

W 2 Pułku Szwoleżerów, gdy odbywały się przyjęcia, bankiety czy bale, 
o godzinie 12 w nocy wchodził trębacz i grał hejnał mariacki, na pamiątkę 
utworzenia pułku w Krakowie. W pułku tym zachowywano daleko idącą 
wstrzemięźliwość w nawiązywaniu do tradycji napoleońskich. Zapewne dla
tego, iż za cesarza 2 Pułk Szwoleżerów był pułkiem holenderskim. Za to w 3 
Pułku Szwoleżerów im. J. Kozietulskiego nawiązywano do tych właśnie trady
cji ze szczególnym naciskiem. W koszarach pułku przechowywano urnę z 
ziemią spod Samosierry i szczycono się tym, że wśród kadry znajdują się 142



potomkowie szwoleżerów z pułku Kozietulskiego: ppor. Dziewanowski i 
wachm. Zielonka. Dewizą pułku było: „naprzód!”.

Osobnym rozdziałem były odrębności przejawiające się w fasonie butów, 
a nawet czapek i orłów. Znana jest anegdotka, a właściwie fakt, że oficera 
przeniesionego z 1 Pułku Szwoleżerów do 3 Pułku Szwoleżerów zapytał 
dowódca pułku: „co pan ma na głowie, panie poruczniku?”

I nie chodziło tu wcale o kolor otoku, który w obydwu pułkach był różny, 
ale o pewne odrębności kroju okrągłej czapki szwoleżerskiej. 2 Pułk Szwoleże
rów zaś nosił na czapkach małe orzełki zamiast dużych, normalnych, ale tylko 
na terenie własnego garnizonu, a 12 Pułk Ułanów, jak i niektóre inne, miał 
orzełka z numerem dwanaście wpisanym w tarczę amazonek. Ten sam pułk w II 
Korpusie w Polskich Siłach Zbrojnych nosił granatowy sznur z lewego ramie
nia. W 5 Pułku Ułanów wbrew przepisowi noszono na czapce otok z dwiema 
wypustkami, na dole i na górze.

Również wbrew przepisowi mundurowemu gen. Wieniawa-Długoszowski 
nosił na kołnierzu munduru generalskiego proporczyki 1 Pułku Szwoleżerów. 
Ciekawe jest też pochodzenie tak charakterystycznych okuć na czapkach gar
nizonowych oficerskich w WP. Za bitwę pod Krechowcami 1 Pułk Ułanów 
uzyskał od rosyjskiego Naczelnego Dowództwa prawo noszenia srebrnych 
galonów na daszkach — zastąpionych dla wygody okuciami.

W 1 Pułku Ułanów na przyjęciach zostawiano zawsze wolne miejsce dla płk. 
Bolesława Mościckiego — pierwszego dowódcy pułku.

W 2 Pułku Ułanów kultywowano tradycję 1830 roku, nawiązując do 6 
Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego, z którego powstał 2 Pułk Ułanów 
Królestwa Kongresowego. Od 1927 r. co roku, w dniu śmierci gen. Dwernic
kiego, udawała się do jego grobu w Łopatynie delegacja ułanów. Kult generała 
posunięto tak daleko, że w pułku znajdowała się nawet gablota z domniema
nymi kośćmi konia Dwernickiego6.

W 7 Pułku Ułanów związano tradycje z historycznym 7 Pułkiem Lansjerów 
Nadwiślańskich z czasów napoleońskich, który należał, jak przekazała le
genda, do najlepszych jednostek kawalerii, jakie miał pod swoimi rozkazami 
cesarz Francuzów. Dowódcą owych lansjerów był pułkownik Jan Konopka. 
W 7 Pułku Ułanów szczycono się tym, że trzech potomków pułkownika 
Konopki służyło w pułku — Wojciech, uczestnik kampanii wrześniowej 
w stopniu majora, Piotr, pchor. rez., też uczestnik walk w 1939 r., poległ w 
stopniu podporucznika w Powstaniu w 7 Pułku noszącym kryptonim „Jeleń”, 
oraz Mikołaj, ppor. rez., zginął w katastrofie kolejowej w Polsce w 1961 r. Pułk 
był zorganizowany w listopadzie 1918 r. z kadry legionistów 1 Pułku Ułanów 
Beliny-Prażmowskiego i dlatego nawiązywał także do tej tradycji, nie tylko 
w odznace pułkowej. W historii pułku wiele się mówi o beliniackim rodowo
dzie i powołuje na niego.

W pierwszych latach międzywojennych powstał także zwyczaj, o którym 
mówi w swych wspomnieniach J. Smoleński:

Nie wiem, czy utarł się w jakimkolwiek innym pułku taki wspaniały zwyczaj, że dosłownie 
codziennie po zajęciach wszyscy oficerowie schodzili się w mieszkaniu d-cy pułku mjr. Zyg
munta Piaseckiego. I tu było wszystko: i rozmowy zawodowe, i dyskusje na różne tematy, nie 
wyłączając filozoficznych, w których specjalnie lubował się Waganiec-Wilczyński, zwany 
«profesorem», i kilka stolików bridge’a, i nalewki — znakomite — d-cy pułku, wydzielane 
z umiarem mimo naszego sprzeciwu. Zebrania przerywały wyprawy do kasyna na kolację, po 
czym znów wracano do gościnnego mieszkania d-cy pułku7.

6 Dane dotyczące poszczególnych pułków 
oparte na informacji ustnej Zygmunta 
Bieleckiego.
7 Księga dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego, 
Londyn 1969, s. 289, 290.
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Pułk stacjonujący w Mińsku Mazowieckim miał u siebie słynnego konia 
Marszałka Piłsudskiego. W historii pułku tak o tym piszą:

Do spraw kawaleryjskiego sentymentu związanego z osobą Komendanta Piłsudskiego 
dochodziła opieka pułku nad jego ukochaną klaczą «Kasztanką», na grzbiecie której odbył cały 
okres kampanii legionowej i wszedł do romantycznej legendy w śpiewanej przez całą Polskę 
piosence: — «Jedzie, jedzie na kasztance siwy Strzelca strój, Hej! Hej! Komendancie, miły 
wodzu mój». Przybyła do pułku do Mińska Mazowieckiego w 1922 r. Miała wtedy 12 lat. W 
czasie pobytu w pułku miała dwoje źrebiąt: klaczkę, której Marszałek osobiście nadał nazwę 
«Mera», na pamiątkę rzeczki, która przechodziła przez Zułów (majątek rodziny Marszałka i 
miejsce jego urodzenia) i ogierka, który otrzymał nazwę «Niemen». Przez cały czas pobytu 
w Sulejówku Marszałek i jego rodzina żywo interesowali się losem Kasztanki i jej potomstwa, 
odwiedzając — jak wspomniano — od czasu do czasu Mińsk Mazowiecki. Z radością — 
specjalnie entuzjastyczną córek Komendanta — Kasztanka była witana, gdy z delegacjami 
z pułku przybywała do Sulejówka w „odwiedziny” z okazji imienin Marszałka. Niestety, 
opieka nad Kasztanką miała tragiczny kres, bez jakiejkolwiek winy ze strony pułku. Na tydzień 
przed uroczystością w dniu 11 listopada 1926 roku została odesłana do Warszawy. Marszałek 
w dniu Święta Niepodległości odbierał na niej defiladę wojsk na Placu Piłsudskiego. W tydzień 
po uroczystości została odesłana do Pułku w wagonie kolejowym. Oficer spoza pułku, który 
miał Kasztankę w swej pieczy w czasie jej pobytu w Warszawie, załadował ją jedną do wagonu 
i odesłał bez eskorty. W czasie jazdy, zwłaszcza podczas wekslowania wagonu, musiała upaść 
i nadwerężyła sobie kręgosłup, a w dodatku zaziębiła się. Gdy w Mińsku Maz. otoworzono 
wagon, zobaczono, że leży i nie może się podnieść. Zniesiono ją na rękach i na platformie 
przywieziono do koszar. Natychmiastowa pomoc kilku wezwanych weterynarzy nie dała 
pomyślnych wyników i Kasztanka po 3 dniach zakończyła życie.

Skóra została zdjęta, wypchana w Warszawie i umieszczona w Muzeum Wojska, szczątki 
pochowane w parku naprzeciwko d-twa pułku, w miejscu pogrzebania postawiono kamień 
z napisem: „Tu leży Kasztanka, klacz bojowa Marszałka Piłsudskiego”. Pamiątki związane 
z Kasztanką (akta rodowodu, podkowa, uździenica itp). oraz jej portret pędzla Wojciecha 
Kossaka były umieszczone w muzeum pułkowym8.

Szczególny wśród kawalerii polskiej był 8 Pułk Ułanów, który nie tylko 
w swej historii nawiązywał do tradycji, lecz wręcz datował swe powstanie na 
rok 1784. Fakt ten tak motywuje w swej monografii, poświęconej pułkowi, 
Kornel Krzeczunowicz:

8 pułk ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego powstał w odrodzonej Polsce w r. 1918 przez 
przejście w całości na służbę Polsce 1-go pułku ułanów austriackich. Ten wyjątkowy wypadek 
miał swoje poważne uzasadnienie. Pierwszy dywizjon tego pułku zorganizował 134 lata wcześ
niej ks. Józef Poniatowski, wówczas major austriacki, pułk przez cały ten okres 134 lat 
zachował nieprzerwanie swój czysto polski charakter; pułk ten był więc unikatem wśród 
wszystkich wojsk państw zaborczych: miał polską nazwę — „pierwszy pułk” — i nazwę tę 
wypisał po polsku na swojej austriackiej odznace pułkowej. Był pierwszym poza granicami 
Polski pułkiem (w odróżnieniu od przejściowych formacji) o polskiej nazwie, polskim mundu
rze i uzbrojeniu i jako taki stał się wzorem dla innych armii europejskich9.

W 8 pułku istniał też zwyczaj odziedziczony po 1 Pułku Ułanów austriac
kich. W czasie wznoszenia na przyjęciu toastu za pomyślność pułku wszyscy 
oficerowie łączyli swe szklanki, podnosząc przy tym palec wskazujący prawej 
ręki. Mówiono przy tym unisono: „Kupą Panowie!”

W pułku tym istniał chyba najstarszy w polskiej kawalerii, założony jeszcze 
w lecie 1921 r. Związek Oficerów Rezerwy 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa 
Poniatowskiego. Podobne stowarzyszenia i związki istniejące przy niemal 
wszystkich pułkach odgrywały w życiu kawalerii polskiej dużą rolę, łącząc 
rezerwistów licznymi więzami ze swoją macierzystą jednostką.

W 9 Pułku Ułanów adiutant dowódcy zakładał w dniu święta pułkowego,

8 Księga dziejów..., s. 299, 301.
9 K. Krzeczunowicz, Ułani księcia Józefa, 
Londyn 1960, s. 33.
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w rocznicę bitwy pod Komarowem, autentyczne z tego czasu sznury adiutan- 
ckie.

W 12 Pułku Ułanów panował zwyczaj nadawania taczankom nazw, np. 
„Podolanka”. Kultywowano także bardzo starą tradycję wyprzedzającą 
ordery i odznaczenia bojowe, nadawania pierścieni-sygnetów. Otrzymywali je 
oficerowie służący w pułku 20 lat. Podtrzymywanie tradycji Księstwa War
szawskiego wyrażało się m.in. w corocznym składaniu hołdu przy grobie 
pułkownika Gabriela Ryszczewskiego z tychże właśnie czasów10.

Choć ułani tego pułku jako pierwsi zatknęli proporczyk pułkowy na rui
nach zdobytego klasztoru Monte Cassino, jednak nie zapoczątkował ten fakt 
żadnego zwyczaju.

W 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich 18 listopada w dniu święta pułkowego 
udawała się ze Lwowa do Jazłowca delegacja ułanów z oficerem na czele 
i w pełnym oporządzeniu meldowała się przeoryszy klasztoru, pod którym 
pułk stoczył zwycięską bitwę — wykonując nocną szarżę. Czyniono tak na 
pamiątkę konnej pielgrzymki porucznika Władysława Nowackiego, który 
w latach dwudziestych w mundurze szeregowca, takim, w jakim walczył w la
tach wojny, przejechał ze Lwowa do Jazłowca.

W 14 pułku istniał, rzecz wyjątkowa w polskiej kawalerii, szwadron, w któ
rym służyli wyłącznie żołnierze pochodzący ze szlachty zagrodowej. Orygi
nalny zwyczaj był także przestrzegany na balach pułkowych odbywających się 
w hotelu George. Wprowadzono na salę konia „Żaratustrę”, który niósł przy
troczone do siodła dwa kosze z fiołkami dla pań. W 15 Pułku Ułanów Poznań
skich honorowym szefem pułku było miasto Poznań. W związku z tym każdy 
prezydent miasta Poznania otrzymywał odznakę pułkową. Do innych zwycza
jów tego pułku należało określenie starszeństwa szwadronów. Wbrew pow
szechnej praktyce i regulaminowi czwarty szwadron miał wyższe starszeństwo 
niż trzeci. Wywodziło się to z kolejności powstawania szwadronów: 1,2, 4, 3. 
Oficerowie pułku otrzymywali specjalne pamiątkowe pierścienie kształtu 
obrączki.

W 1 Pułku Strzelców Konnych oficjalnie nawiązywano ogólnie do tradycji 
Księstwa Warszawskiego. Pułk jednak dążył do nadania mu imienia cesarza 
Napoleona. Chociaż nazwa ta nigdy nie została oficjalnie zatwierdzona, jednak 
na terenie koszar nawiązywano-do Napoleona, używając nawet niejednokrot
nie tego imienia i związanych z nim symboli. Na przykład na szabli prymusa 
szkoły podoficerskiej było wytrawione charakterystyczne „N” w wieńcu.

W 6 Pułku Strzelców Konnych, stacjonujących w Żółkwi, podczas mszy 
świętej w kościele, w którym znajdował się grobowiec Żółkiewskiego, zacią
gano warty honorowe przy sarkofagu. Przy grobowcu składali także hołd 
oficerowie i podoficerowie. Był to jedyny, obok 8 Ułanów, pułk kawalerii, 
który miał grób patrona na terenie swego garnizonu.

Niektóre pułki miały otrzymane w darze od zagranicznych kawalerzystów 
srebrne trąbki. Taką trąbkę miał właśnie 6 Pułk Strzelców Konnych. Otrzymał 
ją od włoskiego 6 Pułku Ułanów, a 2 Pułk Strzelców Konnych również od 
włoskiego 2 Pułku Dragonów. Podobną trąbkę miał 10 Pułk Strzelców 
Konnych11.

Różne zwyczaje i tradycje kultywowali artylerzyści konni. Oni również 
nawiązywali do tradycji bądź Księstwa Warszawskiego, bądź Królestwa Kon
gresowego. Jednakże tworzyli też bardziej współczesne zwyczaje. Na przykład

10 Wg informacji Z. Bieleckiego.
11 Wg informacji Z. Bieleckiego.
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w 4 Dywizjonie Artylerii Konnej żyły na łaskawym chlebie dwa konie, które 
w 1920 r. same wyciągnęły z linii frontu działo, ponieważ obsługa poległa.

Niejednokrotnie ludzie nie interesujący się specjalnie dziejami kawalerii 
międzywojennej zastanawiają się nad różnicami między pułkami szwoleżerów, 
ułanów i strzelców konnych snując częstokroć przypuszczenia co do różnic 
w taktyce czy sposobie walki. Nic bardziej błędnego. Wszystkie 40 pułków 
kawalerii miały jednakowe szkolenie i jednakowe zadania do wypełnienia 
w przypadku wojny. Różnice w nazwach były spowodowane zupełnie czym 
innym — kontrowersjami w tradycji numerów pułków.

Pewną odrębnością kawaleryjską było rozróżnienie między imieniem, jakie 
pułkowi nadawano, a szefostwem pułku. Tylko dwa pułki miały szefów. Uwi
docznione to było w nazwie, która nie zawierała określenia „imię”, tylko 
stwierdzała: 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 8 Pułk Księcia Józefa 
Poniatowskiego.

Obserwując obyczaje kawaleryjskie nie trudno dostrzec tendencję do ich 
tworzenia i rozbudowywania, a nade wszystko skrupulatnego przestrzegania. 
Różne przypadkowe drobiazgi, jak np. pielgrzymka por. Nowackiego do Jaz- 
łowca czy sznury adiutanta w 9 Pułku Ułanów, czy hejnał mariacki w 2 Pułku 
Szwoleżerów — wszystko to po jednym, przypadkowym wydarzeniu powta
rzano jako zwyczaj, nadając mu rangę tradycji. Była to dążność do uzyskania 
odrębności pułkowej, kawaleryjskiej, zademonstrowania jej sobie nawzajem, 
innym rodzajom broni, całemu społeczeństwu.

Dużą rolę w tym, poza kultywowaniem obyczajów, odegrała postać Wie- 
niawy-Długoszowskiego, legionisty, adiutanta Komendanta Piłsudskiego, do
wódcy 1 Pułku Szwoleżerów, poety i generała. To on swoimi znajomościami 
w świecie artystycznym i literackim, wdziękiem w „uprawianiu” życia nocnego 
i kabaretowego przyczyniał się w dużej mierze do popularyzacji fantazji kawa
leryjskiej czy też pewnego stylu obyczajowości. Chyba trafnie charakteryzuje 
jego postać Jerzy Junosza-Szaniawski:

Wieniawa!... była to w kawalerii (i nie tylko w kawalerii) postać nieledwie legendarna. 
Wspaniałej postawy, nos orli... Nazywano go też „generałem szwoleżerów”... To był ciekawy 
i niepospolity człowiek. Nie sympatyzując z obozem politycznym, do którego należał, jak 
również będąc do niego samego usposobionym raczej krytycznie, nie mogłem jednak oprzeć się 
jego czarowi osobistemu i sposobowi podejścia do ludzi. Po paru minutach rozmowy nie było 
chyba takiego, który za generałem nie poszedłby w ogień. Takim to był niezapomniany 
Wieniawa12.

Krążyły o nim liczne anegdotki, opowiadania o jego dowcipach i fantazji, a do 
porzekadeł języka polskiego przeszło wymyślone przez Wieniawę powiedzenie, 
kiedy po jakiejś długiej bibce znalazł się w Resursie Obywatelskiej na Krakow
skim Przedmieściu u szczytu stromego zejścia: „skończyły się żarty — zaczęły 
się schody”.

Wieniawa miał swój wdzięk, styl, a przede wszystkim stopień generała. 
Uchodziło mu więc wiele, nawet kiedy był w mundurze. Jednak każdego oficera 
obowiązywał dość surowy kodeks zachowania się i postępowania. Mundur 
oficerski zobowiązywał.

Kodeks ten obejmował różne dziedziny, jak np. działania na forum sejmo
wym czy politycznym, wybory, zachowanie się w miejscach publicznych, pod
różowanie, a nawet zawieranie małżeństw. Obowiązywał on cały korpus oficer-

12 Księga dziejów..., s. 292.
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ski we wszystkich rodzajach broni, ale w kawalerii był przestrzegany szczegól
nie skrupulatnie. Do tego zobowiązywał mundur kawalerzysty.

Podobnie jak wszyscy oficerowie czynnej służby WP w okresie międzywo
jennym, oficerowie kawalerii nie mogli brać udziału w żadnej działalności 
politycznej ani uczestniczyć w wyborach. W podręczniku — vademécum 
z 1931 r. tak jest ta sprawa ujęta13:

Oficer w służbie czynnej nie posiada prawa głosowania, zarówno do Sejmu, jak Senatu. 
Natomiast może zostać wybrany posłem lub senatorem na podstawie biernego prawa 
wyborczego.

Oficera wybranego na posła lub na senatora, po przyjęciu przez niego mandatu, minister 
spraw wojskowych przenosi w stan nieczynny na czas trwania mandatu (s. 41, 42).

Odpowiednie zwyczaje normowały także zachowanie się oficera na ulicy. 
Niektóre z nich były po prostu normami grzecznego lub kulturalnego zacho
wania, inne zaś szły dużo dalej. Na przykład należało na ulicy unikać prowa
dzenia pod rękę osób zdrowych. Obowiązywało także noszenie rękawiczek. 
Jedynym wyjątkiem były upały, kiedy można było rękawiczki zdjąć, jednak 
należało je nieść w ręku. Niemile widziano całowanie się w miejscach publi
cznych czy to z mężczyznami, czy z kobietami. A już wszelkie zbyt poufałe gesty 
w stosunku do tych ostatnich były niedopuszczalne w miejscach publicznych. 
Na ulicy nie wolno było jeść, czytać, rzucać odpadków, niedopałków lub też 
wołać i psykać na znajomych, jak również interesować się zbiegowiskami czy 
też biec.

Również nie wolno oficerom na ulicach miasta jechać wojskowym wozem 
taborowym. Korzystanie z tramwaju nie było dobrze widziane. Tego środka 
lokomocji winien był używać oficer tylko w razie nieodzownej konieczności 
i tylko w tym przypadku, gdy nie było tłoku. Pociągiem mógł oficer podróżo
wać co najmniej drugą klasą (w okresie międzywojennym były trzy klasy 
w pociągach). Podobnie w teatrach nie wolno było oficerowi zajmować innych 
miejsc niż w loży, na parterze i na balkonie I piętra. W przedziale pociągu 
obowiązywał przepis przedstawiania się starszemu stopniem.

Ciekawy był zwyczaj dotyczący biletów wizytowych, na których nie zale
cano na przykład podawania informacji o odznaczeniach np. „kawaler orderu 
VM”. A co do tytułów rodowych, wspomniane vademécum stwierdzało wprost:

W Polsce demokratycznej, która nie uznaje tytułów i przywilejów rodowych, byłoby 
nieprzyzwoicie upiększać swe bilety wizytowe herbami, koronami czy tytułami arystokraty
cznymi (s. 133).

Bardzo ważnym przepisem obowiązującym oficerów była odpowiednia 
procedura związana z zawieraniem małżeństwa. Ponieważ jest to częstokroć w 
przekazie ustnym niezbyt dokładnie interpretowane warto przytoczyć tu szcze
gółowe zasady, jakie obowiązywały.

Oficer w stanie czynnym lub nieczynnym pragnący zawrzeć związek małżeński musi się 
uprzednio postarać o otrzymanie zezwolenia przełożonego.

Oficerom w stanie czynnym zezwoleń udzielają:
a) generałom, oficerom sztabowym oraz wszystkim oficerom pełniącym służbę w Mini

sterstwie Spraw Wojskowych i jednostkach podlegających bezpośrednio Ministerstwu Spraw 
Wojskowych — minister Spraw Wojskowych.

b) oficerom młodszym — właściwy dowódca Okręgu Korpusu.
Oficerom w stanie nieczynnym zezwoleń udzielają:
a) generałom i oficerom sztabowym — minister Spraw Wojskowych.

l3Oficer, Warszawa 1931, opr. Berling ppłk 
dypl., Próchnicki mjr dypl., Kramer kpt. 
dypl. Zalecony do użytku służbowego roz
kazem Pana II Wiceministra Spraw 
Wojskowych.
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b) oficerom młodszym — dowódca tego Okręgu Korpusu, na którego terenie oficer 
zamieszkuje.

Warunki:
a) ukończenie 24 lat życia.
b) w stopniu podporucznika i porucznika posiadanie wspólnie z narzeczoną dochodów 

odpowiadających co najmniej poborom żonatego kapitana.
c) nieposzlakowana opinia narzeczonej.
Do wydawania orzeczenia w związku z powyższymi warunkami powołane są komisje 

oficerskie przy władzach wojskowych i formacjach. Postanowienie o orzeczeniach nie ma 
zastosowania do generałów i oficerów na stanowiskach dowódców pułków i równorzędnych 
(s. 50, 51).

Poza szczególnie dokładnym przestrzeganiem zasad kodeksu postępowania 
oficerów, kawalerzyści wprowadzali także obowiązek pewnych ceremonial
nych zachowań i odpowiedzi. Jak pisze w swych wspomnieniach Janiszewski:

Należało znać również imiona wierzchowców przełożonych czy starszych kolegów. Takie 
przyswajanie zasad i obyczajów odbywało się w ramach tak zwanego „cukania”, czyli nadawa
nia szlifu. Należało do tego między innymi meldowanie się do pieca i wskakiwanie na piec. 
Istniały też pewne reguły w udzielaniu odpowiedzi. Na przykład — na pochwałę starszego 
kolegi należało przy zachowaniu idealnej postawy zasadniczej odpowiedzieć: — «Ku chwale 
kawalerii, króla jegomości, kochanki pana podchorążego». Niejednokrotnie młodszych rato
wała z opałów dowcipna odpowiedź, szybki refleks, fantazja.

Szczególnie ostry regulamin obyczajowy obowiązywał poza koszarami. Na przykład przy 
wejściu do lokalu należało się zameldować starszemu stopniem „z prośbą o pozwolenie 
przebywania w lokalu”. Zazwyczaj starszy stopniem wyrażał zgodę. Zdarzały się jednak 
niekiedy skomplikowane przypadki. Na przykład w czasie mego pierwszego urlopu — było to 
Boże Narodzenie — udałem się do kawiarni Dakowskiego (był to lokal z ogródkiem letnim 
przy ulicy Bagatela w Warszawie) w towarzystwie pięknej panny (słowo „dziewczyna” koja
rzyło się wówczas z niezbyt wzorowymi obyczajami). Naturalnie zameldowałem się zgodnie 
z utartą formułą najstarszemu w lokalu, a był nim bardzo przystojny oficer szwoleżerów. Pan 
porucznik przyjął mój meldunek ze słowami: — Dziękuję, panie podchorąży. Będę bardzo rad 
mogąc spędzić wieczór w towarzystwie państwa — przy czym spoglądał dosyć uważnie na moją 
znajomą siedzącą przy kawiarnianym stoliku. Z błyskawicznym refleksem odpowiedziałem:
— Dziękuję, panie poruczniku, pani wyraziła życzenie spędzenia wieczoru w gronie ro
dzinnym.

Oczywiście wyszliśmy po chwili z lokalu, ale Teresa nie dowiedziała się nigdy, że byłem 
zazdrosny, a nagłe wyjście było jednym z wielu moich nieoczekiwanych pomysłów.

Trzymanie swoistego fasonu obowiązywało również podoficerów kawaleryjskich. Najbar
dziej używali sobie na różnych koszarowych ofermach, a zwłaszcza niedołęgach jeździeckich:
— „Siedzicie jak małpa na nocniku”, czy „małpa na brzytwie” — było często używanym 
określeniem na widok nieprawidłowego dosiadu jeźdźca. „Siedzicie jak książę Józef na 
Pomniku” — ten epitet wzruszał mnie zawsze do łez.

Wiele problemów do rozstrzygnięcia nasuwały różne sytuacje życiowe. Jak na przykład 
postąpić, kiedy monokl wpadnie do zupy?

Czy zupę zjeść spokojnie bez jakichkolwiek oznak zdenerwowania, czy też wyłowić 
monokl, wytrzeć serwetką i włożyć we właściwe miejsce? Opowiadano z podziwem, jak pewien 
porucznik, zwalając się na przeszkodzie, zachował monokl w oku14.

Może bardziej płynne były zasady regulujące życie towarzyskie, ale i tu 
trzeba było stosować się do pewnych zwyczajów, pod groźbą negatywnej oceny 
ze strony kolegów:

Nasi seniorzy twierdzili, że rasowy kawalerzysta winien cenić i wielbić trzy „k”: konia, 
koniak i kobietę. Poza tym trzeba było być „pistoletem” zdolnym do tańca, wypitki i różańca. 
Ten, który stronił od kasynowych posiedzeń przy kielichu i toczonych tam pogawędek o „sta
rych Polakach”, który unikał życia towarzyskiego, w tym w cywilnych środowiskach, z jakimi 
utrzymywaliśmy kontakty towarzyskie — nie był dobrze widziany i oceniany przez seniorów

14 J. Janiszewski Dowolnie na koń, Łódź 
1982, s. 68—70.
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pułkowych. A z ich oceną bardzo trzeba było się liczyć, gdyż miała ona niemały wpływ na 
dalszą karierę młodego adepta sztuki wojennej.

Karnawał był okresem ciężkiej orki towarzyskiej. Dobrze wychowani i ułożeni, wysporto
wani, w każdym calu zadbani, eleganccy i — co miało niemałe znaczenie — przeważnie 
kawalerowie, byliśmy najbardziej pożądanymi tancerzami i partnerami na licznych i wytwor
nych balach. W tamtych czasach karnawał był naprawdę karnawałem. Bale odbywały się nie 
tylko w soboty, ale nawet w środy lub czwartki i niedziele.

Czasami doba była dla nas za krótka. Z balu wracało się nieraz na pół godziny przed 
rozpoczęciem służby, a wtedy podstawiało się głowę pod strumień zimnej wody i aplikowało 
różne „niezawodne” środki, aby rano stanąć przed szwadronem w nienagannej formie i „orać” 
do osiemnastej15.

Większość tradycji, zalecenia czy wskazania dotyczące zachowania się ofi
cerów były w zasadzie nacechowane dążeniem do wytworzenia się odrębnej 
obyczajowości. Nie tyle była to chęć wyobcowania się ze społeczeństwa, ile 
ustawienie wysoko poziomu wymagań. Wytworzenie typu człowieka, który 
musi sam od siebie dużo wymagać tak w czasach pokoju, jak również w per
spektywie — w czasie wojny.

Kawaleria polska okresu międzywojennego była tym rodzajem broni, który 
może nieraz w sposób nie do końca uświadomiony co do skutków i znaczenia 
praktycznego tych właśnie tendencji tworzenia obyczajowości, kultywowała 
zwyczaje kawaleryjskie i przywiązanie do tradycji. Płynęło to raczej z dumy 
bogatego rodowodu historycznego, a także odrębności i wyższości nad innymi 
rodzajami wojsk. Było to nieraz uciążliwe, krępujące, ale rekompensowane 
świadomością wyjątkowości kawaleryjskiej i przynależno/ci do elity wojska. 
A to zobowiązywało. I to robiło wrażenie na społeczeństwie i na nie 
oddziaływało.

15 G. Cydzik Ułani, ułani..., Warszawa 
1983, s. 93, 94.
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Na święty Józef Pułku święto 
Stańcie polegli między nami 
Wspominać przyjaźń zadzierzgniętą 
W śmiertelnym boju z Moskalami.

Na święty Józef dzień patrona 
Odżywa wspomnień szereg długi 
Gdzie bój? Gdzie szarża ta szalona? 
Gdzie krwi ułańskiej krasne strugi?

Na święty Józef za kraj miły 
W niebo modlitwa bije stara 
I otwierają się mogiły 
I brzmi komenda: naprzód wiara.

Na święty Józef ze światłości 
Bożej właściciel pułku schodzi 
Między swoimi siada w gości 
Do nich uśmiecha się najsłodziej. 

Wszystkich ułanów przyprowadza 
Co z nim u Boga siedzą tronu 
Baczność! To pułku święta władza. 
Raport z każdego zdać szwadronu!

Czy tu porządek dawny wszędy?
Czy żyje polska cnota stara?
Czy nie zapomniał kto komendy: 
Polskie ulany! Naprzód wiara! 

Wszyscy polegli przyszli zgrają 
Między kolegów, co zostali. 
I tak się do nich uśmiechają, 
I tak się z nimi przywitali

I tak się z nimi cieszą szczerze, 
Radość im lice rozpromienia, 
I mówią zdobni w srebrne krzyże 
„na przyszłą wojnę dowidzenia”. 

Kiedy ruszycie do ataku 
Drużyna z Wami rusza stara, 
Wszyscy staniemy w Naszym znaku, 
Żółte ułany!! naprzód wiara!

Polegli z nami żyją zawsze, 
Zawsze w ułańskim stoją rzędzie, 
Biegliśmy w boje wręcz najkrwawsze, 
Posłuszni męstwu i komendzie.

I mówią: „Niech się nikt nie żali, 
Żeśmy u Boga! nasze blizny 
I młode życie my oddali 
Jako rycerze dla ojczyzny!

I w Waszej chcemy żyć pamięci
I niech komenda dzwoni stara: 
Z ósmego Pułku w niebo wzięci 
Wołamy z Wami — „Naprzód wiara!!”

Święto
8 Pułku Ułanów
X. Józefa
Poniatowskiego

Włodzimierz Przerwa-Tetmajer

Wiersz ofiarowany przez poetę pułkowi
w dniu święta pułkowego i imienin szefa pułku —
19 marca 1923 r.
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Kawaleria polska okresu międzywojennego była jedyną konnicą europejską, 
a zapewne i jedyną w świecie, w której istniał zwyczaj śpiewania żurawiejek, 
czyli, jak je niektórzy poprawnie i po polsku nazywali, przyśpiewek kawaleryj
skich. Termin ten jednak nie przyjął się i po dziś dzień tak kawalerzyści, jak 
i ludzie interesujący się polską konnicą określają je nadal mianem żurawiejek.

Skąd się wzięły, jakie miały tradycje i jaką odgrywały rolę w życiu kawalerii 
polskiej? Tradycji właściwie, w sensie nawiązywania do kawalerii i jazdy pol
skiej z ubiegłych stuleci, nie miały. Ani za czasów Rzeczypospolitej szlachec
kiej, ani w okresie wojen napoleońskich, Księstwa Warszawskiego czy Króle
stwa Kongresowego nie były znane. Śpiewano różne piosenki i pieśni mające 
refreny, ale żadna z nich nie może być porównywana z żurawiejką — krótką, 
dwuwierszową, rymowaną przyśpiewką, dowcipną, złośliwą, częstokroć nie
przyzwoitą, śpiewaną zawsze z jednym niezmiennym refrenem, jednolitym dla 
całej kawalerii.

Początek żurawiejkowego zwyczaju w kawalerii polskiej przypada na lata 
1919—1920. Zwyczaj ten przenieśli na grunt krajowy Polacy, oficerowie kawa
lerii rosyjskiej, gdzie obyczaj ten był szeroko rozpowszechniony. Twórcą jego 
był ponoć sam Lermontow, a nazwa pochodziła od żurawia, ptaka przelotnego 
i miała symbolizować ulotność przyśpiewek. Być może pochodziła także od 
refrenu: „żuraw, żuraw żurawiej...” w którym powtarzało się kilkakrotnie 
słowo „żuraw”, przezwisko określające junkra, czyli podchorążego armii 
rosyjskiej.

Pierwowzorem żurawiejek były tumbaryjki kawaleryjskie, czyli wielo- 
zwrotkowe piosenki. Poszczególne pułki kawalerii polskiej od końca I wojny 
światowej do około 1920 r. miały własne tumbaryjki, których poszczególne 
zwrotki przechodziły nierzadko z jednego do drugiego oddziału. Były to jednak 
nie przyśpiewki, a piosenki, choć niejednokrotnie szwadronowi czy pułkowi 
„twórcy” na poczekaniu improwizowali nowe zwrotki. Jednakże tumbaryjki 
nie zachowały się w tradycji pułkowej i wkrótce po 1920 r. zupełnie zniknęły 
z pułków i z pamięci ludzkiej zastąpione przez żurawiejki.

Tumbaryjki, podobnie jak żurawiejki, zawędrowały do kawalerii polskiej 
z armii rosyjskiej. Były one śpiewane przez „zapiewajłę”, a po nim dopiero 
chór żołnierzy śpiewał refren, z którego wzięła się nazwa tumbaryjka. Pierwsza 
tumbaryjka, zgodnie ze swą rosyjską proweniencją, powstała w szwadronach 
ułanów Legionu Puławskiego w pierwszej połowie 1915 r., kiedy to stacjono
wali oni w Krempie i Ksawerynowie pod Maciejowicami.

Tekst pierwszej chyba tumbaryjki w polskiej kawalerii, zarazem matki 
żurawiejki, zachował się wraz z chóralną przyśpiewką, którą śpiewano, rzecz 
charakterystyczna, po każdym dwuwierszu:

Podobno już dawno, od ośmiu miesięcy,
Gdzieś się wojna toczy — bodaj czy nie więcej.

Tumba-tumba-tumba-ryja 
tumba-tumba-uha-ha.

Na letnim mieszkaniu my w Ksawerynowie,
a cała ta wojna zawracanie w głowie.

Tumba-tumba-tumba-ryja 
tumba-tumba tumba-uha-ha.

Żurawiejki
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Skąd się wziął ten refren i czy miał coś więcej oznaczać niż tylko rytmiczny 
zestaw sylab? Tłumaczy to ułan Legionu Puławskiego Władysław Pękosław 
Borakowski następująco:

Bo wszak byli urzędowo „pospolitakami” — „czubarykami” — jak ogólnie nazywano 
pułki pospolitaków, od refrenu pieśni kozaków syberyjskich. Z „czubaryków” zrobiło się 
„tumba-ryja”. Nazwa maści kozackich koni z Syberii przeniosła się na rosyjskich, brodatych 
pospolitaków, do polskiej trafiła piosenki, nad Wisłą zrodzonej, spod Tuły, Kaługi, Orła i 
Moskwy1.

O tumbaryjkach tak pisze ppłk dypl. Antoni Bogusławski, b. oficer ułanów 
Krechowieckich, dziennikarz, poeta i prozaik, zmarły w 1956 r. na emigracji:

Ułani Krechowieccy ukochali tak zwane od przyśpiewu po każdej zwrotce „tumbaryjki” i 
nie ma w pułku oficera lub ułana, o którym by tumbaryjki nie śpiewano. Są one przeważnie 
swawolne, więc trudno mi je tu przytaczać, ale wszystkie malują człowieka, jak najlepszy 
malarz: od czuba do pięt2.

Zresztą tumbaryjki były śpiewane przez kawalerzystów-szeregowych jadą- 
cych w szyku i były łatwe do zakazu i wyplenienia. Żurawiej ki wręcz przeciwnie 
— śpiewane tylko przez korpus oficerski, były przez niego pielęgnowane i 
kultywowane jako wyraz odrębności kawaleryjskiej oraz pułkowej. Żurawiejki 
przez przytłaczającą większość oficerów były śpiewane i rozpowszechniane, 
przez niektórych ledwie uznawane, a czasem nawet ostro zwalczane jako 
tradycje armii carskiej, tym bardziej że melodia była żywcem przeniesiona z 
żurawiejek kawalerii rosyjskiej.

Żurawiejki nigdy nie były śpiewane przy okazjach oficjalnych czy półofi- 
cjalnych, ani też w czasie marszów czy ćwiczeń. Ograniczano je tylko do okazji 
towarzyskich, na ogół w gronie oficerów lub w otoczeniu zwykle czysto 
męskim. Śpiewano je więc przy różnych spotkaniach koleżeńskich: przy bie
siadnym stole, podczas zabaw i innych spotkań zakrapianych alkoholem. Do 
szczególnego fasonu należało śpiewanie żurawiejek w przysiadzie. Na ogół 
śpiewano żurawiejki wszystkich 40 pułków po kolei, a czasami dodawano do 
nich DAK-ów i inne.

W rozpowszechnianiu i ugruntowywaniu tradycji żurawiej ko wych, poza 
oficerami poszczególnych pułków, odgrywała dużą rolę szkoła Podchorążych 
Kawalerii w Grudziądzu. Tak zresztą o tym pisze oficer kawalerii oraz historyk 
jej dziejów Zygmunt Godyń:

Żurawiejki są bez wątpienia wzięte żywcem z rosyjskiego. Już więc ich geneza jest sprawą 
drażliwą i budzi zastrzeżenia.

Przyśpiewki kawaleryjskie (bo tak przyjemniej je nazywać) to rymowane dwuwiersze z 
refrenem, w którym starano się w sposób mniej lub więcej dosadny uchwycić charakterystykę 
poszczególnych pułków (również innych broni, jak np. artylerii konnej lub czasem pododdzia
łów, jak dywizjonów i szwadronów). W charakterystyce tej posługiwano się niejednokrotnie 
dużą dozą złośliwości, używano często niesalonowych lub zgoła niecenzuralnych słów, szcze
gólnie w wypadku, gdy autorzy pragnęli wyzyskać pewne antagonizmy międzypułkowe. W 
odpowiedzi pułki „poszkodowane” odpłacały się pięknym za nadobne, a dla siebie tworzyły 
nowe przyśpiewki, bardziej salonowe, podkreślając jednocześnie ich bitność, dziarskość itp. Z 
biegiem lat powstały też tu i ówdzie przyśpiewki nowe, w czym Grudziądz odgrywał niemałą 
rolę. Stąd większość pułków posiadała co najmniej po dwie przyśpiewki, a w jednym wypadku 
(1 PSK) można się ich doliczyć nawet sześciu.

Przyśpiewki powstały w latach 1919—1920. Wrosły w życie i atmosferę kawaleryjską. 
Zawierają w większości kawałek historii każdego pułku i stąd posiadały pewną historyczną 
wartość ogólnokawaleryjską. Grudziądz pielęgnował ich tradycję przez wszystkie lata. Należy 
je więc przyjąć jako fakt istniejący i pogodzić się z ich istnieniem3.

1 W.P. Borakowski, Legenda, Warszawa 
1924, s. 77.
2 J. Litewski, W. Dziewanowski, 
Dzieje 1-go Pułku Ułanów Krechowieckich, 
Warszawa 1932, s. 447, 448.
3 Z. Godyń, Pieśń jazdy polskiej, „Przegląd 
Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii”, t. II, 
Londyn 24 grudnia 1958, Nr 12, s. 177.
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Zwyczaj przyśpiewek zaczerpnięty z kawalerii carskiej nie został jednak 
z niej przeszczepiony w sposób spontaniczny. Dużą rolę odegrało tu w pełni 
świadome i czynne tworzenie i kultywowanie żurawiejek. Wskazuje na to 
zachowany dokument zawierający „piosenki o pułkach ułańskich ułożone w 
szkole podchorążych jazdy w Przemyślu, a istniejącej tam przez kilka miesięcy 
w 1919 roku”.

Zawarte w nim żurawiejki dotyczą szesnastu istniejących wtedy pułków 
ułanów i szwoleżerów były niewątpliwie pierwszymi przyśpiewkami kawaleryj
skimi w wojsku polskim.

1. Krechowieccy wszędzie znani,
To zasługa cioci Frani.

2. Kto w kieliszku topi troski?
To ułanów pułk Grochowski.

3. Za pogrzebem szarżą leci,
To warszawski pułk jest trzeci.

4. Duszę swoją przegra w karty,
To ułanów pułk jest czwarty.

5. Tępi chamów jak cholera
Pułk ułanów od Hallera.

6. Mina dumna, a łeb pusty,
To CK ułanów szósty.

7. Siódmy pułk, wszak wszyscy wiecie,
Po Berlinie drugie dziecię.

8. Ósmy pułk zdobi salony,
Same grafy i barony.

9. Pułk dziewiąty, chce czy nie chce,
Pod siodłami wozi wiechcie.

10. O dziesiątym nic nie wiemy,
Więc go chwalić nie możemy.

11. Pół cywilny, pół wojskowy,
Jedynasty legionowy.

12. Pułk dwunasty ruszył w pole
Po majątki na Podole.

13. A trzynasty pułk nie głupi,
Wrogów łupi, swoich łupi.

14. Pułk czternasty spod Odessy
Przywiózł rubli pełne kiesy.

15. Z przodu księżyc, z tyłu gwiazda,
To słynna tatarska jazda.

16. Szwoleżery kręcą głową,
chcą być gwardią narodową.

lub
Szwoleżerski górę bierze
Przy protekcji w Belwederze

A także przekazana ustnie przez jednego z podchorążych z Przemyśla:
Ma dochody oprócz gaży
Każdy z pogranicznej straży. 153



Pierwsze żurawiejki były śpiewane z refrenem:
No bo żołnierzyki, -rzyki, -rzyki,
To chłopaczki zuchy są.

Refren śpiewany w okresie międzywojennym i przyjęty powszechnie, pow
stał dopiero po wojnie 1920 r.

Fakt powstania owych pierwszych żurawiejek w Przemyślu tak wspomina 
jeden z ówczesnych „podchorążych jazdy”, późniejszy porucznik z 7 Pułku 
Ułanów w kampanii wrześniowej i rotmistrz AK z tegoż pułku o konspiracyj
nym kryptonimie „Jeleń” — Kazimierz Tabiszewski:

Byliśmy wtedy słuchaczami 23 kawaleryjskiej klasy szkoły podchorążych piechoty w War
szawie. Sami kawalerzyści, ułani, po służbie w pułkach, nieraz po froncie. Szkoliliśmy się przez 
trzy miesiące w Warszawie, a następnie przez trzy miesiące w Przemyślu. Tam właśnie została 
ułożona lista pierwszych żurawiejek. Niektórzy z ułanów przywieźli do szkoły przyśpiewki 
ułożone w swych pułkach na wzór kawalerii rosyjskiej. Tak więc niewątpliwie impulsem dla nas 
były wzory obce, ale słowa i poszczególne pomysły były swojskie, nasze.

Na przykład żurawiejka: «Dumna mina a łeb pusty, to ułanów jest pułk szósty» powstała 
w konkretnej sytuacji. Wśród kadetów (bo tak wówczas zwano słuchaczy) byli dwaj ułani 
z 6 pułku, których charaktery i umiejętności myślenia stały się podstawą do właśnie takiego 
sformułowania przyśpiewki.

Z inicjatywą układania żurawiejek w części kursu, który odbywaliśmy w Przemyślu, 
wystąpiło małe grono kadetów, co dowcipniejszych i bardziej uzdolnionych literacko, wśród 
których i ja się znalazłem. Była to zupełnie luźna i przypadkowa grupa.

Żurawiejki te, rzecz jasna, nie były śpiewane oficjalnie, ale bardzo prędko zostały pod
chwycone przez całą klasę i były często nucone. Jak wiem podchorążowie, a było nas prawie 
stu, po ukończeniu szkoły przynieśli je do pułków i tam upowszechnili4.

Jak widać, żurawiejki nawiązywały rzeczywiście do wydarzeń i faktów 
ulotnych, znanych tylko kawalerzystom danego pułku. Były one dla wielu 
kawalerzystów nawet w okresie międzywojennym niezrozumiałe. Śpiewali je, 
bo taka kształtowała się tradycja. Śpiewali, by podkreślić odrębność swego 
pułku.

Któż w późniejszych latach międzywojennych pamiętał, że „ciocia Frania” 
to księżna Franciszka Woroniecka, opiekunka i wielka przyjaciółka Krecho- 
wieckich, wielokrotnie wspierająca materialnie pułk. Równie szybko zostały 
zapomniane wyjaśnienia dotyczące żurawiejek innych pułków. Na przykład 
trzeci ułanów, ponieważ stacjonował wówczas w stolicy, brał udział we wszyst
kich oficjalnych pogrzebach, w czwartym za przykładem dowódcy pułku 
kwitło karciarstwo, w szóstym służyli prawie wyłącznie oficerowie c.k. 
(cesarsko-królewskiej) armii austriackiej, dziewiąty w pewnym okresie dostał 
za duże siodła. By siodła trzymały się dobrze na grzbietach wierzchowców, 
upychano pod nie wiechcie słomy. Trzynasty pułk wywodził się z oddziału 
partyzanckiego, który miał na sumieniu wiele rabunków, Pułk Tatarskiej Jazdy 
zaś nie popisał się w 1920 r. i został rozwiązany.

W sumie więc pierwsze żurawiejki były swego rodzaju kupletami ułożonymi 
nie przez oficerów danego pułku, ale przez postronnych obserwatorów, jakimi 
byli podchorążowie z Przemyśla. To tłumaczy niekiedy złośliwość przyśpiewek 
względnie zawarcie w ich treści faktów, które oficjalne historie pułków woła
łyby ukryć. Jednakże oryginalność pomysłu nieznanego w kawalerii polskiej, 
fakt, że pierwsze żurawiejki były rozpowszechnione nie tylko w pułku, którego 
dotyczyły, i fakt, że przypuszczalnie w pierwszym okresie były nie tylko śpie-

4 Relacja rtm. K. Tabiszewskiego w posia
daniu C. Leżeńskiego (spisana w maju 
1983 r.).
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wane przez oficerów, lecz także przez wszystkich ułanów, rozpowszechnił ten 
zwyczaj na trwałe, wiążąc go z polską kawalerią okresu międzywojennego.

Z czasem w pułkach poza żurawiejkami, wywodzącymi się z Przemyśla, 
zaczęły powstawać i inne, będące modyfikacją pierwotnych lub całkiem 
nowymi. Dochodziły one do liczb dużo większych niż posiadał ich wzmianko
wany przez Godynia 1 Pułk Strzelców Konnych. Na przykład 1 Pułk Szwoleże
rów miał ich czternaście, a 19 Pułk Ułanów Wołyńskich — szesnaście. Oczywiś
cie były i takie, jak np. 12 Pułk Ułanów Podolskich, 21 Pułk Ułanów 
Nadwiślańskich czy 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich, które miały trzy do 
sześciu. Niektórzy ze zbieraczy zdołali odnotować 200, a jednemu udało się 
zgromadzić ponad 300 żurawiejek. Ostatnio autorowi niniejszego tekstu udało 
się zgromadzić blisko 500 żurawiejek.

W ciągu całego międzywojennego dwudziestolecia żurawiejki ugruntowały 
się w tradycji kawaleryjskiej, zyskały sobie popularność i prawo obywatelstwa. 
Choć trudno tu mówić o oficjalnych przyśpiewkach, gdyż była to tradycja 
kameralna, nie eksponowana urzędowo, ograniczająca się de facto do wszel
kich popijaw i libacji, jednak można wyróżnić żurawiejki najczęściej używane, 
będące niejako pierwszymi w tradycji przyśpiewek w poszczególnych pułkach.

Ogólnokawaleryjska

1 Pułk Szwoleżerów

2 Pułk Szwoleżerów

3 Pułk Szwoleżerów

1 Pułk Ułanów

2 Pułk Ułanów

3 Pułk Ułanów

4 Pułk Ułanów

5 Pułk Ułanów

6 Pułk Ułanów

7 Pułk Ułanów

8 Pułk Ułanów

9 Pułk Ułanów

— Prawda to od wieków znana 
nie masz pana nad ułana.

— Ciesz się młody szwoleżerze, 
Masz protekcję w Belwederze.

— Dzielnie skaczą przez bariery 
Rokitniańskie szwoleżery.

— Kto w Suwałkach robi dzieci, 
Szwoleżerów to pułk trzeci.

— W boju dzielni, zawsze wlani, 
Krechowieccy są ułani.

— Kto w kielichu topi troski 
To ułanów pułk Grochowski.

— Hadów bić za nic nie chcieli, 
To ułani chodzą w bieli.

— Może spać spokojnie mama, 
Co ma syna u Bystrama.

— Weneryczny i pijański
To jest czwarty pułk ułański.

— Kto zegarki w polu zbiera, 
To jest piąty pułk Hallera.

— Cienkie nogi i brzuch pusty 
To ułanów jest pułk szósty.

— O siódemce czy wy wiecie, 
To Beliny lewe dziecię.

— Krzywa buzia, krzywa nózia 
To ułani księcia Józia.

— Zmienił Czortków na Trembowlę, 
Teraz płacze jak niemowlę. 155



10 Pułk Ułanów

11 Pułk Ułanów

12 Pułk Ułanów

13 Pułk Ułanów

14 Pułk Ułanów

15 Pułk Ułanów

16 Pułk Ułanów

17 Pułk Ułanów

18 Pułk Ułanów

19 Pułk Ułanów

20 Pułk Ułanów

21 Pułk Ułanów

22 Pułk Ułanów

23 Pułk Ułanów

24 Pułk Ułanów

25 Pułk Ułanów

26 Pułk Ułanów

27 Pułk Ułanów

1 Pułk Strzelców

2 Pułk Strzelców

3 Pułk Strzelców

4 Pułk Strzelców

5 Pułk Strzelców

6 Pułk Strzelców

Konn.

Konn.

Konn.

Konn.

Konn.

Konn.

— Jedzie ułan z dziesiątego, 
Wyją psy na widok jego.

— Dużo chłopów, mało panów, 
Jedenasty pułk ułanów.

— Po majątki na Podole
Pułk dwunasty rusza w pole.

— Zawsze dzielny i bojowy 
To trzynasty pułk różowy.

— Hej dziewczęta w górę kiecki, 
Jedzie ułan jazłowiecki.

— Skąd piętnasty jest czerwony, 
Bolszewików krwią zbroczony.

— Piją z beczki — nie pijani, 
To bydgoscy są ułani.

— Czy to świta, czy to dnieje, 
Siedemnastka zawsze wieje.

— Wiać przez morze na Pomorze 
Osiemnasty zawsze może.

— Dziewiętnasty to hołota, 
Ma otoki jak piechota.

— Trochę panów, trochę chamów, 
To dwudziesty pułk ułanów.

— Chociaż Wisły nie widzieli, 
Nadwiślańskich miano wzięli.

— Śmierdzi naftą, robi długi,
To jest pułk dwudziesty drugi.

— W boju krepkij, w mirie sławnyj, 
dwadcat tretij prawosławnyj.

— W jukach wożą wina dzbanki, 
Kochają ich Lublinianki.

— Dawniej był to pułk bojowy, 
Dziś nim rządzą białogłowy.

— Gdzie koń chudy, ułan tłusty, 
To jest pułk dwudziesty szósty.

— Lejbgwardziści, donżuani, 
To nieświescy są ułani.

— Z całej Polski zbieranina, 
To są strzelcy z Garwolina.

— Tęga mina, pusta głowa,
To są strzelcy z Hrubieszowa.

— Kawał dupy zamiast pyska,
To są strzelcy z Wołkowyska.

— Mariawitów zgrywa w karty, 
Strzelców konnych to pułk czwar
ty-

— Po pijaństwie leży w rowie,
To jest piąty pułk w Tarnowie. —

— Z Francji swój początek wiedzie,
A wśród strzelców jest na przedzie. 156



7 Pułk Strzelców Konn.

8 Pułk Strzelców Konn.

9 Pułk Strzelców Konn.

10 Pułk Strzelców Konn.

Strzelców Konnych ogólna

Szkoła Podchorążych Kawalerii

Szkoła Podchor. Rez. Kawalerii

Artyleria Konna

1 DAK im. gen. Józefa Bema

2 DAK im. gen. Józefa Sowińskiego

3 DAK Lubelski im. płk. Włodzi
mierza Potockiego

4 DAK

5 DAK

6 DAK im. gen. Romana Sołtyka

7 DAK Wielkopolski

8 DAK

— Zbiorowisko chłopców dwornych, 
To jest siódmy strzelców konnych.

— Same pany i sportsmeny, 
Ósmy strzelców to nie treny.

— Poznać pana po cholewie,
To dziewiąty pułk w Grajewie.

— W jednym łapciu, w drugim bucie, 
Chodzi strzelec po Łańcucie.

— Mówiąc cicho między nami 
Strzelcy nie są ułanami.

— Jedzą mięso bez widelców,
To są pułki konnych strzelców.

— Świecą jak na niebie gwiazdy 
Siodła podchorążych jazdy.

— Elegancki i stylowy 
Podchorąży rezerwowy.

— Z wrogów lecą wióry, kłaki, 
Gdy strzelają nasze daki.

— Dzielni chłopcy, choć nicponie, 
W pierwszym konnym dywizjonie.

— Dawniej był to dak bojowy, 
Dziś jest zakład pogrzebowy.

— Atmosfera to jest zgubna,
Że się strzela kto jest z Dubna.

— A nasz dak numer dwa 
Każda panna w Polsce zna.

— Z artylerii konnej dzieci 
Najdzielniejszy jest dak trzeci.

— Ze strzelaniem jest w niezgodzie, 
Zna go stąd całe Podbrodzie.

— Z dumy rośnie moje serce, 
Bo przoduje w woltyżerce.

— Czy to w knajpie, czy w bardaku, 
Zawsze ktoś z czwartego daku.

— Jam koszary dawniej miał, 
.Kiedy Papa o mnie dbał.

— Więcej niż na huk pioruna 
Drży na widok opiekuna.

— Kto spod rosyjskiego znaku, 
Idzie służyć w szóstym daku.

— Siódmy dak ma dobre konie, 
Jechać, jechać zaś pieronie.

— Zawsze dumny, wielkopański, 
To jest siódmy dak poznański.

W czerwcu 1921 przemianowany na 9 DAK
9 DAK

Ponownie w 1921 przemianowany na 8 DAK, w 1927 na 14 DAK 
— Jaki chcecie numer dajcie, 157



Nic też o nim nie powiemy.

Żeśmy dzielni pamiętajcie.
10 DAK — Ciężkie muszą być przeszkody, 

Bowiem jestem bardzo młody.
11 DAK — Jedenasty odparzony, 

Do taborów przydzielony.
13 DAK — Zawsze dzielny, chociaż nowy, 

To 13 dak bojowy.
14 DAK — O czternastym nic nie wiemy,

1 konna bateria w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimie
rzu śpiewała taką żurawiejkę:

Gołą dupą zgniecie jeża
Podchorąży z Włodzimierza.

Po każdej żurawiejce śpiewany był refren:
Lance do boju, szable w dłoń,
Bolszewika goń, goń, goń

— powstał on w czasie wojny polsko-radzieckiej w latach 1920—1921 i w tej 
formie przetrwał do roku 1939, zachowując się do dziś.

Jak widać z listy żurawiejek, niektóre z nich nawiązywały do przyśpiewek 
napisanych w 1919 r., niektóre były tworzone na nowo. Jednak charakter 
kupletu nawiązującego do jakiegoś, nie zawsze najważniejszego, wydarzenia 
w życiu pułku, zachowały do końca. Tak się upowszechniły, że nawet ci, którzy 
byli im przeciwni, podporządkowywali się tradycji przyśpiewek, rozszerzonych 
z czasem na DAK-i.

Dziwi niektórych fakt występowania w żurawiejkach wysoce negatywnych, 
nieraz obraźliwych ocen i porównań — jak jest to możliwe, by sami na siebie 
układali podobne przyśpiewki? A rzecz się ma rzeczywiście tak, że były to 
żurawiejki powstałe zwykle poza pułkami. Układali je wspomniani podchorąży 
z 1919 r., układano je w innych, zawistnych nieraz pułkach. By im przeciwdzia
łać układano inne, lepsze. Niewiele to pomagało. Rozpowszechnianiu tych 
pejoratywnych sprzyjał zwyczaj śpiewania po kolei wszystkich żurawiejek 40 
pułków. Jeśli któryś z pułków chciał zapomnieć o swej niezbyt szlachetnej — 
nie zdało się to na nic.

Tradycje żurawiejek były kultywowane jeszcze w czasie II wojny światowej 
przez zmotoryzowane pułki kawalerii w Polskich Siłach Zbrojnych na Zacho
dzie. Nie tylko śpiewano stare, lecz także tworzono nowe, jak np. ta 15 Pułku 
Ułanów dowodzonego we Włoszech przez ppłk. Zbigniewa Kiedacza:

Lepiej zginąć na dnie sracza
Niźli służyć u Kiedacza.

Również niektóre nowo powstałe pułki zmotoryzowane, nawiązujące 
w swych nazwach do kawaleryjskich, miały własne żurawiejki:
10 Pułk Huzarów — Mało wozów, mało smarów,

To dziesiąty pułk huzarów.
16 Pułk Dragonów — Kawaleria bez ogonów,

To szesnasty pułk dragonów. 158



Pułk Ułanów Karpackich — Przez Karpaty napylali,
Karpackimi ich nazwali.

Żurawiejek jedynie nie posiadały, nie układały, ale za to śpiewały 1,2,3 oraz 
4 zapasowy pułk ułanów ludowej kawalerii WP. Na kameralnych spotkaniach 
śpiewali odpowiednie żurawiejki tych pułków sprzed wojny. Uzupełniali je 
przyśpiewkami swoich pułków oficerowie kawalerii sprzed 1939 r. Mimo iż 
było to okryte przed okiem i uchem oficerów politycznych i informacji, jednak 
refren przedwojenny ze zrozumiałych względów bezpieczeństwa został zmie
niony. Śpiewano więc:

Lance do boju, szable w dłoń,
Ostrogami dzwoń, dzwoń, dzwoń.

Żurawiejki zostały stworzone jako jeszcze jeden element tradycji i obycza
jowości ułańsko-kawaleryjskiej i jako jej przejaw winny być traktowane. 
W swej treści zawierały przecież wiele elementów mówiących dość rubaszną 
prawdę o życiu kawalerzystów. Można je było krytykować, traktować jako 
przejaw wpływów obcej kawalerii, ale zapotrzebowanie nie tylko na odrębność 
tradycji, lecz tąkże obyczajów ułańskich i kawaleryjskich było tak duże, że 
przyśpiewki często, mimo niezbyt budujących świetlaną historię pułku treści, 
przyjęły się i ugruntowały powszechnie.

Wprawdzie same żurawiejki były nie długą i obcą tradycją, ale w oczach 
kawalerzystów fakt, że zrodziły się wśród polskich pułków ułańskich, w zupeł
ności ją rozgrzeszył i nobilitował.

Kontrowersje i konflikty narosłe wokół nich miały być jednak nieraz bar
dzo ostre i silne, skoro powstała osobna przyśpiewka, broniąca również żura
wiejek i śpiewana zwykle na zakończenie:

Kto tradycji nie szanuje,
Niech nas w dupę pocałuje.
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Przeżyłem moją wiosnę szumnie i bogato 
Dla własnej przyjemności, a durniom na złość.
W skwarze pocałunków ubiegło mi lato
I — prawdę powiedziawszy — mam wszystkiego dość...

I strojna w purpurę, bogata od złota, 
Nie uwiedzie mnie jesień czarem zwiędłych kras, 
Jak pod szminką i pudrem starsza już kokota, 
Na którą młodym chłopcem nabrałem się raz.

A przeto jestem gotów, kiedy chłodną nocą 
Zapuka do mych okien zwiędły klonu liść. 
Nie zapytam go o nic, dlaczego i po co, 
Lecz zrozumiem, że mówi: „No, czas bracie iść”.

Nie żałuję niczego, odejdę spokojnie,
Bom z drogi mych przeznaczeń nie schodząc na cal, 
Żył z wojną jak z kochanką, z kochankami w wojnie — 
A przeto i miłości nie będzie mi żal...

Bo miłość jest jak karczma w niedostępnym borze, 
Do której już dawno nie zachodzi nikt, 
Gdzie wędrowiec wygodne znajdzie zwykłe łoże — 
Ale — własny ze sobą musi przynieść wikt.

A śmierci się nie boję — bo mi śmierć nie dziwna, 
Nie słałem na nią Bogu nigdy nudnych skarg, 
Więc kiedy ze śmieszną kosą stanie przy mnie sztywna, 
W dwóch słowach zakończymy nasz ostatni targ.

A potem mnie wysoko złożą na lawecie, 
Za trumną stanie biedny sierota — mój koń 
I wy mnie szwoleżerzy do grobu zniesiecie, 
A piechota w paradzie sprezentuje broń.

Ja wiem, że mi tam w niebie z karku łba nie zedrą 
Trochę się na mój widok skrzywi Święty Duch, 
Lecz się tam za mną wstawią Olbromski i Cedro 
Bom był jak prawy ułan — lampart — ale zuch.

Może mnie wreszcie wsadzą w czyśćcu na odwachu, 
By aresztem o wodzie spłacić grzechów kwit 
Ale myślę, że wszystko skończy się na strachu, 
A stchórzyć — raz przed Bogiem — to przecież nie wstyd.

Lecz gdyby mi kazały wyroki ponure
Na ziemi się meldować — by drugi raz żyć, 
Chciałbym starą z mundurem wdziać na siebie skórę — 
Po dawnemu... wojować, kochać się i pić.

Ułańska jesień
Generał
Bolesław Wieniawa-Długoszowski
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Część druga Barwa i broń Lesław Kukawski

(1914—1947)

Tej, która pierwsza uczyła mnie 
dziejów ojczystych 
wśród lwowskich pamiątek — 
Matce mej poświęcam



„Sztandar jest widomym znakiem uosabiającym Państwo Polskie, jest symbo
lem najwyższych wartości ducha i ciała, których Polska wymaga od swych 
żołnierzy” — tak brzmi fragment dekretu prezydenta RP z 24.11.1937 r. 
o znakach wojska i marynarki wojennej. ■

Sztandar był zawsze symbolem żołnierskiego honoru i wierności przysię
dze. Oddział, który na polu bitwy utracił sztandar, był wymazywany z rejestru 
oddziałów i pomijany w numeracji Wojska Polskiego, w kawalerii takich 
wypadków nie było. Ód momentu wręczenia sztandary towarzyszyły pułkom 
wszędzie, gdzie one walczyły. Gdy pułki kawalerii na skutek wydarzeń dziejo
wych przestawały istnieć, sztandary ukrywano, by nie dostały się w ręce wroga. 
Kawaleria polska biorąca udział w II wojnie światowej może się chlubić tym, że 
żaden z jej sztandarów nie został zdobyty przez wojska niemieckie.

Jedyny sztandar kawaleryjski, 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, który 
po tej wojnie został odnaleziony w berlińskim Zeughausie, był przez pułk 
ukryty, a do rąk niemieckich trafił już po kampanii wrześniowej w nie wyjaś
nionych okolicznościach.

Sztandar niszczono w sytuacjach, gdy nieuchronnie groziła niewola, a ukry
cie go nie było możliwe, aby nie dopuścić do odebrania go przez nieprzyjaciela.

Okoliczności wojny sprawiły, że do dziś niektórych ukrytych sztandarów 
odszukać nie można. Część z nich zapewne już uległa zupełnemu zniszczeniu, 
inne może kiedyś przez przypadek ujrzą światło dzienne i znajdą należne im 
miejsce w salach muzealnych.

Sztandary ocalone z ostatniej zawieruchy wojennej są widomymi znakami 
chwały żołnierza polskiego. W wielu wypadkach ozdobione najstarszym i przez 
wiele lat najwyższym odznaczeniem wojskowym, Krzyżem Orderu Wojennego 
Virtuti Militari 5 klasy, świadczą, że żołnierze, którzy pod tymi sztandarami 
walczyli do końca, dochowali swej, złożonej na ten sztandar przysięgi.

W okresie międzywojennym Krzyżem Virtuti Militari odznaczono sztan
dary pięciu pułków kawalerii oraz trąbki artylerii konnej1 za wojnę 1918-1920: 
1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego
7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
15 Pułku Ułanów Poznańskich
1 baterii 1 Dywizjonu Artylerii Konnej im. gen. Józefa Bema
1 baterii 3 Lubelskiego Dywizjonu Artylerii Konnej im. płk. Włodzimierza 

Potockiego
1 baterii 4 Dywizjonu Artylerii Konnej
1 baterii 5 Dywizjonu Artylerii Konnej.

W drugiej wojnie światowej na ten najwyższy zaszczyt zasłużyły:
za kampanię 1939 roku w Polsce —
3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego
9 Pułk Ułanów Małopolskich
17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego
18 Pułk Ułanów Pomorskich
19 Pułk Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego
21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich
25 Pułk Ułanów Wielkopolskich

Sztandary

1 Gdy odznaczano oddziały artylerii, do 
1937 r. nie posiadające sztandarów, deko
rowano trąbkę baterii ozdobioną płomie
niem, która występowała w asyście, podob
nie jak poczet sztandarowy, pod komendą 
oficera.
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2 Pułk Strzelców Konnych
7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich
2 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Józefa Sowińskiego
7 Wielkopolski Dywizjon Artylerii Konnej
9 Dywizjon Artylerii Konnej
3 bateria 4 Dywizjonu Artylerii Konnej
3 bateria 6 Dywizjonu Artylerii Konnej im. gen. Romana Sołtyka
za kampanię 1939 r. w Polsce i 1944—1945 we Francji, Belgii, Holandii i 
Niemczech —
24 Pułk Ułanów
10 Pułk Strzelców Konnych
za kampanię 1939 r. w Polsce i 1944—1945 we Włoszech — 12 Pułk Ułanów 
Podolskich
za kampanię 1944—1945 r. we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech — 10 Pułk 
Dragonów
za kampanię 1941—1942 r. w Afryce Północnej i 1944— 1945 r. we Włoszech — 
Pułk Ułanów Karpackich.

Ponadto za niezwykłe męstwo wyróżnione zostały pułki, które już uprzed
nio były odznaczone Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Pułki te otrzymały 
prawo do napisu na wstęgach państwowych przy sztandarze, haftowanego 
złotymi nićmi: „Wyróżniony za niezwykłe męstwo za kampanię...”: 1939 r. w 
Polsce — 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, 1944— 1945 r. we Włoszech — 1 Pułk 
Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego, 15 Pułk Ułanów 
Poznańskich.

Pułkom organizowanym w czasie I wojny światowej 1914—1918 r. i tuż po 
jej zakończeniu społeczeństwo polskie fundowało i przekazywało sztandary. 
Był to widoczny dowód spontanicznych odruchów radości i spełnionych na
dziei oraz miłości do oddziałów narodowych po ponad stuletniej niewoli.

. Sztandary były różne w formie, rysunku i wielkości. Nie było wówczas 
żadnych przepisów dotyczących wyglądu. Każdy sztandar miał inne pocho
dzenie, przechodził ciekawe i trudne koleje losu. Zwłaszcza te z Polskich 
Korpusów Wschodnich. Czyniono tam starania, aby odzyskać dla powstają
cych pułków stare, historyczne sztandary z czasów Królestwa Kongresowego, 
będące w rękach rosyjskich, a tym samym nawiązać już wtedy, w tym trudnym 
rewolucyjnym okresie, do ich tradycji —jednak bezskutecznie.

Mimo paromiesięcznej przerwy w istnieniu pułków w 1918 r., odrodziły się 
one. Wróciły do nich przechowane sztandary. Istniał sztandar zrobiony z pro
porca w 1 Pułku Ułanów. Była chorągiew kościelna, która stała się sztandarem 
2 Pułku Ułanów. 3 Pułkowi Ułanów wręczyła swój sztandar organizacja Polo
nii Amerykańskiej. Mimo że w 1919 r. obowiązywał już przepis dotyczący 
wyglądu sztandarów, nie był on przestrzegany i egzekwowany, a wręczane 
sztandary różniły się od niego.

Tylko pułki Wojsk Wielkopolskich i Armii Polskiej we Francji miały sztan
dary przepisowe, ale zgodne z odmiennymi regulaminami. Wielkopolskie były 
innego kształtu, formatu i rysunku, różniące się kolorami i napisami pomiędzy 
sobą. Pułki Ułanów wywodzące się z Wielkopolskich, a więc 15,16,17, a także 163 



26, używały tych sztandarów, mimo że były na nich cyfry pułków obowiązujące 
w Wojskach Wielkopolskich. Taki sztandar miał też 7 Pułk Strzelców Konnych 
Wielkopolskich, choć powstał już po okresie odrębności Wojsk Wielkopol
skich. Tak samo było ze sztandarami pułków o tradycjach z Francji. Hallerow- 
skie były wszystkie jednakowe, różniące się tylko napisami.

Ustawa uchwalona przez Sejm 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach 
Rzeczypospolitej Polski objęła również znaki sił zbrojnych, dzieląc je na sztan
dary jazdy i chorągwie piechoty. Zróżnicowanie tych nazw datuje się od XVIII 
wieku, i to nie tylko w Polsce.

Zatwierdzony wzór obydwu był jednakowy. Różniły się tylko nazwą i wiel
kością. Sztandar miał mieć kształt kwadratu o bokach długości 65 cm. Płachta, 
czyli bławat sztandaru, była barwy białej z wizerunkiem czerwonego Krzyża 
Kawalerskiego, po obu stronach jednakowa. Na prawej stronie sztandaru (tzw. 
stronie głównej) pośrodku Krzyża Kawalerskiego — orzeł państwowy okolony 
wieńcem laurowym. Pomiędzy ramionami krzyża na białym tle numery pułku 
w wieńcach laurowych. Po stronie lewej, pośrodku krzyża również wieniec 
laurowy, a w nim trzywierszowy napis „Honor i Ojczyzna”. W rogach, identy
cznie jak na stronie prawej, cyfry pułku w wieńcach laurowych. Numery pułku 
po stronie lewej mogły być zastąpione innymi emblematami umieszczonymi na 
tarczach.

Rozporządzenie prezydenta RP z roku 1927 w odniesieniu do sztandarów 
zmieniło tylko wizerunek orła państwowego, nie wprowadzając innych zasad
niczych zmian. W późniejszych uzupełnieniach do obowiązujących przepisów 
dopuszczono umieszczanie na ramionach krzyża napisów upamiętniających 
miejsca ważnych dla pułku bitew, choć na niektórych sztandarach znajdowały 
się one już wcześniej.

Każdorazowo wygląd sztandaru zatwierdzał prezydent Rzeczypospolitej na 
wniosek ministra Spraw Wojskowych. Dekretem z 24.11.1937 r. prezydent 
zniósł tradycyjne określenie „chorągiew” dla znaków pułków pieszych i odtąd 
mianem „sztandar” objęto znaki wszystkich jednostek je posiadających. 
Wyraz „płachta” zastąpiono wyrazem „płat”. Określono liczbę gwoździ, któ
rymi sztandary winny być przybite do drzewca: sztandary broni jezdnych — 16 
gwoździ (co 4 cm).

Zdecydowano równocześnie o wręczeniu sztandarów tym rodzajom broni, 
które dotychczas ich nie posiadały: broni pancernej i całej artylerii, a więc 
i dywizjonom artylerii konnej.

Do tej pory w artylerii składano przysięgę na działo, od 1937 r., po wręcze
niu sztandarów — jak w całej armii — na sztandar.

Prawie wszystkie sztandary były darem społeczeństwa poszczególnych 
regionów lub miast, w których pułki formowały się albo stacjonowały w okresie 
pokoju. Niektóre sztandary stanowiły dar osób indywidualnych.

Wręczanie sztandaru pułkowi odbywało się bardzo uroczyście, prawie 
zawsze według tego samego programu. Po uroczystej mszy św., celebrowanej 
przeważnie przez biskupa polowego Wojska Polskiego lub innego dostojnika 
kościelnego, w obecności prezydenta Rzeczypospolitej lub jego przedstawi
ciela, następowało uroczyste poświęcenie sztandaru i wbijanie gwoździ pa
miątkowych. Każdy gwóźdź był przeznaczony do wbijania przez inną osobę, 
która czyniła to bądź osobiście, bądź przez przedstawiciela, wg przepisowej 
kolejności: 164



1 — ksiądz biskup połowy Wojska Polskiego
2 — prezydent Rzeczypospolitej
3 — generalny inspektor Sił Zbrojnych
4 — minister Spraw Wojskowych
5—11 przedstawiciele władz wojskowych, cywilnych i fundatorów sztandaru
12 — dowódca pułku
13 — oficerowie sztabowi pułku
14 — oficerowie starsi i młodsi pułku
15 — podoficerowie pułku
16 — szeregowcy pułku.

Po tej ceremonii biskup połowy wręczał sztandar przewodniczącemu komi
tetu fundacyjnego, ten zaś rodzicom chrzestnym sztandaru. Rodzice chrzestni 
wręczali sztandar przedstawicielowi prezydenta RP, ten bezpośrednio potem 
przekazywał sztandar dowódcy pułku, który, przyklęknąwszy, składał ślubo
wanie słowami: „Przysięgam na wierność” i, powstawszy, odbierał sztandar. 
Następnie dowódca wręczał sztandar podoficerowi sztandarowemu swojego 
pocztu sztandarowego, po czym odbywała się defilada pułku przed odbierają
cymi ją dostojnikami.

Gdy w 1919 r. unormowana została sprawa wzoru sztandarów, zaszła 
konieczność ufundowania pułkom sztandarów przepisowych. Po ich otrzyma
niu stare sztandary, a niektóre pułki miały ich dwa lub trzy z różnych okresów 
swego istnienia i walk, powinny były być przekazane do Muzeum Wojska 
w Warszawie. Część pułków aż do wybuchu wojny 1939 r. nie otrzymała 
nowych sztandarów i używała do końca swoich pierwotnych. Były to 1,2, 7, 8, 
10, 11, 13 oraz 15 i 16 Pułki Ułanów i 1 Pułk Szwoleżerów.

Sztandary umieszczone były na drzewcach. Na szczycie drzewca znajdował 
się orzeł na postumencie z numerem pułku. Gwoździe pamiątkowe, wbijane 
przy poświęceniu sztandaru, przytwierdzały równocześnie tuleję skórzaną 
płata do drzewca. Obok drzewca z orłem i płachty sztandarowej, trzecim 
elementem były wstęgi w barwach narodowych, czasem z pamiątkowymi napi
sami, a niekiedy w barwach pułku. Sztandary pułków odznaczonych Orderem 
Virtuti Militari miały ponadto wstęgi w barwach wstęgi orderowej. Krzyż 
orderu umieszczany był na kokardzie, na szczycie drzewca pod orłem. Były od 
tego wyjątki. Na sztandarze 14 Pułku Ułanów Krzyż Virtuti Militari 5 klasy 
znajdował się na płacie w miejscu, w którym przypięty został w czasie dekoracji 
przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Na sztandarze 15 Pułku Ułanów krzyż 
jest przylutowany do kuli pod orłem na szczycie drzewca.

Ceremoniał stosowany wówczas, gdy sztandar towarzyszył pułkowi, był 
kształtowany zarówno regulaminami ogólnowojskowymi, jak też tradycją 
i zwyczajami poszczególnych oddziałów. Poczet sztandarowy konny składał 
się z 6 żołnierzy: oficera — dowódcy pocztu, sztandarowego i podsztandaro- 
wego oraz 3 szeregowych asysty. Podoficerem sztandarowym z reguły był 
najbardziej zasłużony podoficer pułku i przeważnie kawaler Orderu Virtuti 
Militari. Miał on przez lewe ramię przewieszony ozdobny bandolier, służący do 
podtrzymywania sztandaru w szyku konnym. Przez szereg lat bandoliery były 
rozmaite. Dopiero przepis z 1938 r. ujednolicił ich wygląd i wielkość, wprowa
dzając jedynie odmienne dla sztandarów odznaczonych Orderem Wojennym 
Yirtuti Militari. W polu sztandar był zawsze zwinięty i okryty pokrowcem. 165



Prócz 40 pułków kawalerii i 11 dywizjonów artylerii konnej swój sztandar 
miała też Szkoła Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, poprzednio nosząca 
nazwę Oficerskiej Szkoły Kawalerii. Poczet tego sztandaru wystawiał zawsze 
starszy rocznik szkoły z wyróżniających się podchorążych.

Sztandar Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy był wspólny 
dla wchodzących w jej skład: batalionu piechoty, baterii artylerii i szwadronu 
kawalerii. Występował zawsze w szyku pieszym i zgodnie z regulaminem 
piechoty, gdyż był ufundowany jako chorągiew dla szkoły o tradycjach pie
choty. Poczet jego tworzyli podchorążowie trzech reprezentowanych w szkole 
rodzajów broni.

Gdy pułkom wręczano nowe sztandary przepisowe, stare, przekazywane do 
Muzeum Wojska, mogły być pozostawione w muzeach pułkowych w formie 
depozytu. Stąd parę wycofanych sztandarów znalazło się w 1939 r. w ośrod
kach zapasowych pułków i los tych jest przeważnie nieznany.

W niektórych pułkach, gdy sztandar na skutek stałego używania w rozmai
tych warunkach atmosferycznych ulegał zniszczeniu, potajemnie, bez rozgłosu, 
we własnym zakresie, wymieniano go na inny, prawie identyczny. Fakty te nie 
były nigdy podawane do publicznej wiadomości.

Łącznie w brygadach kawalerii wyszło na wojnę w 1939 roku 51 bojowych 
sztandarów. Większość towarzyszyła swoim oddziałom na szlaku bojowym. 
Nieliczni dowódcy pułków, aby sztandary uchronić, odesłali je do ośrodków 
zapasowych.

Z czterdziestu sztandarów pułków kawaleryjskich w muzeach w kraju oraz 
w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie znajduje się 
obecnie 20. Sztandary 3 Pułku Szwoleżerów, 2 i 10 Ułanów i 9 Pułku Strzelców 
Konnych zostały przewiezione w r. 1939 na Litwę, a tam przez dwóch ofiarnych 
harcerzy wyniesione z obozu internowanych i dostarczone do poselstwa poL 
skiego w Kownie, skąd z pocztą dyplomatyczną, poprzez Szwecję, dotarły do 
Francji, a później do Anglii. 24 Pułk Ułanów i 10 Strzelców Konnych wraz ze 
swymi sztandarami przeszły przez granicę węgierską, skąd oba te sztandary 
zostały potajemnie dostarczone do Francji, gdzie ponownie znalazły się 
w swoich oddziałach. Sztandar 1 Pułku Ułanów był zakopany przez całą wojnę 
w kraju, a po jej zakończeniu przewieziony do swego pułku we Włoszech. Ze 
sztandarem 14 Pułku Ułanów było podobnie, ale został wywieziony do Anglii 
dopiero w kilka lat po wojnie.

Wszystkie sztandary znajdujące się w Polsce, z wyjątkiem sztandaru 
2 Pułku Szwoleżerów, który odnaleziono w Berlinie, przetrwały wojnę w ukry
ciu, przeważnie zakopane, i po odszukaniu trafiły do różnych placówek 
muzealnych. W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie są sztandary: 1 i 2 
Pułku Szwoleżerów. 7, 11, 16, 20 Pułku Ułanów oraz 6, 7 i 8 Pułku Strzelców 
Konnych. W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu jest sztandar 
17 Pułku Ułanów. Do zbiorów klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie 
przekazano sztandar 5 Pułku Ułanów. Ostatni dotychczas odnaleziony sztan
dar kawaleryjski, 3 Pułku Strzelców Konnych, trafił do zbiorów Muzeum 
Wojska w Białymstoku.

W bezpośrednim zagrożeniu przez nieprzyjaciół w 1939 r. spalono sztan
dary 12, 22 i 26 Pułku Ułanów, a w obawie przed rewizją, w czasie okupacji w 
Warszawie — sztandar 15 Pułku Ułanów, którego uratowane elementy naszyto 
na jego rekonstrukcję w Muzeum Wojska Polskiego, staraniem byłych żołnie- 166



rzy pułku. Jeden sztandar, ukryty w Warszawie, spłonął podczas Powstania 
(9 Pułku Ułanów). 5 sztandarów zostało w 1939 r. zakopanych i dotychczas ich 
nie odnaleziono (4, 13,18,25 P. Uł. i 4 PSK). Los dziesięciu jest nadal nieznany 
(3,6,8,19,21,23,27 Ułanów, 1,2,5 Strzelców Konnych), z tym, że wiadomo, iż 
sztandar 6 Pułku Ułanów był ukryty w Warszawie, w obrazie, który podczas 
Powstania zamurowano w piwnicy, jednak obraz ten został potem skradziony, 
razem ze sztandarem. Są zeznania świadków, którzy widzieli w prasie sowieckiej 
w 1940 roku fotografie sztandaru 3 Pułku Ułanów na wystawie zdobyczy 
wojennych w Kijowie.

Mniej szczęścia miały sztandary artylerii konnej, gdyż na 11 sztandarów 
odnaleziono dotąd tylko dwa i te są w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(7 i 13 DAK). Co się stało z pozostałymi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14 DAK), nie 
wiadomo. Podobno dwa z nich zostały spalone, a trzy zakopane, ale nie są to 
informacje pewne.

W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie pułki o tradycjach kawaleryj
skich bądź miały uratowane sztandary z kampanii wrześniowej (1 i 24 P. Uła
nów, 10 P. Strzelców Konnych), bądź wręczono im nowe (9, 12 i Karpacki P. 
Ułanów, 10 P. Dragonów), bądź nie doczekały się sztandarów do czasu rozwią
zania PSZ (Pułk Szwoleżerów, 3,7,14,15 i 25 P. Ułanów, 16 P. Dragonów i 10 
P. Huzarów). Nowe sztandary różniły się między sobą i nie wszystkie odpo
wiadały obowiązującym przepisom przedwojennym.

Przy uroczystych wystąpieniach pułku już zmotoryzowanego ze sprzętem 
ciężkim sztandar był wożony w wozie bojowym.

Kawaleria Ludowego Wojska Polskiego miała trzy sztandary: dywizyjny, 
wzorowany na przedwojennych, a pozostałe dwa, 2 i 3 Pułku Ułanów, zgodnie 
z przepisem z 1946 r., oparte na motywach Krzyża Grunwaldu. Wszystkie te 
sztandary były wręczone już po zakończeniu działań wojennych.

Sztandar 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii został odznaczony Krzyżem 
Grunwaldu III klasy. Gdy po rozwiązaniu Dywizji wiosną 1947 r. pułki prze
kazały swoje sztandary do Muzeum Wojska Polskiego — sztandar dywizyjny 
przejął szwadron przyboczny prezydenta RP. Po zlikwidowaniu szwadronu 
sztandar trafił do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
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97. Dekoracja sztandaru 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich Krzyżem Orderu Wojennego „Virtuti 
Militari” przez Marszałka Józefa Piłsudskiego 
23.4.1921 r. Dowódca pocztu por. Janusz Kapuś
ciński, podoficer sztandarowy wachm. Stanisław 
Grzeliński, salutuje adiutant pułku por. Jerzy 
Dzwonkowski



••

98. Poczet sztandarowy 3 Pułku Szwoleżerów 
Mazowieckich w 1922 r. Na czele rtm. Stefan 
Mossor, adiutant pułku. Od lewej: ppor. Tadeusz 
Waśniewski, wachm. Boracco, ppor. Stanisław 
Daniec



99. Poczet sztandarowy 4 Pułku Strzelców Kon
nych Ziemi Łęczyckiej w defiladzie galopem



100. Poczet sztandarowy 8 Pułku Strzelców 
Konnych



101. Sztandar 10 Pułku Strzelców Konnych przed 
defiladą w dniu Święta Jazdy w Krakowie 
w 1933 r.



102. Sztandar 1 Pułku Ułanów Krechowieckich po 
przybyciu do Krakowa na pogrzeb Władysława 
Beliny-Prażmowskiego wl938 r., prowadzony 
przez rtm. Kazimierza Skowrońskiego, adiutanta 8 
Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego



103. Poczet sztandarowy 17 Pułku Ułanów Wiel
kopolskich podczas defilady w Biedrusku przed 
królem Rumunii w 1937 r. Dowódca pocztu por. 
Stefan Figurski, podoficer sztandarowy chorąży 
Marian Bittner

1



104. Sztandar 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
wystawiony w dniu święta pułkowego przed 
wartownią



105. Poczet sztandarowy 26 Pułku Ułanów Wiel
kopolskich w szyku pieszym podczas przysięgi rek
rutów w ujeżdżalni pułku. Oficer sztandarowy — 
dowódca pocztu ppor. Zbigniew Janaszek



106. Przysięga młodszego rocznika Szkoły Pod
chorążych Kawalerii w Grudziądzu na sztandar 
szkoły



107. Rocznik Szkoły Podchorążych Kawalerii 
w Grudziądzu im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 
przekazuje sztandar szkoły przed promocją młod
szemu rocznikowi im. Szarży pod Krechowcami— 
15 października 1938 r. Od lewej: z młodszego 
rocznika pchor. Tadeusz Gliński, pchor. Witold 
Szaniawski, ze starszego rocznika pchor. Lubomir 
Sikorski, pchor. Bolesław Skawiński
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108. Poczty sztandarowe pułków 1 Dywizji Pan
cernej w Wielkiej Brytanii. Na pierwszym planie 
sztandar 10 Pułku Dragonów



109. Poczet sztandarowy Pułku Ułanów Karpac
kich po wręczeniu sztandaru 17 listopada 1945 r. w 
Macerata, Włochy. Od lewej: por. Wincenty 
Tomaszewski, wachm. Mieczysław Drelich, plut. 
Franciszek Kurak, st. uł. Tadeusz Piotrowski i uł. 
Kazimierz Krasulak



W XVII wieku husaria atakowała kopiami ozdobionymi długimi proporcami 
o barwach właściwych dla danej chorągwi. Proporce miały charakterystyczny 
kształt długiego prostokąta z głęboko wyciętym klinem. Prócz ozdoby celem 
zasadniczym długich husarskich proporców było straszenie koni nieprzyjaciela.

W XVIII i XIX w., gdy kopie zostały zastąpione przez lance, pozostał na 
nich proporczyk w dwu lub więcej kolorach w układzie charakterystycznym dla 
danego pułku jazdy. Zmieniła się tylko wielkość i proporcje proporczyków, 
inaczej zwanych chorągiewkami. Razem z lancami także proporczyki przejęło 
od Polaków wiele armii świata.

Chorągiewki na lancach nie były pozbawione swego praktycznego znacze
nia — „miały w szybkich obrotach maskować grot i przeszkodzić w obronie”. 
Po barwach proporczyków na lancach poznawano numer pułku.

Do 1916 r. kawaleria Legionów Polskich lanc nie miała, ale wydany 
w kwietniu 1917 r. przepis Umundurowanie połowę Wojsk Polskich przewidywał 
już biało-amarantowy proporczyk na lance, o wymiarach 60x34 z wycięciem do 
40 cm. Takie też proporce założono na niemieckie lance wprowadzone w puł
kach ułanów przed „kryzysem przysięgowym”.

W pułkach jazdy Korpusów Polskich na Wschodzie w 1. 1917—1918 uży
wano powszechnie lanc, a na nich proporców o barwach odpowiadających 
barwom pułków Królestwa Polskiego o tych samych numerach.

Wtedy to, w roku 1917, w 1 Pułku Ułanów po raz pierwszy w kawalerii 
polskiej naszyto identyczne proporczyki jak na lancach na kołnierze kurtek 
i płaszczy. W pozostałych pułkach jazdy, w artylerii konnej i wojskowej straży 
polowej (żandarmerii) Korpusów Polskich na Wschodzie zrobiono to samo. 
Od tego momentu cała jazda polska w Rosji, a od 1918 r. Polski Odrodzonej
1 Wojsk Wielkopolskich odróżniała się od pozostałych broni i służb właśnie 
proporczykami, i to w każdym pułku odmiennymi.

Początkowo chorągiewki na lancach były przypięte stale, z czasem już tylko 
podczas wystąpień uroczystych. Wielkość proporców lancowych przez szereg 
lat nie była znormalizowana i istniały różnice pomiędzy pułkami. Zależało to 
też od typu lanc, jakich pułk używał, a tym samym od uchwytów na propor
czyki. Zasadniczy kształt proporczyków nie zmieniał się, ale proporcje ulegały 
zmianom upodobniając się do zmienianych proporczyków na kołnierzach. 
Początkowo były szersze z małym wycięciem, potem węższe z głębszym 
wcięciem.

Istniały też proporce dowódców szwadronów i pułków, które umieszczone 
na lancy oznaczały jego miejsce w marszu i na postoju. Do 1927 r. proporce 
szwadronowe powstawały w wyniku inicjatywy dowódcy. W 1927 r. wprowa
dzone zostały przepisy normujące wygląd proporców dowódców szwadronów, 
pułków i niektórych plutonów. Od tej pory proporce dowódców szwadronów 
utrzymane były w barwach pułkowych, a przy drzewcu lancy miały kwadra
towe pole w barwie szwadronu. 1 szwadron miał barwę kwadratu amarantową,
2 — białą, 3 — żółtą, 4 — chabrową, szwadron ckm — czarne pole z białym 
pionowym paskiem, a pluton łączności — czarne pole przekreślone czterema 
liniami w formie gwiazdy.

Proporzec dowódcy pułku, również w barwie pułkowej, miał przy drzewcu 
kwadrat podzielony na cztery pola w barwie czterech szwadronów liniowych. 
Używane były też (np. w 1 P. Szwol.) proporce nieprzepisowe, z prostokątem

Proporczyki 
i proporce
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złożonym z sześciu pól, w barwach szwadronów liniowych, szwadronu ckm 
i plutonu łączności.

Jedynie 5 Pułk Strzelców Konnych miał kwadraty odmienne, zatwierdzone 
przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, o barwach i rysunku związanych 
z tradycją pułku, a symbolizujących pochodzenie poszczególnych szwadronów.

Dla dowódców baterii i dywizjonów artylerii konnej ten sam przepis prze
widywał specjalne proporce. Dowódca dywizjonu miał proporzec w barwach 
artylerii konnej — czarno-szkarłatny z białym napisem (np. 5 DAK). Propo
rzec dowódcy baterii był mniejszy, trójkątny, w tych samych barwach i z białym 
napisem.

Proporzec dowódcy szwadronu pionierów — szkarłatno-czarny, z kwadra
tem barwy czarnej z obwódką szkarłatną.

Także wówczas, gdy szwadrony samochodów pancernych należały do 
kawalerii i noszono w nich na kołnierzach proporczyki czarno-pomarańczowe, 
przewidziane były i proporce dla dowódcy szwadronu — czarno-pomarań
czowe z jednym polem kwadratowym barwy czarnej z obwódką pomarań
czową.

Proporce poszczególnych pułków składały się z dwóch, trzech barw (wyjąt
kiem był jednobarwny proporzec 8 Pułku Ułanów). Jedna z nich była zasadni
czą barwą pułkową i takie były otoki na czapkach garnizonowych. Własne 
barwy miały także szkoły kawalerii (wspólną) i artyleria konna (również 
wspólną dla wszystkich dywizjonów). Szwadrony pionierów i łączności miały 
barwy swoich broni noszone w formie kawaleryjskich proporczyków. Propor
czyki szwadronów ochrony pogranicza utrzymane były w barwach KOP. 
Dywizjony taborów również nosiły proporczyki.

Proporce brygadowe spełniały podobną rolę jak proporce dowódców puł
ków i szwadronów, to znaczy wskazywały miejsce postoju dowódcy brygady 
lub dywizji. Nie było przepisu normującego ich wygląd i zatwierdzającego ich 
używanie. Proporce te były najczęściej kompozycją barw pułków i samodziel
nych oddziałów wchodzących w skład brygady, a także macierzystych barw 
pułkowych dowódcy brygady. Niekiedy proporce dowódców brygad miały 
jako wzór herby regionów, w których stacjonowały brygady. Nie we wszystkich 
brygadach były proporce dowódców. Zazwyczaj wygląd proporca dowódcy 
brygady zmieniał się z chwilą zmiany dowódcy. Były one także wożone na 
lancach.

W 1939 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych wprowadziło do użytku służ
bowego Instrukcję o znakowaniu. Dotyczyła ona wszystkich rodzajów broni 
i służb i nie tylko proporców, lecz także oznakowań pojazdów. Zmieniła 
częściowo wygląd dotychczas obowiązujących proporców dowódców w puł
kach kawalerii i dywizjonach artylerii konnej oraz zatwierdziła ujednolicone 
proporce dowódców brygad, czego dotychczas nie było.

W oddziałach kawalerii rozpoznawczej we Francji lanc już nie używano, 
z wyjątkiem służących do wożenia proporców dowódców szwadronów kon
nych, co już nie było regulowane przepisem, lecz nawiązaniem do tradycji.

Przed 1939 r. w niektórych pułkach noszono na furażerkach proporczyki, 
mimo że było to wbrew przepisom. W Armii Polskiej na Wschodzie w 1941 r., 
a potem w 2 Korpusie Polskich Sił Zbrojnych do 1947 r. większość pułków 
kawaleryjskich nosiła na beretach metalowe, emaliowane proporczyki. W PSZ 
proporczyki kawaleryjskie nosiło też wiele oddziałów, które z kawalerią, nawet 182



tradycją, nie miały wiele wspólnego. Był to w dużym stopniu rezultat obejmo
wania różnych stanowisk dowódczych przez oficerów kawalerii, którzy wnosili 
do oddziałów zwyczaje kawaleryjskie. W wielkich jednostkach pancernych 
prawie wszystkie oddziały, nawet te o tradycjach czołgowych, nosiły barwy 
broni w formie proporczyków kawaleryjskich.

W 2 Korpusie PSZ wprowadzono zwyczaj wożenia w pułkach kawaleryj
skich małych proporczyków pułkowych na antenach wozów bojowych i samo
chodów. Pojazdy dowódców miały proporczyki powiększone o odpowiedni 
kwadrat.

Na skutek zupełnie innej organizacji pułków pancernych i zmotoryzowa
nych zmieniły się i częściowo kwadraty. Pułki pancerne miały 3 szwadrony 
liniowe i szwadron dowodzenia. Kwadraty dowódców szwadronów liniowych 
pozostały tradycyjne — amarantowy, biały i żółty, natomiast dla szwadronów 
dowodzenia przyjęto kwadrat czarny.

Jednocześnie obowiązywały brytyjskie znaki rozpoznawcze malowane na 
wozach bojowych. W 1 szwadronie — biały trójkąt na czarnym tle, w 2 — 
kwadrat, w 3 — koło, w szwadronie dowodzenia — romb.

W pułkach 1 Dywizji Pancernej dowódcy szwadronów wozili na antenach 
czołgów czarne proporczyki ze znakami swoich szwadronów, a więc trójkątem, 
kołem itd.

Dowódca pułku miał też czarny proporczyk z cyfrą odpowiadającą brytyj
skiemu kodowi oznaczeń oddziałów w dywizjach pancernych, którymi były 
oznakowane wszystkie pojazdy. Np. pułki rozpoznawcze miały cyfrę 45, a więc 
dowódca 10 Pułku Strzelców Konnych, który był pułkiem rozpoznawczym 
1 Dyw. Panc., miał proporczyk z tą cyfrą, a w 24 Pułku Ułanów, który był 
pułkiem pancernym — 53.

W niektórych pułkach 2 Korpusu (np. w Pułku Ułanów Karpackich) stoso
wano tradycyjny zwyczaj wskazywania miejsca postoju dowódcy przez propo
rzec na lancy.

W Ludowym Wojsku Polskim rozkaz ogólny Nr 13 z 24.10.1943 r. 1 Kor
pusu PSZ w ZSRR przewidywał dla mającej powstać kawalerii proporczyki 
kołnierzowe czerwono-jasnoniebieskie, na lance zaś w barwach narodowych — 
biało-czerwone.

Powstała Samodzielna Brygada Kawalerii nie była wyposażona w lance, ale 
na zaimprowizowanych drzewcach wożono w oddziałach pojedyncze propor
czyki biało-czerwone dla podkreślenia przynależności narodowej.

Po wojnie w pułkach 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii (po przeorganizo
waniu brygady) używano lanc wyłącznie do szkolenia, a z proporczykami 
biało-amarantowymi otrzymał je dopiero pierwszy szereg szwadronu przybo
cznego prezydenta RP.
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110. 2 Pułk Ułanów Wielkopolskich podczas defi
lady w Poznaniu. Październik 1919 r.



111. 4 Pułk Ułanów na froncie w 1919 r.



112. Przegląd 11 Pułku Ułanów Legionowych 
przez Szefa pułku Marszałka Edwarda Smigłego- 
-Rydza. Konno płk dypl. Jan Karcz, dowódca 
Mazowieckiej Brygady Kawalerii, i mjr dypl. Mar
cin Freyman, szef sztabu brygady.



113. Proporzec dowódcy 1 Pułku Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego przed jego kwaterą w Brono- 
wicach Małych pod Krakowem, podczas Święta 
Jazdy w 1933 r.



114. Defilada 6 Dywizjonu Artylerii Konnej w Sta
nisławowie 19 marca 1933 r. Kpt. Wacław Cypry- 
szewski przed pocztem proporca w mundurach 
historycznych.
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Parokrotnie w okresie niewoli przerywana ciągłość istnienia wojska polskiego 
spowodowała, że powstałe po odzyskaniu niepodległości niektóre pułki starały 
się, mimo posiadania własnej bojowej, nawiązywać również do tradycji 
poprzedników sprzed lat kilkudziesięciu albo i dawniejszych czasów. Czyniono 
to w rozmaity sposób. Bądź na zasadzie analogii numeru pułku, bądź poprzez 
swego szefa, bądź nazwą. Usiłowano też wprowadzać pewne elementy dawnego 
ceremoniału wojskowego lub zewnętrzne szczegóły charakterystyczne dla 
dawnego wojska.

W ten sposób w oddziałach kawalerii polskiej okresu międzywojennego 
znalazły się buńczuki — oznaka władzy wojskowej przeniesiona na grunt 
polski ze zwyczajów tureckich — powszechnie używane jeszcze w XVIII w. 
Jeszcze w 1813 r. w Pułku Krakusów znalazły się buńczuki, ale niejako oznaka 
władzy, a jako narzędzie przekazywania oddziałowi rozkazów przez buńczu
cznego zamiast trąbką.

W kawalerii II Rzeczypospolitej buńczuki zmieniły zupełnie swą funkcję — 
stały się nagrodami przechodnimi dla najlepszych oddziałów w ciągłej rywali
zacji pomiędzy szwadronami w pułkach, pułkami w brygadach i dywizjach.

Przepisy corocznych zawodów o miano najlepszego szwadronu liniowego, 
szwadronu ckm i plutonu łączności w brygadzie były regulowane przez władze 
wojskowe. Natomiast wprowadzenie buńczuków — jako nagrody przechod
niej — było sprawą dowolną i uzależnioną od decyzji dowódców wielkich 
jednostek kawalerii. Były brygady, w których buńczuków nie używano, a za
miast nich nagrodą przechodnią była trąbka z płomieniem lub „srebrna lanca”. 
Nie wiadomo, kto pierwszy rzucił myśl wykorzystania buńczuka, a więc wido
mego nawiązania do tradycji.

Najogólniej biorąć, buńczukiem nazywano włosie z ogona końskiego, 
odpowiednio oprawione, bardziej lub mniej bogato przyozdobione, przymo
cowane do drzewca.

Buńczuki z dwudziestolecia międzywojennego różniły się znacznie pomię
dzy sobą. Były skromne, jednobarwne, wożone na prostej lancy lub drzewcu. 
Były „hetmańskie” na drzewcu ozdobionym skrzydłem, w bogato plecionej 
siatce złotej, z włosiem farbowanym na kolory pułku. Niektóre przybierały 
fantazyjne formy o poprzecznych ramionach, przyozdobione frędzlami, sznu
rami i dzwoneczkami. Były i takie, na których umieszczano duży napis meta
lowy określający buńczuk. Drzewce buńczuków bywały też rozmaite — meta
lowe, drewniane, jednobarwne bądź malowane w pasy. Na większości z nich 
umieszczano tabliczkę z napisem, który szwadron wywalczył go w danym roku 
w trudnych zawodach wojskowych, często podając nazwiska dowódcy i szefa 
zwycięskiego szwadronu lub plutonu.

W niektórych pułkach były i buńczuki pułkowe, też przechodnie. Korpus 
Ochrony Pogranicza miał buńczuki, o które rywalizowały szwadrony danej 
grupy (były 3 grupy szwadronów — północna, środkowa i południowa). Szkoła 
Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu też miała buńczuk przechodni 
dla najlepszego szwadronu.

Przeważnie buńczuk (jak i inna nagroda przechodnia) przechodził na włas
ność pułku, z którego szwadron trzykrotnie go zdobył, ale były i takie brygady, 
w których był ciągłą nagrodą przechodnią.

Kolejny pułk — posiadacz buńczuka — dumnie go zawsze prezentował 
przy wystąpieniach oficjalnych, ale ponieważ nie było przepisu regulującego te 
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sprawy, buńczuk zajmował różne miejsca w szykach pułków. W niektórych 
tworzono osobny poczet buńczuka z 3 lub 6 żołnierzy, który defilował za 
pocztem sztandarowym. W innych woził go jeden z żołnierzy asysty pocztu 
sztandarowego. Jeszcze w innych buńczuk był w rękach prawoskrzydłowego 
w pierwszym szeregu szwadronu, który go zdobył. W 1 Pułku Szwoleżerów, 
który przez szereg lat miał buńczuk 2 Dywizji Kawalerii, wożono go obok 
proporca dowódcy pułku, tuż za pocztem sztandarowym, na specjalnie do tego 
celu zakupionych srokatych koniach.

Wręczanie zdobytego buńczuka odbywało się uroczyście przez dowódcę 
brygady dowódcy pułku, który z kolei przekazywał go pocztowi. Zazwyczaj 
następowało to po zakończeniu manewrów letnich brygady. Jednocześnie 
zwycięski oddział otrzymywał ozdobny dyplom.

Gdy buńczuk przechodził na własność pułku, w brygadzie przygotowy
wano nowy, następny. Tak było w Wileńskiej Brygadzie Kawalerii, gdzie 
rozkazem Marszałka Piłsudskiego 13 Pułk Ułanów Wileńskich zatrzymał buń
czuk na zawsze. W tym pułku był jeszcze jeden stały buńczuk, wręczony przez 
Związek Tatarów Polskich pierwszemu szwadronowi, gdy ten otrzymał nazwę 
Tatarskiego, ponieważ grupowano w nim ułanów tej narodowości.

Po utworzeniu oddziałów konnego przysposobienia wojskowego — kraku
sów, i dla tych oddziałów fundowano buńczuki, nawiązując do XIX-wiecznej 
tradycji.

Dopiero w 1937 r. przepis Ministerstwa Spraw Wojskowych wprowadził 
jako nagrodę przechodnią buńczuki o znormalizowanym wyglądzie, ale nie 
w pułkach kawalerii, lecz w pułkach i dywizjonach artylerii o trakcji konnej, 
jako wyróżnienie dla najlepszej baterii.

Dotychczas nie jest znana dokładna liczba buńczuków kawaleryjskich 
używanych przed 1939 r., wiadomo tylko, że w dywizjonach artylerii konnej 
było ich 11.

Ostatnim buńczukiem w kawalerii polskiej był ufundowany w 1946 r. przez 
Związek Samopomocy Chłopskiej w Krakowie dla szwadronu kawalerii Ofi
cerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii jako znak tego oddziału. Buńczuk ten 
znajduje się w zbiorach kontynuatorki tej szkoły — Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
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115. Wachm. S. Mazur — 12 Pułk Ułanów Podol
skich — z buńczukiem, nagrodą przechodnią
2 Samodzielnej Brygady Kawalerii



116. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich z buńczukiem 
przechodnim Suwalskiej Brygady Kawalerii koło 
cmentarza na Rossie w Wilnie



117. 1 szwadron Tatarski 13 Pułku Ułanów Wileń
skich w defiladzie. W pierwszym szeregu dwa buń- 
czuki — przechodni, decyzją Marszałka Piłsud
skiego pozostawiony na stałe pułkowi, i „tatarski" 
ofiarowany szwadronowi przez Tatarów polskich
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118. Buńczuk 1 Pułku Strzelców Konnych podczas 
defilady w cwale



119. Buńczuk dla najlepszego plutonu Szkoły Pod
chorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, zdo
byty w 1936 r. przez II pluton 1 szwadronu, oraz 
proporce dowódców 1 szwadronu i II plutonu tego 
szwadronu na postoju



120. Buńczuk — nagroda przechodnia Grup 
Szwadronów Korpusu Ochrony Pogranicza, 
czele szwadronu Kłeck, powracającego z ćwi 
16.9.1938 r.



121. Buńczuk ofiarowany przez Związek Samopo
mocy Chłopskiej w 1946 r. szwadronowi kawalerii 
1 Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii im. 
Tadeusza Kościuszki w Krakowie



Odznaki pułkowe nie były polskiego pochodzenia, a zwyczaj ustanawiania ich 
w pułkach zapożyczony został z armii zaborczych. Utarło się przekonanie, że 
oficerowie wywodzący się z armii rosyjskiej przynieśli ze sobą ten zwyczaj na 
polski grunt po 1918 r. Tak często było rzeczywiście, ale pierwsze polskie 
kawaleryjskie odznaki pułkowe powstały wcześniej.

Ustanowienie przez Komendanta Piłsudskiego, w drugą rocznicę wymarszu 
Kadrówki, odznaki „Za wierną służbę” zapoczątkowało wprowadzanie od
znak oddziałowych w pułkach I Brygady.

Odznaka 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich została ustanowiona 5 listo
pada 1916 r. pod nazwą, nie powtórzoną potem przez żaden inny pułk kawalerii 
RP: „Odznaka połowa 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich”.

Statut tej odznaki wzorowano na statucie odznaki „Za wierną służbę”. 
Prawo do odznaki przyznawała żołnierzowi po roku nienagannej służby 
w pułku Komisja „...na pamiątkę wspólnej pracy w polu”.

W armii austro-węgierskiej odznak pułkowych nie było. Zamiana barw
nych, różniących się między pułkami mundurów, w pierwszym roku wojny, na 
jednolite połowę, w barwie ochronnej, spowodowała, że w kawalerii austriac
kiej zainteresowano się odznakami pułkowymi, aby choć w ten sposób uze
wnętrzniać swoją przynależność pułkową. W 1916 r. przyjęto dla kawalerii c.k. 
pewien szablon — na tarczy w barwie pułku jego cyfra, a nad tarczą nakrycie 
głowy, właściwe dla danego rodzaju kawalerii — ułanów, huzarów czy drago
nów (np. dla ułanów — czapka).

Dostosowując się do tego wzoru, zaprojektowano na początku 1917 r. 
odznakę pułkową w 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, na której umie
szczono poza cyfrą pułku, rysunek polskiej czapki ułańskiej.

W Polskich Korpusach na Wschodzie oficerowie wszystkich pułków kawa
leryjskich projektowali ustanowienie odznak lub pierścieni pamiątkowych, ale 
tylko w 1 Pułku Ułanów wprowadzono pierścień oficerski w chwili demobiliza
cji 1 Korpusu, a w 2 Pułku Ułanów emaliowany proporczyk pułkowy na 
łańcuszku, jako pamiątkowy znak przynależności oficerów.

W Polsce odrodzonej dopiero po zakończeniu wojny przyszedł czas na 
projektowanie, zatwierdzanie i wprowadzanie odznak pułkowych. I wówczas 
w paru przypadkach sięgnięto do rosyjskich wzorów, niekiedy dokładnie je 
kopiując, o czym mało kto wie do dziś. Odznaki przyjęły się powszechnie, i to 
nie tylko w kawalerii, ale w całej armii. W tym czasie odznaki pułkowe stały się 
już charakterystycznym i trwałym elementem, przez swoją symbolikę, tradycji 
i zwyczajów pułków, a także nowym składnikiem ubioru wojskowego. No
szone były na lewej górnej kieszeni kurtki mundurowej lub na kurtkach bez 
kieszeni w tym samym miejscu. Wolno było nosić najwyżej trzy odznaki 
jednocześnie.

Zasadniczą cechą odznak pułkowych, w przeciwieństwie do odznak rozpo
znawczych, czy też odznak pułkowych typu brytyjskiego, było to, że nie przy
sługiwały one wszystkim żołnierzom pułku. Oficerowie otrzymywali odznakę 
po dwóch lub trzech latach nienagannej służby na wniosek specjalnego ciała 
kolegialnego (komisji, kapituły itp.), szeregowi natomiast jako nagrodę za 
wzorową służbę na wniosek dowódcy szwadronu, często już jako rezerwiści po 
pierwszych ćwiczeniach rezerwy w pułku. Odznaki przyznawał dowódca 
pułku. Wręczane były w uroczysty sposób w czasie święta pułkowego. Odznaki 
przyznawano także osobom spoza pułku — cywilnym i wojskowym, za wyjąt
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kowe zasługi dla pułku lub w dowód wyjątkowego uznania. Odznaka pułkowa 
należała do podstawowych elementów tradycji — po nazwie, barwie i sztanda
rze pułkowym.

Początkowe zasady nadawania odznak, choć zatwierdzone przez ministra 
Spraw Wojskowych, regulowane były zwyczajami pułkowymi i wykazywały 
nieraz poważne różnice. W 1928 r. minister Spraw Wojskowych specjalnym 
rozkazem wprowadził unifikację statutów odznak pułkowych i zasad ich przy
znawania. Niektóre pułki zaprzestały wtedy nadawania dotychczasowej 
odznaki, wprowadzając nowe o całkowicie lub częściowo odmiennym wzorze 
(np. 3 P.Szwol., 17 P.Uł.).

Odznaki pułkowe były wykonywane najczęściej z białego metalu, przewa
żnie oksydowanego na stare srebro, czasem ze srebra. W większości pułków 
odznaki były dwojakie — emaliowane i bez emalii. Emaliowane przysługiwały 
wyłącznie oficerom, a nieemaliowane szeregowym. W innych przewidziano 
jednakowe odznaki dla wszystkich żołnierzy pułku, bez podziału na oficerskie 
i szeregowych. Wspomnieć też trzeba o odznakach krytych lakierem zamiast 
emalią, ze względu na koszty. W wyniku rozkazu MSWojsk. w 1928 r. zmieniły 
się wymiary odznak z dużych na mniejsze, znormalizowane, o średnicy 4 cm.

Niektóre pułki miały w okresie swego istnienia odznaki dwóch lub nawet 
trzech wzorów. Pełen zestaw odznak tych pułków, uwzględniający wszystkie 
wzory, typy i odmiany, liczy z reguły po kilka egzemplarzy. Wszystkie pułki 
szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych miały swoje odznaki. Artyleria 
konna miała jeden wspólny znak dla wszystkich dywizjonów. Także wspólną 
odznakę miały szwadrony pionierów.

W szwadronach Korpusu Ochrony Pogranicza oficerowie i podoficerowie 
nosili przeważnie odznaki swoich pułków macierzystych, a ułani — pułków, 
w których służyli przez pierwszy rok służby, a potem wszyscy mogli otrzymać 
ogólną odznakę KOP.

Odznaki Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu (a było ich 6) były 
przeznaczone dla absolwentów szkół i kursów oraz kadry. Absolwenci Szkoły 
Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy nosili odznakę szkoły, wspólną 
dla wszystkich trzech rodzajów broni.

Przeważająca większość odznak była zaprojektowana na motywach krzyża. 
Były odznaki bardzo skromne, były i bogate, i przeładowane. W większości 
poszczególne elementy miały znaczenie symbolu i nawiązywały do tradycji 
oddziału. Kolorami odpowiadały barwom swego pułku.

Ministerstwo Spraw Wojskowych zatwierdzając odznaki określało je jako 
„odznaki pamiątkowe pułków”, natomiast w różnych pułkach używano róż
nych nazw. Przeważało określenie „odznaka pamiątkowa” lub „odznaka puł
kowa”, ale były i „odznaki koleżeństwa oficerów”, „odznaka podoficerska”, 
„znak pułkowy”, „znak pamiątkowy”, „odznaka pułku”, „odznaka koleżeń
ska”, „odznaka honorowa”.

W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie odtworzone pułki kawalerii 
nadal nadawały swoje odznaki. W nowo powstałych oddziałach starano się 
ustanowić i uzyskać prawo nadawania swoich odznak. Nadawały je nowe pułki 
kawaleryjskie: Pułk Ułanów Karpackich, 10 i 16 Pułki Dragonów i 1 Pułk _______________________________
Przeciwpancerny, który wprawdzie formalnie był pułkiem artylerii, ale wywo
dził się z oddziałów kawaleryjskich i taką tradycję podtrzymywał. Jedynie 199



krótko istniejący 10 Pułk Huzarów do rozwiązania pułku nie miał swojej 
odznaki.

Szkoły podchorążych, kształcące przyszłych oficerów kawalerii zmotory
zowanej i pancernej, też ustanowiły swoje odznaki pamiątkowe. Specjalnie 
nawiązywała do tradycji grudziądzkich Szkoła Podchorążych Kawalerii 2 
Korpusu w Gallipoli we Włoszech, co uwidoczniono w jej odznace pamiątko
wej.

W 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii Ludowego Wojska Polskiego żadnych 
odznak oddziałowych nie było. W 20 rocznicę rozwiązania dywizji, z okazji 
odsłonięcia pamiątkowego obelisku w Warszawie, wykonano kombatancki 
znaczek pamiątkowy tej formacji.

I

122. Wzajemne wręczanie odznak pułkowych 
pomiędzy 1 a 2 Pułkiem Szwoleżerów w 1933 r. 
Dowódcy pułków — płk dypl. Antoni Trzaska- 
Durski i płk dypl. Leon Żółłtek-Mitkiewicz



123. Delegacja 2 Pułku Ułanów Grochowskich 
wręcza odznakę pułkową prezydentowi Rzeczypo
spolitej Polski prof. dr. Ignacemu Mościckiemu, na 
Zamku Królewskim w Warszawie



Gdy w XIX wieku, na skutek wypadków dziejowych, oddziały Wojska Pol
skiego przestały istnieć, w wielu armiach świata, z naszymi ówczesnymi zabor
czymi sąsiadami na czele, pozostał trwały ślad po kawalerii polskiej. Typowo 
polskie, nie tylko z kroju, ale i z nazwy — ułańska czapka i kurtka ułańska. 
Niemcy nazywali oficjalnie tę polską rogatą czapkę „Tschapka”, Francuzi — 
„Chapska”, Anglicy — „Chapka”, a kurtka u Niemców zwała się po prostu 
„Kurtka”.

Przepis ubioru dla brygad Kawaleryi Narodowej y pułków przedniej straży, 
wojska obojga narodów przez Departament wojskowy w roku 1785przy układaniu 
Regulaminu ustanowiony wprowadził klasyczny polski mundur ułański, będący 
w prostej linii pochodną polskiego stroju narodowego — żupana i kontusza. 
Charakterystyczne elementy ich kroju zostały przeniesione na nowoczesny, na 
ówczesne czasy, mundur, wspólny dla wszystkich żołnierzy Rzeczypospolitej, 
od najwyższych szarż do prostych szeregowców. Ten ubiór jazdy stał się 
wkrótce wzorem ubioru dla całej armii polskiej. I nie tylko. Kurtka była 
natychmiast przyjęta przez armie sąsiadów: Rosję, Austrię i Prusy. Ulegała ona 
przemianom, zgodnie z wymogami mody wojskowej w danym momencie 
i w danym kraju, częściej zmieniając barwę niż krój, ale jej typowe cechy nadal 
pozostały — dwa rzędu guzików skośnie naszytych, odpinany rabat z wypust
kami lub barwny nakładany, charakterystyczny krój tyłu kurtki.

W początkach XX w. przyjęła się na określenie tej unowocześnionej i zmo
dyfikowanej w obcych armiach kurtki nazwa „ułanka”.

Sporadycznie noszoną wcześniej w oddziałach polskich rogatą czapkę 
wspomniany przepis z 1785 r. zatwierdził, a wprowadzono go w życie w 1789 r. 
W tym momencie polska wysoka rogatywka z kwadratowym denkiem zaczęła 
swój długi żywot i wędrówkę po różnych krajach i kontynentach.

Umundurowanie

Legiony Polskie

Kiedy przed I wojną światową w oddziałach Związku Strzeleckiego i Drużyn 
Strzeleckich wprowadzono mundury organizacyjne, oprócz orzełków strzelec
kich i wizerunku orła na „blachach” drużyniackich na czapkach — maciejów
kach, nie było w nich niczego, co nawiązywałoby do tradycji polskiego mun
duru wojskowego sprzed kilkudziesięciu lat. Ogólnoświatowe tendencje od
chodzenia od barwności ubiorów wojskowych, w wyniku doświadczeń wojny 
rosyjsko-japońskiej, i starania, aby uczynić żołnierza jak najmniej widocznym 
w polu, miały swój wpływ i na mundury polskich organizacji niepodległościo
wych, przygotowujących się do wystąpienia zbrojnego, gdy nadarzy się po 
temu okazja.

Drużyny Bartoszowe wzorowały krój swoich kurtek na ułankach. Razem 
z rogatywkami było to nawiązanie do polskich tradycji mundurowych.

Oddziałami konnymi dysponowały tylko środowiska Sokoła we Lwowie 
i w Krakowie. Oddział krakowski wprowadził, jako paradne nakrycie głowy, 
czapki wzorowane na ułańskich rogatywkach sprzed stu lat.

Oddziały strzeleckie nie przewidywały w swych założeniach organizowania 
oddziałów jazdy. Jedynie oficer Związku Strzeleckiego Władysław Belina- 
-Prażmowski, fanatyk idei utworzenia oddziałów konnych, manifestował swoje 202



zamiary noszeniem kurtki nie strzeleckiej, a zbliżonej krojem do ułanki, 
podobnej zresztą do kurtek Drużyn Bartoszowych.

Gdy 2 sierpnia 1914 r. patrol Beliny-Prażmowskiego wyruszał z Krakowa, 
jeszcze bez koni, rozpoczynając swą służbę jako pierwszy oddział kawaleryjski 
rodzących się polskich oddziałów wojskowych, swym wyglądem niczym się nie 
różnił od pozostałych żołnierzy Kompanii Kadrowej. Przepisowy ubiór strze
lecki był koloru szarobłękitnego. Czapka — maciejówka, z podpinką z brązo
wej skóry i z orzełkiem strzeleckim. Kurtka, zarówno letnia, jak i sukienna, 
jednorzędowa, zapinana pod szyję na 6 guzików, ze stojąco-wykładanym, 
szerokim kołnierzem, z czterema kieszeniami. Część kurtek miała guziki kryte. 
Kieszenie bądź wpuszczane, bądź naszywane. Zależało to od wykonawcy, 
albowie mundury były szyte w zasadzie według jednego wzoru, ale przez 
różnych krawców, i to w różnych miejscowościach. Spodnie — bryczesy, a do 
tego sztylpy lub buty z cholewami, a nawet owijacze lub tzw. sztuce. Pas główny 
skórzany.

Zgłaszający się do kawalerii strzeleckiej ochotnicy tworzyli początkowo 
pstrokaciznę mundurową. Dołączano do szeregów w ubiorze takim, jaki kto 
miał, nie wyłączając i cywilnych ubrań. Były mundury zielonkawe Drużyn 
Polowych Sokoła, Sokoła konnego, skautowskie, różne kurtki podobne do 
wojskowych. Donaszano te mundury długo, gdyż zaopatrzenie oddziałów 
Piłsudskiego było niewystarczające.

Wkrótce jednak, dbający o swój oddział, Belina zatroszczył się o jednolite 
umundurowanie, którego projekt przygotował oficer oddziału Stefan Felsztyń- 
ski. Wzór został zaakceptowany przez Komendanta I Brygady Józefa 
Piłsudskiego.

Pierwsze ułanki szyto w Kielcach, następne w Zakopanem i już we wrześniu 
1914 r. umundurowano w nie 1 pluton. Ułanka była to szaroniebieska, 
sukienna, dwurzędowa kurtka z karmazynowymi wypustkami i takimiż pat
kami na zapinanym pod szyję stojąco-wykładanym kołnierzu. Zapinana była 
na małe półkoliste guziki. Takie same guziki przyszywano na patkach, które 
były wycinane w ząb lub proste. Przez odpięcie prawego górnego guzika 
i odwrócenie tej części kurtki, odsłaniało się tzw. półrabat pokryty karmazy
nowym suknem.

Ułanki te, wzorem austriackich mundurów ułańskich, nie miały naramien
ników, tylko na lewym ramieniu noszono podwójny gładki sznurek (pętlę) 
koloru munduru z przesuwką. Wkrótce jednak naramienniki wprowadzono 
dla szeregowych.

Po bokach, u dołu kurtki, dwie kieszenie proste, wpuszczone, kryte klapami 
wyciętymi w potrójne zęby, bez guzików. Nie we wszystkich kurtkach były 
kieszenie. Z tyłu kurtka miała pośrodku pojedyncze rozcięcie od pasa w dół. Po 
obu stronach rozcięcia naszyte pionowo klapy markowanych kieszeni, wycięte 
w potrójne zęby, z trzema guzikami na każdej. Właściwe kieszenie były umie
szczone pod podszewką kurtki, do których dostęp był przez rozcięcie tylne. 
Pomiędzy rozcięciem a klapami — szwy biegnące w górę do połowy pleców 
i łukowato przechodzące w szwy rękawów. W szwach i na obrzeżu klap 
wypustki karmazynowe. Na szwach w przecięciu z pasem 2 guziki oraz 2 na 
wysokości dolnych guzików na klapach. Łącznie z tyłu ułanki 10 guzików, 
z przodu 16. Na rękawach, na mankietach rozmaicie — po jednym, dwa 
lub trzy. 203



W I Brygadzie Legionów Polskich, zgodnie z rozkazem Komendanta Pił
sudskiego, oficerowie kawalerii nosili jako oznaki stopni gwiazdki naszyte na 
karmazynowych patkach, w jednej poziomej linii, podporucznik — jedną, 
porucznik — dwie, rotmistrz — trzy, a nie jak tego wymagały zarządzenia 
austriackie — rozetki urzędnicze pionowo i w trójkąt. W I Brygadzie przez 
długi czas nie było stopnia chorążego. Oznakami stopni podoficerskich były 
poprzeczne paski czerwone na naramiennikach: starszy ułan (patrolowy) — 
jeden, kapral — dwa, wachmistrz — trzy, wachmistrz sztabowy — obszycie 
krawędzi naramiennika.

Jednocześnie ze zmianą koloru munduru w armii austriackiej, zaczęły się 
pojawiać w 1 Pułku Ułanów i ułanki z materiałów szarozielonych. W projekcie 
mundurów ułańskich przewidziano spodnie do wysokich butów koloru kurtki, 
z czerwoną wypustką, czego przeważnie nie przestrzegano, i wysokie buty z 
ostrogami. Jako zimowe okrycie austriacki kożuszek kawaleryjski, z futrza
nym kołnierzem, zamiast płaszcza. Otrzymywano z intendentury zarówno 
kożuszki dragońskie, jak i ułańskie, różniące się krojem, ale jednakowej barwy, 
a trafiały się i huzarskie, granatowe, obszyte zewnątrz po brzegach barankiem, 
z bogatym szamerunkiem.

Austriackie kożuszki ułańskie krojem swym przypominały ułankę, na co 
zresztą wskazywała także niemiecka nazwa „Pelzulanka” i po odpięciu ostat
niego guzika u góry odsłaniało się, podobnie jak w polskich kurtkach, karma
zynowe podbicie, tzw. półrabat. Z tyłu tych kożuszków od pasa, pomiędzy 
guzikami zwisały ozdobne frendzle. Na dragońskich kożuszkach tych ozdób 
nie było i dwa rzędy przednich guzików zapięcia naszyte były równolegle. 
Kożuszki różniły się też między sobą kolorem futra. W zimie noszono je 
zapięte, ze sznurami owiniętymi dokoła kołnierza. W lecie — zarzucone fanta
zyjnie na lewe ramię, zabezpieczone przed zgubieniem długimi sznurami w 
kolorze munduru, puszczonymi albo przez prawe ramię, albo pod prawą 
pachą, spiętymi na przodzie na pętlę i kołeczek.

Płaszcze były używane wyłącznie podczas pełnienia warty i przez pułkowe 
służby: tabory, sanitariat, warsztaty itp.

Stefan Felsztyński zaprojektował do munduru czapkę ułańską (stale przez 
wszystkich w pułku nazywaną mylnie czakiem). Była to wysoka na 15 cm 
sukienna rogatywka, szaroniebieska, z wypustką karmazynową pomiędzy oto
kiem, a czterema bocznymi kwaterami. Daszek i pasek podpinki z żółtej skóry. 
Na lewej przedniej kwaterze marszczona kokarda koloru czapki z nałożonym 
metalowym orzełkiem strzeleckim na czerwonej podkładce. Czapki te były 
wykonane u czapników krakowskich i oddział otrzymał je już we wrześniu 
1914 r. razem z nowymi mundurami. Niektóre czapki noszono ze sznurami 
ułańskimi, tzw. etyszkietami, służącymi do zabezpieczenia przed zgubieniem, 
przez zaczepienie drugiego końca do guzika kurtki. Zakładano też ozdobne 
kordony z plecionego sznura, zwisające pomiędzy rogami czapki.

Tych czapek było w szwadronie, a potem w dywizjonie za mało i równo
cześnie noszono inne: maciejówki i rogatywki z sukiennym daszkiem i nauszni- 
kami, rogatywki typowe dla Drużyn Bartoszowych, z czerwoną wypustką nad 
otokiem i ze skórzanym daszkiem oraz furażerki austriackie.

Z początkiem 1915 r. artysta malarz Zygmunt Rozwadowski, wachmistrz I 
dyonu, zaprojektował nowe czapki, wzorowane na ułańskich Królestwa Kon
gresowego. Wyposażono w nie cały dywizjon, a następnie uzupełniano, aż do 204



wyposażenia całego pułku. Były one noszone do końca istnienia pułku w roku 
1917, a także jeszcze po pewnych przeróbkach, w 1 Pułku Szwoleżerów 
w 1919 r.

Była to rogata czapka, wyższa od poprzedniej (też zawsze nazywana cza
kiem), z sukna koloru szaroniebieskiego. Dolna część czapki pod otokiem, 
daszek i denko z żółtej skóry. Wypustki z taśmy karmazynowej wokół dolnej 
i górnej części otoku, na złączach kwater bocznych i wokół denka. Na lewej 
przedniej kwaterze tulejka z sukna, w którą wsuwano biało-czerwoną kokardę. 
W prawym narożniku denka umocowany guzik do zaczepienia etyszkietów. 
Podpinka z łuski metalowej, podszyta paskiem skórzanym. Na złączeniu przed
nich kwater orzeł z blachy ciemnooksydowanej, o wymiarach 152X120 mm, z 
koroną, z cyfrą 1 na tarczy amazonek pośrodku, na wewnętrznej tarczce. W 
polu zakładano na czapce ceratowy szaroniebieski pokrowiec. Czapki ofi
cerskie początkowo niczym się nie różniły od pozostałych. Z czasem wprowa
dzano etyszkiety oficerskie koloru srebnego i srebrne galony wokół otoku nad 
dolną i pod górną wypustką karmazynową. Jako codzienne nakrycie głowy 
noszone były przez cały pułk, zamiast furażerek, maciejówki.

Oficerowie zamiast maciejówek zaczęli sobie sprawiać tzw. batorówki. Były 
to miękkie czapki bez daszka, zszyte z otoku i okrągłego denka, z wypustką 
karmazynową w szwie. Na przodzie czapki orzełek strzelecki lub legionowy na 
czerwonej podkładce.

W 1915 r. zmieniono w 1 Pułku Ułanów ułankę, zastępując półrabat ama
rantowym pełnym rabatem, przypinanym na 14 guzików ułanki. Odtąd ko
lorem pułku stał się amarant. Zmieniono kołnierz na stojący amarantowy 
z naszytym srebrnym wężykiem. Związane to było ze zmianą oznak stopni 
w całych Legionach. Do służby, gdy rabat był odpięty, przypinano kołnierz 
w kolorze kurtki, wykładany, zakrywający amarantowy. Do połowy 1916 r. 
mundury 1 i 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich różniły się zasadniczo.

Zalążkiem 2 i 3 szwadronu kawalerii Legionów Polskich był oddział konny 
Sokoła krakowskiego, umundurowany na wzór kawalerii austriackiej. Mun
dury te przeważały w pierwszych dniach formowania oddziałów. Wielu ochot
ników zgłaszało się w mundurach organizacji niepodległościowych, do których 
należeli. Brak było mundurów, więc niektórzy ćwiczyli w ubraniach cywilnych, 
zarówno miejskich, jak i wiejskich.

Wysłane na front w jesieni 1914 r. szwadrony zostały umundurowane 
w dostarczone przez intendenturę austriacką sorty mundurowe: ułańskie, sza- 
roniebieskie kurtki sukienne, jednorzędowe, zapinane na 9 okrągłych metalo
wych guzików, z czterema kieszeniami, których klapy były wycięte w potrójne 
zęby, choć zdarzały się i proste. Krawędzie kurtki i klapy kieszeni obszyte 
wypustką karmazynową. Kurtki nie miały naramienników. Kołnierz stojąco- 
-wykładany z karmazynowymi patkami. Na nich oznaki stopni noszone zgodnie 
z żądaniem władz austriackich — gwiazdki sześcioramienne pionowo i w trój
kąt. Podoficerowie — białe, kościane, oficerowie — srebrne, metalowe lub 
haftowane. Starszy ułan — jedna, kapral — dwie, plutonowy — trzy, 
wachmistrz — biała „taśma huzarska” (z wzorem zygzaka) naszyta w kąt 
w dolnym rogu kołnierza, a na niej trzy gwiazdki podoficerskie. Chorąży — 
srebrny galon „huzarski” wzdłuż przedniej i dolnej krawędzi kołnierza i jedna 
gwiazdka oficerska. Podporucznik — gładka patka i jedna gwiazdka, poru
cznik — dwie gwiazdki, rotmistrz — trzy. 205



Spodnie do konnej jazdy z tego samego materiału co kurtka, wysokie buty 
z ostrogami. Kożuszki, jak w pułku Beliny, zamiast płaszczy.

Jako nakrycie głowy 2 szwadron otrzymał po krakowskich Sokołach kon
nych ich czapki, wzorowane na tradycyjnych rogatywkach ułańskich, częś
ciowo przerobione. Wykonane z tkaniny jasnoniebieskoszarej, dolny otok oraz 
kwadratowe denko z wąskim obszyciem bocznym miały z lakierowanej na 
kolor szarozielony skóry. Pomiędzy otokiem a czterema kwaterami bocznymi 
karmazynowa wąska wypustka. Daszek sztywny, skórzany, koloru denka, 
okuty. Nad nim podpinka metalowa z łuski naszytej na paski skórzane, przy
mocowana guzami metalowymi do boków czapki. Na przodzie orzeł metalowy 
z koroną o wymiarach 103x83,5 mm, trzymający w szponach poprzeczną 
listewkę, z którą połączona bezpośrednio tarcza amazonek, ozdobiona u dołu 
gałązkami wawrzynu i dębu, powyżej nich na tarczy data 1914 przedzielona 
rzymską jedynką. Na lewej przedniej krawędzi czapki biała kitka z włosia.

Do tych czapek nie używano etyszkietów. Po krótkim pobycie na froncie, 
czapki odesłano na tyły jako niewygodne i przeszkadzające w służbie i więcej do 
oddziału nie wróciły. Korzystał z nich potem oddział sztabowy Naczelnej 
Komendy Legionów i oficerowie — ułani tam przydzieleni. Do służby 
codziennej szwadrony wyposażono w furażerki austriackie koloru mundurów, 
na które przyczepiano metalowe orzełki legionowe bądź noszono bez nich.

Część ułanów, zwłaszcza służb i taboru, nosiła miękkie rogatywki z podwi
niętymi nausznikami, z sukiennymi lub sztywnymi fibrowymi daszkami.

5 i 6 szwadrony ułanów różniły się od 2 i 3 w zasadzie tylko czapkami. Cały 5 
szwadron i większość żołnierzy 6 szwadronu nosiła czapki typu Drużyn Barto
szowych — „ostojówki”, od pseudonimu dowódcy rtm. Juliana Ostoi- 
Zagórskiego — miękkie szarozielone rogatywki z wydatnymi rogami, ze 
sztywnym żółtym daszkiem fibrowym lub skórzanym i takąż podpinką. Na 
nich oznaka Drużyn Bartoszowych lub orzełek legionowy. Ta oznaka przyjęła 
się powszechnie w 2 Pułku Ułanów i zastępowano nią orzełki na furażerkach.

W tym pułku noszono, wzorem oddziałów pieszych Legionów, wykładany 
na kołnierz kurtki i częściowo go zakrywający biały kołnierzyk, jako ochronę 
kołnierza munduru przed zabrudzeniem.

Od połowy 1916 r. oba pułki przestają różnić się wyglądem. 2 Pułk zakłada 
na miejsce austriackich kurtek ułanki, różniąc się od 1 Pułku białymi wypust
kami wokół amarantowego przypinanego rabatu i na naramiennikach. Oba 
pułki noszą już maciejówki z amarantowymi wypustkami, a oficerowie — 
metalowe kokardy i srebrne galony zamiast skórzanych podpinek. Zmieniono 
też guziki półkoliste na półpłaskie z cyfrą pułku.

Po wprowadzeniu w Legionach w lipcu 1916 r. nowych oznak stopni na 
kołnierzach, oba pułki zakładają je w całości. Stanowiły je wężyki oraz 
gwiazdki sześcioramienne, ułożone poziomo w jednej linii. Wężyk dla szerego
wych stanowił srebrny galon szerokości 3 mm. Oficerskie wężyki haftowano 
srebrną nitką bądź naszywano galon szerszy. Na stojącowykładanym kołnie
rzu wężyki biegły wzdłuż przednich i dolnych krawędzi. Na kołnierzu stojącym 
naszywano je wzdłuż przednich i górnych krawędzi. Gwiazdki były białometa- 
lowe dla podoficerów, haftowane srebrną nitką dla oficerów. Starszy ułan nosił 
jedną gwiazdkę, kapral — dwie, plutonowy — trzy. Wachmistrz miał wężyk _______________________________
podwójny z dwóch galonów równoległych obok siebie i trzy gwiazdki. Wpro
wadzony dopiero wtedy w I Brygadzie stopień chorążego miał wężyk oficerski 206 



bez gwiazdek. Podporucznik, porucznik i rotmistrz — gwiazdki bez zmian — 
jedna, dwie i trzy. Oficerowie sztabowi mieli srebrne galony szerokości ok. 
38 mm, tworzące na kołnierzu kąt, a na galonach złote wężyki i złote gwiazdki. 
W kawalerii byli wówczas tylko majorowie, a więc z jedną gwiazdką.

W jesieni 1916 r. ponownie zmieniono oznaki stopni w Legionach, przeno
sząc je na naramienniki. W pułkach ułańskich szeregowi otrzymali naramien
niki odmiennego kroju niż oddziały piesze. Wszystkie naramienniki z sukna 
mundurowego były obszyte amarantową wypustką. Na naramiennikach szere
gowych poprzeczne naszywki ze srebrnej taśmy: starszy ułan — jedna, kapral
— dwie, plutonowy — trzy. Wachmistrz — srebrny galon naszyty w zygzak 
przypominający literę Z. Chorąży zygzak z galonu, o siedmiu bokach. Podpo
rucznik — srebrny sznur pleciony wzdłuż środka naramiennika, porucznik — 
taki sam sznur wokół naramiennika, z wyjątkiem wszycia w rękaw, rotmistrz
— jak poprzednie oba razem. Naramienniki oficerów sztabowych były w 
całości pokryte gładkim srebrnym galonem. Na to był naszyty pleciony sznur 
złoty, u majora przez środek, jak u podporucznika.

W tym samym czasie wprowadzono pasy paradne ze srebrnej lamy z wy
pustkami amarantowymi dla oficerów, a sukienne w kolorze ułanki z amaran
towymi obrzeżami dla szeregowych. Dla oficerów ładownice na srebrnym pasie 
przez lewe ramię. W służbie zarówno oficerowie, jak i szeregowi, noszą pasy 
główne skórzane. Takież rapcie i temblaki do szabel szeregowych. Oficerowie
— rapcie skórzane pokryte srebrną lamą, temblaki ze srebrnej lamy o chwa
stach z frędzlami i haftowanym białym orłem na czerwonym tle. Ułani noszą 
etyszkiety w kolorze kurtek lub białe, oficerowie białe lub srebrne.

W 2 Pułku Ułanów zakorzenia się wśród szeregowych zwyczaj przypinania 
na chwastach etyszkietów uprzednio noszonych na furażerkach oznak Drużyn 
Bartoszowych. Niektórzy zakładają na pasy paradne ozdobne metalowe 
klamry z orłami.

W kwietniu 1917 r. ukazał się przepis mundurowy dla oddziałów, które 
potem weszły w skład Polskiej Siły Zbrojnej i Polskiego Korpusu Posiłkowego. 
Dotyczyło to już tylko 2 Pułku, bo 1 Pułk Ułanów Beliny został w tym czasie 
rozwiązany. Przepis był w zasadzie zatwierdzeniem dotychczasowego stanu 
rzeczy, a wprowadzał jedynie nowe oznaki stopni dla oficerów, popularnie 
zwane „trzepaczkami”, i płaszcze na miejsce dotychczasowych kożuszków.

Naramienniki oficerskie wykonane były w formie trefla ze sznura metalo
wego, białomatowego. Dla oficerów młodszych z podwójnego sznura pła
skiego, gładkiego, dla sztabowych z potrójnego splecionego. Oznaczenie szarż 
było następujące: chorąży — bez gwiazdek, podporucznik —jedna pięciora
mienna gwiazdka metalowa żółta, porucznik — dwie, rotmistrz — trzy, major
— na naramienniku z potrójnego sznura jedna gwiazdka itd. Naramienniki 
w kawalerii były podszyte suknem amarantowym. Ułani i podoficerowie — 
naramienniki jak dotychczas, z amarantową wypustką. Ułan — gładki, starszy 
ułan —jeden metalowy, białomatowy pasek w poprzek, kapral — dwa, pluto
nowy — trzy, wachmistrz — jeden pół centymetrowy taki pasek wokół brzegu 
naramiennika, starszy wachmistrz — jeden centymetrowy pasek naokoło 
brzegu naramiennika. Podchorążowie — naramiennik w formie oficerskiego,
ale ze sznura z polowoszarej wełny bez gwiazdek. _____

Płaszcze oficerskie z dwoma rzędami guzików z orłami, kieszenie z klapami 
prostokątnymi, lewa z otworem do szabli, kołnierz z gładkiego sukna z patkami 207



amarantowymi. Wypustki na płaszczu amarantowe. W zimie dozwolone pod
bicia i kołnierze futrzane. Płaszcze szeregowych jednorzędowe. Całe umundu
rowanie w kolorze polowoszarym. Przepis przewidywał do ułanek noszenie 
rabatów, „czak” i sznurów do nich oraz pasów paradnych, nie wspominając 
o ładownicach oficerskich. Dla 1 i 2 Pułku Ułanów przewidywano „odznakę 
legionową” w postaci wężyka na kołnierzu.

Jeszcze w 1915 r. oficer ordynansowy I Brygady, por. Konstanty Dziedu- 
szycki, sformował konny oddział sztabowy, który na własny koszt umunduro
wał i wyposażył, nazywając go plutonem strzelców konnych. Mundury ich od 
ułańskich różniły się tylko kolorem patek i wypustek, które były ciemnoniebie
skie. Także półrabat, po odpięciu, był w tym kolorze.

Charakterystyczne dla tego oddziału były czapki wzorowane na kaszkie
tach z 1830 r. Kaszkiet ten, inaczej zwany czakiem, okrągły, wysokości 21 cm, 
sztywny, pokryty czarnym suknem, z małym czarnym lakierowanym daszkiem. 
U dołu pas skórzany, spinany z tyłu metalową sprzączką, służący do regulowa
nia obwodu czaka. U góry obszycie z czarnej skóry. Pod górnym skórzanym 
otokiem wąski biały galon. Z przodu nad daszkiem podpinka z metalowej 
łuski z lekkiego metalu, przymocowana po bokach guzami. Łuska naszyta na 
pasek skórzany, podszyty aksamitem. Druga podpinka skórzana była przymo
cowana wewnątrz czaka. Na przodzie orzeł, wielkości beliniackiego, też z cyfrą 
1 na tarczy amazonek. Ukryta pod blachą orła tulejka utrzymywała kokardę 
biało—czerwoną, a nad nią biały puszysty pompon. Na lewej stronie denka 
guzik do etyszkietów. W polu zakładano na czako pokrowiec z jasnej szaronie- 
bieskiej ceraty.

W jesieni pluton strzelców konnych zakończył swój krótki żywot, wcielony 
wraz z dowódcą do 4 szwadronu 1 Pułku Ułanów, gdzie został prze- 
mundurowany.

Podobnie krótki żywot miała w Legionach Polskich artyleria konna. 
Zorganizowana 23 lipca 1915 r. półbateria, a od września już bateria, pod 
dowództwem por. Edmunda Knoll-Kownackiego, już w czerwcu 1916 r. zos
tała wcielona do 1 Pułku Artylerii Lekkiej.

Artylerzyści konni nosili kurtki — ułanki, z wypustkami i patkami czar
nymi. Taki też był półrabat po odsłonięciu go. Nakryciem głowy były macie
jówki i rogatywki z nausznikami. Gdy ułani zaczęli powszechnie nosić etysz- 
kiety, artylerzyści poszli w ich ślady. Nie było to jednak nagminne. Noszone 
etyszkiety były czarne lub białe.

Legion Puławski

Gdy pod zaborem rosyjskim nadarzyła się okazja tworzenia polskich oddzia
łów wojskowych podczas pierwszej wojny światowej, natychmiast z tego sko
rzystano, organizując pod koniec 1914 r. Legiony Polskie, od miejsca stacjo
nowania zwane Legionem Puławskim, a w nim prócz piechoty dwa szwadrony 
ułanów.

Ochotnicy mieli się zgłaszać do szwadronów we własnych mundurach. 
Zaprojektowano więc mundur ułański o cechach polskich, mimo że kroju 
przyjętego w pułkach ułańskich wielu armii, bo z Polski się wywodzącego. 
A więc granatowa ułanka i takież spodnie do wysokich czarnych butów z os- 208



trogami na paskach. Charakterystyczne barwy polskiej kawalerii to granat 
z amarantem. Ułanki miały wypustki, kołnierze i mankiety amarantowe. Na 
spodniach amarantowe podwójne lampasy z wypustką pośrodku, wzorowane 
na dawnych polskich. Mundury te szyli krawcy warszawscy. Uzupełnieniem 
munduru były naramienniki amarantowe obszyte granatową wypustką ze zło
tymi splecionymi literami LP. Do służby pas skórzany i takież rapcie do szabli. 
Czapka okrągła, kroju rosyjskiego, z małym czarnym lakierowanym daszkiem, 
amarantowa z białym otokiem i białą wypustką wokół denka.

Władze carskie już w zaraniu tworzenia Legionu zabroniły używania pol
skich symboli narodowych. Z konieczności musiano na otoki czapek nałożyć 
rosyjskie kokardy państwowe.

Na paradę przypinano do ułanki amarantowy rabat na 14 guzików, z po
wodu braku innych, z dwugłowym carskim orłem. Strój galowy uzupełniały 
białe etyszkiety i wełniany pas amarantowo-granatowy.

W zimie noszono rosyjskie szare płaszcze kawaleryjskie, długie po ostrogi. 
Oficerowie mieli naramienniki typu rosyjskiego, srebrne galony na kołnierzach 
i mankietach munduru takie, jak w pułkach gwardii.

Drugi szwadron dla odróżnienia od pierwszego zastąpił kolor amarantowy 
na granatowych mundurach żółtym, wychodząc z założenia, że jeżeli pierwszy 
ma być zalążkiem przyszłego 1 Pułku Ułanów, to drugi szwadron winien być 
w przyszłości 3 Pułkiem, gdyż w Królestwie Polskim 1 i 3 Pułk tworzyły jedną 
brygadę jazdy.

Noszenia tych granatowych mundurów kategorycznie zakazały władze car
skie, zaniepokojone manifestowaniem polskości przez przebywających w War
szawie ułanów, a w lutym 1915 r. przemianowały szwadrony Legionu na konne 
sotnie pospolitego ruszenia. Obowiązywały je już mundury przewidziane dla 
tych oddziałów, całe khaki. W Puławach jednak tych zarządzeń nie respekto
wano. Skorzystano jedynie z polowych rosyjskich bluz — „gimnastiorek” i 
czapek, głównie ze względów praktycznych, nosząc nadal granatowe spodnie z 
lampasami i od święta nadal kompletne mundury z rabatami. Na bluzy nało
żono amarantowe naramienniki z granatową wypustką obszyte plecionym 
sznurkiem pomarańczowo-czarno-białym — oznaką ochotników armii rosyj
skiej.

Oficerowie na kurtki połowę, tzw. kitle, celem odróżniania się od oficerów 
rosyjskich, nakładali kołnierze i mankiety amarantowe, z których jednak jako 
z niepraktycznych szybko zrezygnowano.

Oddziały polskie w Rosji

Powstające na terenie Rosji w 1917 r. Korpusy Polskie rekrutowały się z Pola
ków z armii carskiej. W skład I Korpusu wszedł —jako pierwsza jednostka 
kawaleryjska — Polski Pułk Ułanów, którego zalążkiem były szwadrony 
Legionu Puławskiego. Już w lecie 1916 r. pojawiły się na kieszeniach polowych 
kurtek ułańskich polskie orły. Po pierwszej rewolucji 1917 r., aby się odróżniać 
od oddziałów rosyjskich, zaczęto nakładać na rosyjskie kokardy państwowe na 
czapkach, zwane „carskim okiem”, polskie orzełki. Pułk nosi w tym czasie 
kurtki koloru ochronnego, jednorzędowe, z kieszeniami. Czapki kroju angiel
skiego, odmienne od rosyjskich, barwy munduru — khaki, z większym niż 209



rosyjskie sukiennym daszkiem obszytym białym galonem, a gdy to okazało się 
nietrwałe — okutym, z amarantowym otokiem i metalowym orzełkiem.

Naramienniki są takiego samego wzoru jak w armii rosyjskiej, z tym, że 
oficerskie nie są złote, lecz srebrne na amarantowym tle „dróżki” (wypustki 
przez środek) amarantowe, brzeg granatowy, gwiazdki złote. Kołnierze kurtek 
bez oznak. Po dołączeniu do Korpusu na kołnierze kurtek założono małe 
amarantowe „klapki” z białym obrzeżem, a na płaszczach zamieniono rosyj
skie „pętlice” na takiego samego kształtu, ale amarantowe z białym brzegiem.

W momencie ustalania przepisów mundurowych dla Korpusu zaistniała 
konieczność odróżniania pułków ułańskich. Oficerowie 1 Pułku zapropono
wali naszycie na kołnierzach kurtek i płaszczy proporczyków w barwach 
i w kształcie używanych na lancach. Projekt został zaakceptowany i wprowa
dzony w życie. Były to pierwsze proporczyki na kołnierzach mundurów, odtąd 
nierozerwalnie związane z polską tradycją kawaleryjską.

Mimo dokładnych przepisów dotyczących ubiorów, rozmaitość kurtek, 
zwłaszcza oficerskich, była duża. Pułki Korpusu zapełniały się Polakami, 
dotychczas służącymi w różnych oddziałach armii rosyjskiej, gdzie ze względu 
na warunki wojenne, zmiany przepisów, a i nastroje, utrzymanie jednolitości 
mundurowej stawało się prawie niemożliwe.

Następne organizowane pułki ułanów otrzymały kolejne numery, a barwy 
według tradycji zgodnej z wprowadzoną w wojsku Królestwa Polskiego zasadą: 
pułk 1 — amarant, 2 — biały, 3 — żółty, 4 — niebieski. Wygląd ułanów nowych 
pułków identyczny jak pierwszego, z odpowiednią zmianą barw, a więc w 2 — 
otok biały, proporczyki początkowo całe białe, później zmienione na biało- 
-granatowe, lampasy białe. W 3 Pułku Ułanów proporczyki żółte, zmienione na 
żółto-białe, otok na czapce i lampasy żółte. 4 Pułku Ułanów jednak nie sfor
mowano i pozostał on jedynie w sferze nie zrealizowanych rozkazów organiza
cyjnych, gdyż takowe już były wydane. Przewidziane dla tego pułku barwy nie 
zdążyły się ukazać na mundurach ułańskich I Korpusu Wschodniego.

W I Korpusie istniały jeszcze inne jednostki kawaleryjskie. Pluton Jazdy 
Legii Rycerskiej, zwanej też Legią Oficerską Jazdy, złożony z nadliczbowych 
oficerów, oraz kawalerzyści poza pułkami ułańskimi nosili oznaki ogólnoka- 
waleryjskie: otok na czapce amarantowy z granatową wypustką u góry, pro
porczyki amarantowo-granatowe, lampasy na granatowych spodniach ama
rantowe z białą wypustką. Na mankietach kurtek amarantowe wypustki. 
Eskorta dowódcy Korpusu, wielkości plutonu, wyłoniona ze składu 1 Pułku 
Ułanów, nosiła mundury tego pułku. Oddział konnych wywiadowców sztabu 
I Korpusu — na kurtkach klapki, na płaszczach pętlice: zielone z białym 
obrzeżem, potem proporczyki biało-zielone. Cała kawaleria nosiła jako ozdobę 
mundurów białe etyszkiety przerabiane amarantem.

Umundurowanie wszystkich oddziałów polskich w Rosji opierało się na 
sortach mundurowych armii carskiej, ze zmianami wprowadzonymi przepi
sami I Korpusu. Przepisy mundurowe co pewien czas były uzupełniane w miarę 
zmieniających się możliwości realizowania zamierzeń. Wprowadzono kołnie
rze kurtek stojąco-wykładane zamiast rosyjskich stojących. Oficerowie po
wszechnie nosili kurtki z czterema kieszeniami, typu „frencz”. W październiku 
1917 r. zezwolono oficerom jazdy na noszenie poza służbą granatowych dłu
gich spodni z lampasami. Oficerowie wywodzący się z Legionu Puławskiego 
nosili często swoje czapki amarantowo-białe. 210



Artyleria konna różniła się od innych oddziałów w widoczny sposób, 
mianowicie jako jedyny rodzaj broni miała sztywne, dosyć wysokie rogatywki 
z materiału ochronnego, z czarnym otokiem i amarantowymi wypustkami 
w szwach, nad otokiem i na krawędzi denka. Daszek taki jak w czapkach jazdy, 
obszyty lub okuty, ale podpinka z lamy. Na otoku skrzyżowane dwie lufy 
armatnie. Oficerowie na przekątnych denka — srebrny galon (pierwowzór 
późniejszych czapek oficerskich II Rzeczypospolitej). Podobne rogatywki mieli 
też generałowie Korpusu. Na kołnierzach kurtek proporczyki typu kawaleryj
skiego, czarno-amarantowe. Ich czarna połowa obszyta amarantową wy
pustką, a na czarnym tle skrzyżowane lufy armatnie. Na połowie amarantowej 
numer oddziału. Spodnie granatowe z podwójnymi amarantowymi lampasami 
z wypustką. Etyszkiety identyczne jak kawaleryjskie.

W grudniu 1917 r. Naczpol (Naczelny Polski Komitet Wojskowy) uchwalił 
zdjęcie sztywnych naramienników typu rosyjskiego, celem zdecydowanego 
odróżnienia się Polaków od oddziałów rosyjskich. Wymagało to wprowadze
nia nowych oznak stopni. Rozkaz przewidywał:

...dla odróżnienia rang [urzędników wojskowych] i stopni wojskowych wprowadzić na 
bluzach i płaszczach kąty z galonu złotego lub srebrnego dla oficerów i amarantowej taśmy dla 
żołnierzy. Galon i taśmy powinny być szerokości 3/4 — 1 cm, kąty powinny być proste, 
zwrócone do dołu z bokami długości 5 cm, kąty należy naszywać na lewym rękawie pośrodku 
w odległości 10 cm od wszycia rękawa, odległość pomiędzy kątami 3/4 cm. Szeregowcy 
powinni mieć kąty takie jak kaprale, lecz zwrócone do góry.

Kaprale (starsi szeregowcy) powinni mieć jeden kąt z taśmy amarantowej, 
młodsi podoficerowie — dwa, starsi podoficerowie — trzy, wachmistrze — 
cztery, podchorążowie — szewrony wachmistrzów lub st. podoficerów, z wszy
tym w otworze górnym szewronu galonem srebrnym. Chorążowie —jeden kąt 
z galonu srebrnego, podporucznicy — dwa, porucznicy — trzy, podrotmistrz
— cztery (podkapitan w artylerii konnej), rotmistrz (kapitan) — pierwszy od 
góry kąt złoty, pozostałe trzy srebrne, podpułkownik — dwa złote, pułkownik
— trzy złote. Lekarze i urzędnicy wojskowi, takież kąty, lecz zwrócone do góry, 
w zależności od rangi.

W ślad za tym rozkazem ukazało się uzupełnienie, nakazujące założenie na 
kurtki naramienników z takiego samego materiału ochronnego, miękkich, 
wszytych w rękawy, kształtu noszonego do dziś w Wojsku Polskim, lecz bez 
żadnych oznak — gładkich.

W II Korpusie Polskim były 5 i 6 Pułki Ułanów. Oba nosiły amarantowe 
otoki. 6 Pułk miał proporczyki amarantowo-granatowe.

W III Korpusie początkowo był tylko 7 Pułk Ułanów, który odróżniał się 
tym, że zamiast proporczyków kawaleryjskich nosił na kołnierzach prosto
kątne proporczyki zakończone jednym szpicem. Były one amarantowe z nało
żonym równolegle do zakończenia kątem granatowym w formie wypustki 
z odstępem od brzegu. Przydzielony do Korpusu Pułk Szwoleżerów miał na 
lancach proporce amarantowo-białe, a na kołnierzach kurtek amarantowe 
z białą obwódką.

Po rozwiązaniu Korpusów Wschodnich żołnierze, którzy uniknęli niewoli, 
ponownie starali się odtworzyć swoje oddziały. W 1919 r. przy 4 Dywizji 
Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego powstał Pułk Ułanów nawiązujący do 
tradycji jazdy I Korpusu, stąd 1 szwadron nosił barwy 1 Pułku Ułanów, 2 — 211



barwy 3 Pułku, reszta barwy ogólnokawaleryjskie. Pułk ten po powrocie do 
kraju stał się 14 Pułkiem Ułanów.

Drugi formowany pułk 4 Dywizji miał być odtworzonym 6 Pułkiem Uła
nów II Korpusu, gdyż trzon jego tworzyli oficerowie tego pułku. Brak było 
mundurów, więc oddziały nie wyglądały jednolicie. Noszono mundury rosyj
skie, niemieckie z odnalezionych magazynów i francuskie. Czapki z rosyjskiego 
sukna, wzoru angielskiego z białymi otokami. Na spodniach białe lampasy. Na 
kołnierzach kurtek i płaszczy białe proporczyki kawaleryjskie z naszytym 
szerokim kątem ciemnoniebieskim równolegle do wycięcia.

Pułk Ułanów 5 Dywizji Syberyjskiej nosił początkowo mundury według 
zasad przyjętych w I Korpusie (jak zresztą wszystkie oddziały polskie w Rosji 
i na Wschodzie). Czapki kroju rosyjskiego z amarantowym otokiem i trzema 
białymi wypustkami, z daszkiem czarnym bez okucia, z orzełkiem polskim. 
W zimie futrzane czapy tzw. papachy. Bluzy i płaszcze rosyjskie. Na kołnie
rzach patki amarantowe obszyte podwójnym srebrnym galonem, a na nich 
skrzyżowane dwie srebrne lance. Na naramiennikach srebrne orzełki w owalu 
amarantowym, wzorem Armii Polskiej we Francji, do której etatowo dywizja 
ta, jak i 4, należała. Spodnie granatowe, do butów, z podwójnym amaranto
wym lampasem. Oznaki stopni, początkowo wzorem Korpusów Polskich, na 
rękawach, potem, gdy zaczęto pułk przemundurowywać w sorty francuskie, 
zgodne z obowiązującymi w Armii Polskiej we Francji. Na lancach proporczyki 
biało-amarantowe.

Armia Polska we Francji

Jednostki kawaleryjskie Armii Polskiej we Francji, pod dowództwem gen. 
Józefa Hallera, które nosiły nazwę pułków szwoleżerów, były w zasadzie 
kawalerią dywizyjną poprzydzielaną szwadronami, a nawet plutonami do jed
nostek piechoty.

Instrukcja mundurowa, opracowana dla Armii Polskiej przez francuskie 
władze wojskowe w końcu 1917 r. i uzupełniona w 1918 r., była oparta na 
przepisach dotyczących Armii Francuskiej i jej zasobach materiałowych. Kolor 
mundurów był identyczny z obowiązującym dla mundurów polowych oddzia
łów francuskich od 1915 r. — jasnoniebieski (bleu horizon — błękit nieba). 
Szwoleżerowie otrzymali mundury francuskiej kawalerii. Kurtki sukienne, 
jednorzędowe z dwiema bocznymi kieszeniami, z kołnierzem stojąco-wykłada- 
nym, zapinane pod szyję. Długie płaszcze kawaleryjskie, jednorzędowe z sze
rokim kołnierzem. Spodnie do wysokich butów, ale zamiast nich krótkie czarne 
trzewiki sznurowane i na nie nakładane długie miękkie kamasze (getry) do 
kolan (houzeaux). Oficerowie i podoficerowie często nosili sztylpy lub wysokie 
buty sznurowane, ale starali się, w miarę możliwości, zastąpić je wysokimi 
butami z cholewami. Oficerowie — kurtki francuskie typu „frencz”, z czterema 
nakładanymi kieszeniami z klapami, górne z kontrafałdą, dolne z miechami. 
Nie było to regułą, gdyż trafiały się i inne w kroju, spotykało się też całe 
mundury koloru khaki, pochodzenia angielskiego, frencze z wykładanymi 
kołnierzami i do nich koszule z krawatami. Były i indywidualnie szyte kurtki — 
ułanki, na wzór tradycyjnych polskich, oraz długie spodnie z amarantowymi 
lampasami. 212



Na naramiennikach kurtek i płaszczy amarantowe krążki z wyhaftowanymi 
na nich białymi jagiellońskimi orłami, dla oficerów srebrnymi. Na kołnierzach 
kurtek amarantowe patki, a na ich tylnym brzegu po dwie białe wypustki, 
u oficerów srebrne. Na płaszczach patki innego kształtu — trójkątne, naszyte 
w rogach kołnierza, też z wypustkami. Na patkach białe cyfry pułku, srebrne u 
oficerów. W okresie poprzedzającym powrót oddziałów polskich do kraju 
zaczęły się pokazywać na patkach zamiast samych cyfr — cyfry na skrzyżowa
nych lancach.

Początkowo przewidziano dla wszystkich rodzajów wojsk czapki roga
tywki o zaokrąglonych nieco rogach, bez daszków. W 1918 r. zmieniono 
przepis, przydzielając dla oddziałów konnych — kawalerii i artylerii, miękkie 
rogatywki z wypustkami i sztywnym daszkiem bez okucia. Według przepisu 
wypustki na rogatywkach i spodniach winny być granatowe, jak w kawalerii 
francuskiej. W praktyce, część podoficerów i oficerowie nosili nieprzepisowe 
wypustki amarantowe, a szeregowcy granatowe. Oficerowie mieli na czapkach 
wąskie srebrne podpinki. Starsi wachmistrze takie same i jeszcze wąski, srebrny 
galon dokoła górnego brzegu otoku. Szeregowi podpinki skórzane. Czapki 
początkowo bez orłów. Z czasem zaczęto na nie przypinać orły metalowe.

Dystynkcje według wzorów francuskich. Oficerskie i starszych wachmi
strzów noszone na specjalnym owalu naszytym na otoku czapki i na obu 
rękawach kurtek i płaszczy. Szeregowych wyłącznie na rękawach. Szwoleżer 2 
klasy (odpowiednik szeregowca) — bez oznak. Szwoleżer 1 klasy (odpowiednik 
starszego szwoleżera) — jedna ukośna „belka”, kapral — dwie, wachmistrz 
(odpowiednik plutonowego) — jedna ukośna srebrna „belka”, wachmistrz-- 
major (odpowiednik wachmistrza) — dwie, adiutant (stopień będący odpo
wiednikiem ówczesnego wachmistrza sztabowego w WP w kraju, a właściwie 
zbliżony do późniejszego stopnia chorążego) — jeden kąt srebrny nad mankie
tem rękawa, wierzchołkiem do góry. Aspirant (odpowiednik stopnia podcho
rążego wówczas obowiązującego w WP) —jedna srebrna pętla nad mankietem. 
Podporucznik —jeden poziomy pasek srebrny, porucznik — dwa, rotmistrz — 
trzy, major — cztery, podpułkownik — cztery srebrne i jeden złoty pośrodku, 
pułkownik — pięć srebrnych.

Oficerowie nosili pasy z paskiem przez prawe ramię, tzw. koalicyjką, przy
jętą później przez przepisy mundurowe II Rzeczypospolitej.

Wojska Wielkopolskie

Już w początkach Powstania Wielkopolskiego w 1918 r. rozpoczęto organizo
wanie w Poznaniu oddziału konnego jako Pułku Konnych Strzelców Straży 
Poznańskiej. Oddział był ubrany w kompletne połowę niemieckie mundury 
kawaleryjskie. Na głowach okrągłe niemieckie furażerki z czerwonym otokiem. 
Oficerowie i podoficerowie — niemieckie czapki okrągłe z daszkami. Przynale
żność do szeregów powstańczych zaznaczano biało-czerwonymi kokardami i 
orzełkami na czapkach oraz biało-czerwonymi proporczykami na lancach.

Po mianowaniu gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego głównodowodzącym Sił 
Zbrojnych Polskich byłego zaboru pruskiego pułk został przemianowany na 
1 Pułk Ułanów Wielkopolskich. W końcu lutego 1919 r. pruskie mundury 
zaczęto zmieniać na nowe, polskiego wzoru. Była to ułanka dwurzędowa z 213



sukna barwy polowoszarej (feldgrau) z wypustkami, różniąca się od niemieckiej 
brakiem wypustki po zewnętrznej stronie lewego rzędu guzików, która dawała 
złudzenie nakładanego rabatu. Spotykało się także, choć rzadko, i te niemiec
kie ułanki, które donaszano. Guziki polskie z orłami. Kieszenie boczne lekko 
skośne, wpuszczane, z trójzębnymi klapami. Oficerskie — identyczne, różniące 
się tylko jakością materiału i wykonaniem. Naramienniki wpuszczane w rę
kawy. Wypustki munduru czerwone. Proporczyki biało-czerwone. Spodnie do 
konnej jazdy z polowoszarego sukna, z naszytymi karwaszami, tzw. lejami, ze 
skóry, z czerwonym podwójnym lampasem i wypustką. Wysokie kawaleryjskie 
buty z ostrogami, przypinanymi na paskach.

Rogatywka ze szkarłatnym otokiem i białymi wypustkami w szwach denka 
i nad otokiem. Daszek i podpinka wg przepisu skórzane, barwy ochronnej, 
czyli malowane zielonkawo. Kształt i wielkość rogatywki zapewne wzorowane 
na czapkach generalskich i artylerii konnej I Korpusu Wojska Polskiego 
w Rosji. Na lewej przedniej kwaterze — pętla, zwana „treflem”, z plecionego 
sznurka grubości ok. 3 mm. Na styku szwu przednich kwater z otokiem 
przypięty metalowy orzełek.

Powstające następne pułki ułańskie różniły się między sobą barwą otoków 
na czapkach, wypustkami oraz proporczykami na kołnierzach mundurów i na 
lancach, a także lampasami na spodniach. 2 Pułk Ułanów miał, jako jedyny, 
odmienny kształt zaokrąglonych przy wszyciu rękawów, naramienników, 
obszytych dookoła białą wypustką. Gen. Dowbór-Muśnicki, zatwierdzając 
przepisy mundurowe, przeniósł na teren Wielkopolski niedawno wprowadzane 
przez siebie elementy oznak w I Korpusie Polskim na Wschodzie. Stąd orzeł na 
czapkach podobny do tzw. krechowieckiego (choć były noszone rozmaite). 
Barwy pułków ułańskich i proporczyki odpowiadały, tak jak w b. I Korpusie, 
ich numerom, z wyjątkiem 1 Pułku, w którym proporczyki w barwach narodo
wych — biało-czerwone — były podkreśleniem postawy patriotycznej pier
wszego oddziału konnego Powstania, jeszcze przed objęciem dowództwa 
Wojsk Wielkopolskich przez gen. Dowbór-Muśnickiego. Zbiegiem okoli
czności pąsowe otoki na czapkach tego pułku były analogią do amarantowych 
w I Korpusie.

2 Pułk Ułanów — proporczyk biały z czerwoną żyłką, 3 — barwa żółta, 
biało-żółte proporczyki, 4 — niebieska, proporczyki biało-niebieskie. Kawale- 
rzyści poza pułkami nosili proporczyki ciemnoczerwone z białą żyłką i spodnie 
bez lampasów, tylko z wypustką ciemnoczerwoną.

Artyleria konna nosiła mundur kawaleryjski z wypustkami czarnymi. Pro
porczyki na kołnierzach czarno-szkarłatne. Oficerowie aksamitne. Czapki 
i spodnie do butów tylko z czarnymi wypustkami.

Płaszcze szeregowych jednorzędowe, kawaleryjskie, długie, z polowosza
rego sukna, z kołnierzem wykładanym. Naramienniki bez wypustek w prze
ciwieństwie do naramienników ułanek, które wypustki miały. Płaszcze oficer
skie dwurzędowe, z wypustkami w kolorze pułku, z wyjątkiem naramienników.

W pułkach ułanów zezwolono na noszenie białych etyszkietów, a w artylerii 
konnej — czarnych. Poza służbą wolno było oficerom nosić długie spodnie z 
lampasami. Niektórzy oficerowie sprawiali sobie granatowe ułanki z kołnie
rzami w kolorze pułku. Było to wbrew przepisom, podobnie jak np. propor
czyki na kurtkach oficerskich, w których kolor biały zastępowano srebrnym, 214



czy noszenie sznurów ułańskich w oddziałach sekcji remontu koni i przez 
kawalerzystów poza pułkami.

Oznaki stopni były noszone nad mankietami obu rękawów w postaci naszy
tych taśm, a na czapkach stopnie oznaczały odpowiednie obrączki na „tref
lach”. Taśmy naszyte były wzdłuż wypustki „polskiego”, w kształcie kąta 
naszywanego mankietu ułanek i podobnie płaszczy, tylko na zewnętrznej 
połowie rękawa, a nie wokół. Stopnie szeregowych z szarej taśmy szerokości 
1 —1,5 cm, oficerskie ze srebrnego galonu szerokości 3 mm i srebrnej taśmy 
szerokości 1 cm. Rozróżniano je następująco: ułan (kanonier)1 — rękaw i 
„trefl” — gładkie, starszy ułan (bombardier) —jedna taśma, na szarym treflu 
jedna czerwona obrączka, kapral — dwie taśmy, na treflu dwie czerwone 
obrączki, plutonowy — jedna taśma z pojedynczą pętlą, na „treflu” biała 
obrączka, wachmistrz (ogniomistrz) — dwie taśmy, z których górna z pojedyn
czą pętlą, na „treflu” dwie obrączki: górna biała, dolna czerwona, wachmistrz 
sztabowy (ogniomistrz sztabowy) — trzy taśmy, górna z pojedynczą pętlą, na 
„treflu” trzy obrączki: środkowa biała, górna i dolna czerwone. Podporucznik 
— jedna taśma, na srebrnym „treflu” jedna czerwona obrączka, porucznik — 
jedna taśma, pod nią jeden galon, na srebrnym „treflu” dwie czerwone 
obrączki, rotmistrz (kapitan) —jedna taśma, pod nią dwa galony, na „treflu” 
trzy czerwone obrączki. Major — jedna taśma z pojedynczą pętlą, srebrny 
„trefl” z jedną srebrną obrączką, podpułkownik — taśma z pętlą pod nią galon 
bez niej, na „treflu” dwie srebrne obrączki, pułkownik — taśma z pętlą, pod nią 
dwa galony, trzy srebrne obrączki na „treflu”.

Mundur 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich nosił też generał podporucznik 
(odpowiednik późniejszego generała brygady) K. Raszewski z oznakami swego 
stopnia — na rękawach taśma srebrna z potrójną pętlą w kształcie trefla, na 
srebrnym „treflu” na czapce jedna złota obrączka. Do munduru 1 P. Uł. 
otrzymał prawo na kilka dni przed nominacją na generała A. Pajewski, 
dowódca Brygady Jazdy Wielkopolskiej, uprzedni dowódca pułku.

Polska Niepodległa. 1918—1939

Kiedy powstawało już niepodległe państwo, Wojsko Polskie, a z nim i kawale
ria, ubrane było w pozostałości mundurów Legionów, Polskiej Siły Zbrojnej, 
Korpusów Wschodnich, a do tego doszły jeszcze mundury Wojsk Wielkopol
skich i Armii Polskiej z Francji. Ponadto w dyspozycji administracji armii były 
zasoby mundurowe pozostawione przez okupantów, a także przychodziły 
transporty mundurów z demobilu armii zachodnich. W takich warunkach nie 
można było egzekwować jednolitych przepisów mundurowych. Na tę sytuację 
miały też wpływ braki materialne wyniszczonego wojną kraju i organizującego 
się, po przeszło stuletniej niewoli, państwa. Obowiązywał w tym czasie, jedyny 
gotowy i częściowo sprawdzony, przepis mundurowy z 1917 r., z tym że 
wydano do niego cały szereg uzupełnień, zatwierdzając każdorazowo mundury 
poszczególnych pułków jazdy, ze względu na rozmaitość barw pułkowych. 
Noszono jednak takie mundury, jakie były dostępne, przestrzegając jedynie 
bezwzględnie właściwych oznak stopni i barw pułkowych.

Dążąc do ujednolicenia wyglądu armii, wydano w jesieni 1919 r. nowy 
przepis mundurowy. Wprowadzał on dla całego wojska jednolity ubiór barwy 

1 Stopnie w nawiasach dotyczą artylerii 
konnej.
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polowej, szaro-brunatno-zielonej. Kawaleria miała się odróżniać od pozosta
łych rodzajów broni jedynie wysokimi butami z ostrogami i spodniami do 
konnej jazdy. Rogatywka z usztywnionym denkiem bez barwnych otoków 
i wypustek, z brązowym, skórzanym daszkiem z okuciem i brązową podpinką. 
Czapki oficerskie obszyte nad otokiem i po przekątnych denka, srebrnym 
galonem, oficerowie starsi, od majora w górę, podwójnym galonem wokół 
otoku. Stopnie oznaczały gwiazdki umieszczone na otoku pod orłem. Stopnie 
szeregowych określały karmazynowe taśmy w formie pasków i kątów na otoku 
w miejscu gwiazdek. Kawaleria, która z małymi wyjątkami właściwie nigdy nie 
przestała nosić swoich barw, na otokach w odcieniach czerwieni nosiła oznaki 
podoficerskie w kolorze granatowym. Do zajęć ćwiczebnych i koszarowych 
przepis wprowadził miękką furażerkę.

Kurtki szeregowych, zapinane na pięć guzików z orzełkami, miały kołnierz 
stojąco-wykładany, były bez kieszeni na piersiach, z boku dwie kieszenie z 
ukośnymi klapami zapinanymi na guziki.

Kurtka oficerska miała cztery kieszenie nakładane z prostymi klapami, 
zapinanymi na guziki. W stanie był naszyty pas z materiału kurtki. Przepis 
pozbawiał kurtki kawaleryjskie i artylerii konnej proporczyków, ponieważ dla 
jazdy przewidziano patki karmazynowe. Dla pułków ułańskich bez wypustek. 
Dla szwoleżerów z białymi wypustkami. Dla strzelców konnych z ciemnozielo
nymi. Dla jazdy tatarskiej wypustki jasnoniebieskie i emblemat w postaci 
półksiężyca z gwiazdą na patkach. Dla artylerii konnej przewidziano patki 
ciemnozielone z karmazynową wypustką. Na wszystkich patkach naszyto 
wężyki jako trwały dowód nawiązywania do tradycji Legionów Polskich, 
a jednocześnie wyraz zatarcia różnic pomiędzy oddziałami Wojska Polskiego. 
Taki rozkaz został podany do wiadomości wojska w formie dekretu Naczel
nego Wodza i Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 23 maja 1919 
roku.

Oficerów przy pasie głównym obowiązywał dodatkowy pasek przez prawie 
ramię, tzw. koalicyjka, którą już noszono w Armii Polskiej we Francji.

Nie przewidywano na mundurach żadnych wypustek. Na naramiennikach 
noszono oznaki stopni i numery lub inicjały oddziałów. Znaki specjalności były 
noszone na lewym rękawie. Oznaki stopni były w zasadzie kontynuacją wpro
wadzonych podczas I wojny światowej, choć na innym tle. Początkowo 
dystynkcje szeregowych były umieszczone wyłącznie na naramiennikach, ale 
szybko dosyć rozkazano je nałożyć i na otokach czapek, o czym już wspo
mniano. Dystynkcje były następujące: starszy ułan, w artylerii konnej bombar
dier, starszy szwoleżer, starszy strzelec konny — na naramiennikach kurtki i 
płaszcza, z tasiemki wełnianej karmazynowej, szerokości 1/2 cm, jeden pasek 
w poprzek naramiennika, kapral — dwa takie paski, plutonowy — trzy paski, 
wachmistrz, ogniomistrz — trzy paski w odstępach 1 cm oraz cały naramiennik 
obszyty tasiemką wzdłuż wolnych krawędzi, wachmistrz sztabowy, ognio
mistrz sztabowy — obszycie całego naramiennika taśmą szerokości 1 cm. 
Podchorąży, który wówczas był stopniem, a nie tytułem, galonik białometa- 
lowy, gładki, szerokości 1/2 cm, naszyty przez środek wzdłuż całego naramien
nika. Oficerowie młodsi, same gwiazdki — podporucznik —jedna, porucznik 
— dwie, rotmistrz, kapitan — trzy, bądź haftowane metalowymi srebrnymi _______________________________
nićmi, bądź metalowe, wytłaczane. Oficerowie wyżsi (sztabowi), w poprzek 
naramienników po dwa srebrne sznurki (galony) 5 mm, oksydowane i 216



gwiazdki: major —jedna, podpułkownik — dwie, pułkownik — trzy. Te same 
dystynkcje na czapkach.

Płaszcz był jednakowy dla oficerów i szeregowych, jednorzędowy, zapinany 
na 6 guzików, z wykładanym kołnierzem, z tyłu rozcięty powyżej siedzenia. 
Oficerowie mogli w zimie nosić podpinki i futrzane kołnierze.

Omawiany przepis z 1919 r. w kawalerii był tylko w pewnych punktach 
respektowany, gdyż donaszano stare sorty mundurowe, a chodziło przede 
wszystkim o utrzymanie kawaleryjskiej odrębności. Po wielu staraniach i spo
rach kawalerzyści uzyskali zgodę Naczelnika Państwa na cofnięcie przepisów 
nakazujących ujednolicenie wyłogów w formie karmazynowych patek dla 
wszystkich pułków i likwidację barwnych otoków na czapkach w pułkach 
jazdy. Te szczegóły umundurowania uważano za widomy znak przywiązania 
do tradycji, na co w innych rodzajach broni nie zwracano takiej uwagi. Nieu
błaganie przemijała era barwnych mundurów, a następowała szarzyzna kolo
rów ochronnych. Odeszły ułanki, etyszkiety, pasy ozdobne, ładownice oficer
skie i lampasy na spodniach do konnej jazdy. Przyjęto znormalizowany 
mundur dla całej armii. Mimo że przepis wyraźnie precyzował wygląd mundu
rów w zależności od ich przeznaczenia, w niektórych pułkach jazdy starano się 
zawsze czymś odróżniać od pozostałych.

Nadal ze względów ekonomicznych prolongowano zezwolenia na donasza
nie starych mundurów aż do 1921—1922, a nawet w pewnych wypadkach 
i dłużej. Nałożono tylko niezwłocznie nowe naramienniki z oznakami stopni, 
które przetrwały z małymi zmianami aż do 1952 r.

W 1922 r. cała kawaleria i artyleria konna, z wyjątkiem szwoleżerów, na 
miejsce okrągłych czapek włożyła nowe rogatywki, odmienne od wprowadzo
nych w 1919 r., bez usztywnień denka, z czarnymi okutymi daszkami i czarnymi 
podpinkami, z otokami w barwach pułków. Barwy otoków powtarzały się, ale 
nie powtarzały się proporczyki, z wyjątkiem szwoleżerów, z którymi było 
odwrotnie. Artyleria konna zatrzymała swoje tradycyjne barwy. Używano też 
tradycyjnych barw ogólnokawaleryjskich: otok amarantowy, proporczyki 
amarantowo-granatowe. Nosili je ułani z cenzusem i podchorążowie oraz 
podoficerowie kadry zawodowej Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudzią
dzu i podchorążowie kawalerii Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Byd
goszczy, a także ułani szwadronów luzaków tych szkół, które je posiadały (np. 
Wyższa Szkoła Wojenna). Oficerowie zawsze nosili barwy swych pułków, do 
których należeli, bez względu na funkcję i przydział pozapułkowy, z wyjątkiem 
Korpusu Ochrony Pogranicza.

Jedynym oddziałem, który oficjalnie utrzymał do 1926 r. tradycyjne mun
dury ułańskie, był szwadron przyboczny Naczelnika Państwa i Naczelnego 
Wodza, przemianowany w 1921 r. na szwadron przyboczny Prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej. Szare ułanki z amarantowymi wypustkami i srebrnymi 
wężykami na kołnierzach. Proporczyki biało-amarantowe, później ze srebrną 
żyłką w środku. Na naramiennikach srebrne orły państwowe. Spodnie szare 
z amarantowymi lampasami i białą wypustką w środku. Czapki okrągłe, 
później podwyższone, sztywne rogatywki z amarantowym otokiem i białymi 
wypustkami. Etyszkiety, pasy, rapcie, ładownice, pasy do karabinków — białe, 
oficerowie — srebrne. Oficerowie poza służbą — rogatywki miękkie. Buty 
wysokie czarne z ostrogami. Płaszcze identyczne jak w całej kawalerii.

Od 1927 r. obowiązywały nowe oznaki stopni szeregowych z galonów 217



białometalowych lub jedwabnych, obramowanych wypustką karmazynową. 
Liczba galonów st. szeregowca, kaprala, plutonowego taka, jak według 
poprzedniego przepisu. Wachmistrz i ogniomistrz — galon wzdłuż brzegu 
naramiennika z wyjątkiem strony wszytej w rękaw. Starszy wachmistrz i 
ogniomistrz — jak wachmistrz i ponadto galon przez środek naramiennika od 
guzika do podstawy. Chorąży — galon jak wachmistrz i w środku jedna 
metalowa gwiazdka. Szerokość wszystkich galonów na naramiennikach 1 cm. 
Na czapkach 5 mm szerokości i 3 cm długości. Wachmistrz na czapce jeden 
galon w kształcie kąta, starszy wachmistrz — dwa kąty. Chorąży — jedna 
gwiazdka oraz galony karmazynowe zamiast oficerskich srebrnych.

Oznaki stopni wachmistrzów i równorzędnych uległy jeszcze jednej zmianie 
— w 1938 r., kiedy to wprowadzono zmianę wyglądu ich na naramiennikach. 
Wachmistrz — w środku naramiennika jeden galon w kształcie kąta prostego, 
naramiennik obszyty galonem z trzech stron jak poprżednio. Starszy 
wachmistrz — dwa galony w środku obszytego naramiennika.

Po rozpoczęciu w 1935 r., zakrojonej na parę lat, reformy mundurowej, 
bardziej rygorystycznie egzekwowano już przepisy, co przyniosło widoczne 
rezultaty. Oddziały prezentowały się jednolicie i elegancko. Części umunduro
wania były wygodne i trwałe. W tym czasie Wojsko Polskie było jedyną armią 
na świecie noszącą rogatywki, a kawaleria polska jedynym rodzajem broni 
o tak zróżnicowanych barwach, mimo jednolitego wyglądu.

Garnizonowy mundur kawalerzysty w przededniu II wojny światowej skła
dał się ze sztywnej rogatywki z otokiem w barwach pułku, a oddziałów wcho
dzących w skład brygad kawalerii — w barwach broni lub służby, kurtki, 
z czterema kieszeniami, o niskim kołnierzu stojąco-wykładanym, zapiętym 
pod szyją, z naszytymi proporczykami i srebrnym wężykiem. Na naramienni
kach, z oznakami stopni, coraz mniej cyfr pułków, a coraz więcej monogramów 
szefów. Spodnie do wysokich butów z ostrogami. W zimie płaszcz kawaleryj
ski, jednorzędowy dla wszystkich żołnierzy. Pas główny z szablą na żabce, u 
oficerów z paskiem przez ramię, tzw. koalicyjką. Przy szablach temblaki — 
oficerowie z metalowej tkaniny, podoficerowie — bawełniane, szeregowcy — 
skórzane.

Oficerowie i podoficerowie zawodowi przy ubiorze wieczorowym zamiast 
wysokich butów nosili długie granatowe spodnie, tzw. szasery, z lampasami 
w barwach swego pułku. Spodnie przy dolnych krawędziach nogawek były 
zakończone strzemiączkami, do których przypięte gumowe taśmy, przepu
szczone pod podeszwą trzewików, utrzymywały je w stanie napiętym. Trzewiki 
czarne, lakierowane, z krótką cholewką, nie sznurowane, z elastycznymi 
gumowanymi ściągaczami na wysokości kostek, miały nazwę sztyblety. Za
miast pasa głównego oficerowie do tego ubioru nosili pas z jedwabnej tkaniny 
barwy ochronnej z metalową klamrą o wizerunku głowy w hełmie antycznym. 
Szablę wówczas noszono na rapciach przypiętych na pasku pod kurtką mundu
rową. Na obcasach sztybletów imitacja ostróg. Rękawiczki białe lub kremowe.

Do munduru pozasłużbowego kadra zawodowa mogła nosić peleryny 
sukienne podobne do podhalańskich, bez oznak stopni, ale z proporczykami na 
kołnierzu.

Wygląd szwoleżerów i kawalerzystów Korpusu Ochrony Pogranicza różnił 
się od pozostałych oddziałów konnych tylko okrągłymi czapkami zamiast 
rogatywek. Oficerowie zorganizowanego w 1924 r. KOP-u, nosili na kołnie- 218



rzach proporczyki KOP, ale na naramiennikach cyfry swego macierzystego 
pułku, do którego, mimo służby w Korpusie, nadal należeli.

W szykach zwartych oficerowie kawalerii i artylerii konnej występowali 
w brązowych rękawicach z mankietami, tzw. muszkieterkach.

Modernizacja umundurowania wojska była połączona z ujednolicaniem 
wyglądu oficerów i szeregowych. Zarówno opisany już mundur garnizonowy, 
jak i połowy, tak letni, jak zimowy były jednakowego kroju dla wszystkich 
stopni od generała i marszałka do szeregowca. Mundury oficerskie od szerego
wych różniły się jakością materiału i wykonania. To samo dotyczyło płaszczy 
ujednoliconych w kroju, na miejsce do 1935 r. zróżnicowanych — oficerskich 
dwurzędowych, szeregowych jednorzędowych.

Na kampanię wrześniową 1939 r. kawaleria wyszła w mundurach poto
wych. Zamiast czapek garnizonowych — „połówki”, miękkie rogatywki 
z możliwością opuszczania nauszników, i częściowo używane jeszcze furażerki. 
Na czapce orzeł. Na kurtkach tylko oznaki stopni i żadnych oznak przynale
żności oddziałowej. Na spodniach naszyte „leje” skórzane, chroniące przed 
otarciami w jeździe konnej, a jednocześnie oszczędzające spodnie. W oddzia
łach konnych, wg ostatnich przepisów, nawet do letnich kurtek noszono 
sukienne spodnie. Oprócz czapki, hełm typu francuskiego, którego przedtem 
kawaleria nie miała. Płaszcze stroczone przy siodłach.

Ubiór potowy uzupełniały krótkie kożuszki bez kołnierzy, z baraniego 
futra, nie kryte suknem, które można było nosić bez płaszczy albo pod nimi. 
Noszono także kożuszki kryte suknem, szyte na wzór dawnych ułanek lub 
jednorzędowe. W lecie były w użyciu letnie kurtki mundurowe nowego wzoru, 
a donaszano także jeszcze stare, wkładane przez głowę na wzór koszul 
harcerskich.

Inny był w polu wygląd żołnierzy oddziałów 10 Brygady Kawalerii Zmoto
ryzowanej płk. dypl. Stanisława Maczka, a jeszcze inny 1 Pułku Strzelców 
Konnych z Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej płk. dypl. Stefana 
Roweckiego. „Maczkowcy”, zmotoryzowani już w 1937 r., wyróżniali się 
niemieckimi hełmami z pierwszej wojny światowej wz. 1916, a kadra czarnymi 
skórzanymi kurtkami broni pancernej. Wszyscy zamiast czapek nosili w polu 
czarne berety. Większość oficerów, fanatycznie przywiązanych do tradycji 
kawaleryjskich, nawet do tych typowo motorowych ubiorów nosiła nadal 
ostrogi. Ubiór garnizonowy pozasłużbowy nadal pozostał bez zmian kawale
ryjski. 1 PSK., późno zmotoryzowany, otrzymał taki sam ubiór, ale hełmy 
polskie wz. 1931, takie, w jakie wyposażona była cała piechota.

Tradycyjne elementy mundurów kawalerzystów i artylerzystów konnych, 
zachowane w ubiorze garnizonowym i wieczorowym, zamierzano jeszcze bar
dziej rozszerzyć przez wprowadzenie nowego ubioru galowego, opartego na 
motywach munduru wielkiego sprzed 1830 r., a także nowego uroczystego 
ubioru oficerów kawalerii. Te projekty nie zostały jednak zrealizowane.

Zmieniono natomiast mundury uczniów szkół podchorążych zawodowych, 
wprowadzając do kurtek garnizonowych i płaszczy barwne naramienniki, 
symbolizujące tradycyjne barwy mundurów poszczególnych broni. Podchorą
żowie kawalerii nosili od 1935 r. naramienniki amarantowe, sukienne, z wy
pustką granatową oraz obszycie z okrągłego oksydowanego sznura srebrnego _______________________________
i z nałożonymi metalowymi literami SP — Szkoła Podchorążych. Na kołnie
rzowych proporczykach nałożony emblemat, wspólny dla wszystkich szkół 219



podchorążych — miecz z liśćmi dębowymi. Kolejny rok nauki oznaczano 
srebrnymi galonami nad mankietami kurtek i płaszczy. Artylerzyści konni 
odbywali naukę w Szkole Podchorążych Artylerii, nosząc w tym czasie jej 
barwy. Dopiero po promocji, już w dywizjonie artylerii konnej zakładano 
proporczyki czarno-szkarłatne. Przepis przewidywał szasery granatowe ze 
szkarłatnymi lampasami, ale noszono tradycyjny lampas amarantowy.

Do opartych na tradycjach kawaleryjskich należał mundur konnego przy
sposobienia wojskowego — krakusów. Rogatywka ze szkarłatnym otokiem, 
proporczyki na kołnierzach i na lancach szkarłatne z granatowym trójkątem. 
Naramienniki kurtek szkarłatne z granatową wypustką. Szkarłatne, pojedyn
cze lampasy na spodniach do wysokich butów. Przewidziane były i noszone 
w niektórych szwadronach krakusów — imitacje XIX-wiecznych kieszonek na 
naboje (kartuszy), naszyte w miejscu górnych kieszeni kurtek.

Aby barwny obraz kawalerii polskiej dwudziestolecia międzywojennego 
był pełny, trzeba wymienić i szwadrony pionierów, i łączności, mające swe 
własne barwy: pionierzy — proporczyk szkarłatno-czarny przy otoku szkarłat
nym, a łączność — czarno-chabrowy i otoki czarne (oficerowie aksamitne). 
W latach dwudziestych szwadrony samochodów pancernych były częścią skła
dową kawalerii i nosiły mundury kawaleryjskie z własnymi proporczykami 
czarno-pomarańczowymi. W skład pułków kawalerii wchodzili oficerowie 
trzech różnych korpusów osobowych, noszących swoje mundury i barwy: 
lekarzy medycyny, lekarzy weterynarii i płatników. Podczas wojny doszli 
jeszcze do pułków kapelani, ale wówczas nosili już tylko mundury połowę, 
z emblematami duchownych na kołnierzach, a nie kompletne charakterysty
czne mundury duszpasterstwa wojskowego.

Brak ciągłości w polskiej tradycji wojskowej powodował wyszukiwanie 
odpowiednich do naśladowania wzorów w naszej historii, co chętnie uzewnę
trzniano ubierając w mundury historyczne, lepiej lub gorzej skopiowane, 
poczty sztandarowe, trębaczy lub pojedynczych żołnierzy z okazji uroczystych 
wystąpień i defilad. Praktyki takie były wprawdzie zakazane rozkazem Mini
sterstwa Spraw Wojskowych, ale patrzono na to przez palce. Mundurów 
historycznych używano w 2, 5 i 20 Pułku Ułanów, 3 i 10 Pułku Strzelców 
Konnych oraz 1 i 6 Dywizjonie Artylerii Konnej.

W każdym pułku piechoty, w ramach kompanii zwiadu, był pluton konny, 
którym podczas pokoju dowodzili podoficerowie, a w kampanii wrześniowej 
oficerowie kawalerii. Plutony takie przechodziły wyszkolenie kawaleryjskie. 
Żołnierze nosili na mundurach oznaki swoich pułków, czapki piechoty, ale 
sorty mundurowe, uzbrojenie i wyposażenie mieli kawaleryjskie. Mimo że 
etatowo nie była to kawaleria, oddziały te mogą tu być uwzględnione.

Wojsko Polskie we Francji 
w II wojnie światowej

W roku 1939 w trakcie formowania oddziałów we Francji Wojsko Polskie 
miało wielkie trudności z umundurowaniem i wyposażeniem. Francuzi przy
dzielali stare, wysłużone, jeszcze z I wojny światowej, sorty mundurowe 
i w dodatku niejednolite w oddziałach. Były tam wszystkie możliwe elementy 
umundurowania francuskiego z różnych okresów, różnego kroju i barwy. 220



Dopiero te oddziały, które wychodziły na front w kwietniu 1940 r., na 
krótko przedtem otrzymały nowe mundury khaki, zgodne z aktualnymi przepi
sami francuskimi. Wszystkich od początku obowiązywał polski orzeł na nakry
ciach głowy, ale wykonanie jego było bardzo zróżnicowane, w zależności od 
oddziału i jego możliwości. Oznaki rodzajów broni i służb noszono na kołnie
rzach, zarówno wzorowane na przedwojennych, jak i zupełnie nowe. Kawale
ryjskie też zróżnicowane. Prócz tradycyjnych były i nowe, ale kształtu propor
czyków kawaleryjskich. Odtwarzane jednostki kawaleryjskie, częściowo kon
ne, częściowo zmotoryzowane, natychmiast nałożyły na mundury proporczyki 
swych pułków, nawet przed ich zatwierdzeniem. Rozrzuceni po różnych 
oddziałach kawalerzyści starali się nosić oznaki swoich byłych macierzystych 
jednostek. Czasem się to udawało oficerom, którzy dowodzonym przez siebie 
oddziałom nieoficjalnie starali się zaszczepić tradycje swoich pułków. Władze 
wojskowe wprowadziły dla kawalerzystów poza jednostkami kawaleryjskimi 
barwy ogólnokawaleryjskie.

Oprócz oddziałów 10 Brygady Kawalerii Pancernej: 14 i 24 Pułk Ułanów 
oraz 10 Pułk Strzelców Konnych, we Francji były oddziały rozpoznawcze 
Dywizji Piechoty: w 1 Grenadierów — starający się o nazwę 8 Pułku Ułanów, 
w 2 Strzelców Pieszych — Wileński Dywizjon Rozpoznawczy, w 3 — złożony 
z kadry 9 Pułku Ułanów. Dywizjonem rozpoznawczym Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich w Syrii był późniejszy Pułk Ułanów Karpackich.

Nakryciem głowy w Dywizjonie Rozpoznawczym 1 Dywizji były furażerki 
khaki, w Wileńskim — brązowe berety i furażerki. Oficerowie nosili różnego 
kroju furażerki i rogatywki z barwnymi otokami, szyte na wzór przed
wojennych.

Ubiorem tych oddziałów były jednorzędowe sukienne kurtki szeregowych 
wz. 35, zapinane na 5 wypukłych guzików, z dwiema skośnymi, bocznymi 
krytymi kieszeniami z klapami. Kołnierz wykładany z możliwością podnosze
nia. Tył kurtki bez rozcięć. Rękawy z prostymi mankietami. Z tyłu dwa haki do 
pasa głównego.

Rozmaitość noszonych przez oficerów kurtek była duża. W zasadzie miały 
one typ frencza z wykładanym, otwartym kołnierzem do krawatu, zapinanego 
na 5 guzików. Niektórzy donaszali kurtki polskie.

Przepisy francuskie przewidywały możność noszenia — zamiast kurtek — 
swetrów, w które wyposażono niektóre oddziały.

Spodnie oficerskie do wysokich butów były odmiennego kroju niż polskie. 
Szeregowi, z wyjątkiem jeźdźców, nosili tzw. pumpy, luźne w kolanach, bufia
ste spodnie, do łydki przylegające jak bryczesy i sznurowane, na co nakładano 
owijacze. Do tych spodni noszono trzewiki sznurowane. Jezdni — bryczesy, 
lecz zamiast wysokich butów przeważnie sztylpy, wysokie buty sznurowane lub 
nawet owijacze.

Oddział rozpoznawczy Brygady Karpackiej nosił furażerki, a oficerowie 
także rogatywki z amarantowym otokiem, gdyż dywizjon jako swoje przyjął 
barwy ogólnokawaleryjskie (z braku odpowiedniego materiału noszono pro
porczyki czerwono-niebieskie). Umundurowanie podwójne — w upały koszule 
tropikalne i szorty, a na nogach granatowe owijacze i wełniane skarpety. Do 
jazdy konnej trzewiki z ostrogami i długie getry z impregnowanego płótna __ 
i spodnie drelichowe. Mundury sukienne takie same jak oddziały we Francji.

Płaszcze, w które wyposażono Polaków na kampanię 1940 r., były nowego 221



wzoru francuskiego, jednorzędowe na 5 guzików, z szerokim wykładanym 
kołnierzem, z dwiema bocznymi, lekko skośnymi, wpuszczonymi kieszeniami 
z klapami.

Wśród niezmienionych stopni nowością był stopień aspiranta, którego 
oznaką był srebrny galon naszyty wzdłuż środka naramiennika.

Polskie Siły Zbrojne

Oddziały przybywające na Wyspy Brytyjskie po upadku Francji początkowo 
donaszały mundury, w których opuściły kontynent, ale dość szybko zaczęło 
napływać umundurowanie wzorów brytyjskich. Przepis Ministerstwa Spraw 
Wojskowych z marca 1941 r. tak określał wygląd oddziałów polskich:

Zasadniczym umundurowaniem i wyekwipowaniem żołnierzy polskich wszystkich stopni 
do czasu powrotu do kraju jest umundurowanie i oporządzenie typu i kroju przyjętego 
w wojsku brytyjskim, przy ścisłym zachowaniu polskich: 1) oznak stopni, 2) guzików z białego 
oksydowanego metalu z orłem polskim, 3) patek (proporczyków) o barwach poszczególnych 
broni i służb, 4) orzełków na patkach generałów i oficerów dyplomowanych.

Ubiorem polowym był battle-dress, obowiązujący wszystkich żołnierzy, 
a wyjściowy wyłącznie dla oficerów. Battle-dress to kurtka podobna do wia
trówki, początkowo zapinana pod szyję, potem z otwartym kołnierzem, do 
której się wówczas nosiło koszulę z krawatem. Kołnierz wykładany. Kurtka 
sięgała do pasa, łączona z tyłu dwoma guzikami ze spodniami. W pasie zapi
nana na pasek doszyty z materiału kurtki. Z tyłu marszczona. Dwie duże 
kieszenie nakładane na piersiach zapinane klapkami na pojedyncze guziki. 
Naramienniki zaokrąglone. Z przodu kurtka zapinana na 5 guzików odkrytych 
lub krytych. Mankiety zapinane na guziki. Wszystkie mundury szyte z sukna 
różnych odcieni koloru khaki, co zależało od fabryki produkującej sukno 
w warunkach wojennych.

Spodnie długie z trzema kieszeniami krytymi i dwiema dodatkowo naszy
tymi na przodzie. W służbie obowiązywało noszenie spinaczy obejmujących 
cholewkę trzewika i koniec nogawki spodni. Po służbie spinaczy się nie nosiło. 
W niektórych pułkach kawalerii zmotoryzowanej i pancernej panował swoisty 
fason, usankcjonowany wewnętrznymi przepisami, nienoszenia i w służbie 
spinaczy, lecz zaprasowanych spodni ,,na kant” (Pułk Ułanów Karpackich, 15 
Pułk Ułanów Poznańskich).

Trzewiki szeregowych czarne, sznurowane. Oficerowie mogli nosić brą
zowe, ale przeważnie w służbie nosili czarne.

Płaszcz sukienny, dwurzędowy z szerokim wykładanym kołnierzem i dwie
ma wpuszczonymi kieszeniami z klapami. Oficerskie różniące się gatunkiem 
materiału.

Motocykliści nosili bryczesy z naszytymi lejami i specjalne buty motocy
klowe sznurowane i zapinane na paski, do 3/4 łydki.

Oficerska kurtka wyjściowa była szyta z innego materiału niż mundur 
połowy. Typowy frencz z wykładanym kołnierzem do krawata, z czterema 
kieszeniami. Spodnie długie i trzewiki brązowe lub też bryczesy, często koloru 
beżowego, i do nich wysokie buty typu polskiego (czarne gładkie) lub angiel
skiego (brązowe, sznurowane i zapinane na paski) albo sztylpy. Do tych 
mundurów noszono furażerki bądź rogatywki wzoru polskiego, ale szyte już 222



w Londynie. Do battle-dressów obowiązywały pasy parciane. Tylko w począt
kowym okresie organizowania oddziałów na Wyspach Brytyjskich używali 
oficerowie do tego ubioru pasów skórzanych. Natomiast do kurtek typu frencz 
zawsze obowiązywał pas główny skórzany z paskiem przez ramię, a poza służbą 
dozwolony pas z materiału kurtki.

Nakryciem głowy wszystkich oddziałów były początkowo furażerki brytyj
skie, które z czasem zamieniono na berety, w pułkach kawalerii granatowe 
i czarne. Rogatywki z barwnymi otokami, choć były przewidziane przepisami, 
noszono prawie wyłącznie w sztabach i w dużych garnizonach I Korpusu. 
W II Korpusie należały do rzadkości. Nosili je oficerowie Pułku Ułanów Kar
packich, gdy jeszcze był tam szwadron konny.

W wyposażeniu oddziałów były serdaki skórzane i swetry, chętnie noszone 
w polu. Oficerowie mogli nosić do ubioru wyjściowego i garnizonowego pła
szcze przeciwdeszczowe, dwurzędowe z paskiem z materiału płaszcza, z na
ramiennikami i ściągaczami mankietów. Zapinało się je na skórzane, plecione 
guziki. Nie nosiło się na nich żadnych oznak oddziałowych ani stopni.

W miarę powstawania nowych oddziałów zmieniały się i przepisy dotyczące 
szczegółów umundurowania. Reaktywowano dawne oddziały z uprawnieniami 
do macierzystych barw i oznak. Właśnie kawalerzyści, jak zawsze wielką rolę 
przywiązujący do tradycji swych pułków i w tych trudnych warunkach wojen
nych, na obczyźnie, nie ustawali w staraniach, aby odtworzonym swoim puł
kom władze przyznawały przedwojenne nazwy, barwy i oznaki, co czyniono 
bardzo niechętnie. W Polskich Siłach Zbrojnych tylko kawaleria nosiła numery 
i nazwy swych pułków sprzed wojny i w dwóch wypadkach artyleria konna, 
inne rodzaje broni — nie.

W oddziałach WP w ZSRR w 1941 r. powstające jednostki kawaleryjskie 
wyposażono początkowo w brytyjskie sorty mundurowe dawnych wzorów, 
a częściowo i radzieckie (spodnie, buty, czapki zimowe). Potem Armia Polska 
na Wschodzie była zaopatrywana w mundury tropikalne, zgodnie z normami 
brytyjskimi. Były tam zalążki 1, 12 i 15 Pułku Ułanów.

Dla powstającego II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych zatwierdzono cały 
szereg nowych oznak i znaków rozpoznawczych, a niezależnie od tego, niejed
nokrotnie oddziały same wprowadzały w tej dziedzinie nowe zwyczaje, wzoro
wane na brytyjskich, obok swoich przedwojennych. Zwłaszcza okres przeby
wania oddziałów polskich we Włoszech i na Bliskim Wschodzie już po 
zakończeniu wojny obfitował w innowacje mundurowe, przeważnie potem 
zatwierdzane. Do takich należały np. proporczyki na beretach lub berety bez 
nich, obszycia beretów barwnymi tasiemkami, odmienne orły, farbowane na 
biało naramienniki i pasy lub spierane do uzyskania koloru zieleni, emblematy 
pułkowe na beretach, nawet odmiennego koloru spodnie wyjściowe, nienosze- 
nie obowiązujących znaków naramiennych na kurtkach, nowe kolory sznurów 
naramiennych, odmienne kolory krawatów itp.

Skomasowanie wszystkich jednostek polskich w Wielkiej Brytanii nie 
zmieniło już wyglądu żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych do czasu rozpoczęcia ich 
likwidacji.
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Armia Krajowa

„Oddział Wydzielony Wojska Polskiego” mjr. „Hubala” — Henryka Dob
rzańskiego, mimo że był pierwszym kawaleryjskim oddziałem partyzanckim, 
wyglądem swym nie różnił się od jednostek regularnej kawalerii z 1939 r.

Późniejsza kawaleria partyzancka, z racji swojej specyfiki, nie mogła stoso
wać żadnych przepisów mundurowych. Noszono w zasadzie wszystko, co było 
dostępne, ale właśnie w oddziałach kawaleryjskich zwracano specjalną uwagę 
na możliwie jednolity wygląd całości i stałą dążność do jak najlepszej prezencji. 
Przeważnie nie noszono żadnych oznak, prócz orzełków i dystynkcji, ale nie 
było to regułą. W niektórych oddziałach w większych zgrupowaniach noszono 
proporczyki swoich pułków na kołnierzach, nawet w oddziałach niekawaleryj- 
skich, do których trafili kawalerzyści.

W oddziałach kawaleryjskich zgrupowania „Doliny” po przejściu na tereny 
Puszczy Kampinoskiej był prawie zupełny brak oficerów, a dowodzili podofi
cerowie, pełniąc funkcje oficerskie. Zaniechano więc noszenia oznak stopni, 
a dowódcy plutonów i szwadronów nałożyli na rękawy specjalne oznaki funk
cyjne, będące zupełnym novum w Wojsku Polskim, w postaci gwiazdek na 
biało-czerwonym tle: jednej, dwóch i trzech.

Oprócz kawaleryjskich oddziałów partyzanckich konnych były i piesze, 
traktowane jako zalążek przyszłych oddziałów kawalerii zmotoryzowanej. Ale 
istniały też oddziały kawalerii w konspiracji, których specjalność kawaleryjska 
ograniczała się właściwie do samej tylko nazwy i planowanych przyszłych 
zadań. Te oddziały niczym się nie różniły od innych, niekawaleryjskich. Ich 
odmienność ujawniała się dopiero w okolicznościach wychodzenia z kon
spiracji.

Kolejne grupy kursu podchorążych 1 Pułku Szwoleżerów, gdy przybywały 
z Warszawy w Sandomierskie na przeszkolenie do szwadronu konnego, 
otrzymywały na ten czas mundury drelichowe z proporczykami i oznakami 
stopni.

Oddziały konspiracyjne, biorące udział w Powstaniu Warszawskim, któ
rym udało się natrafić na magazyny odzieżowe, starały się ujednolicić swój 
wygląd. Szwoleżerowie „umundurowani” zostali w kombinezony granatowe, 
na nich oczywiście opaski Armii Krajowej, na beretach orzełki i kto mógł starał 
się o proporczyki szwoleżerskie na kołnierzu. Żołnierze oddziału „Jeleń” — 
7 Pułku Ułanów AK, starali się podkreślać swą służbę w pułku kawaleryjskim 
przez zakładanie proporczyków o barwach pułkowych.

Podobnie działo się w 14 Pułku Ułanów AK, gdy razem z oddziałami wojsk 
radzieckich zdobywał Lwów.

Ludowe Wojsko Polskie

Powstające wiosną 1944 r. oddziały Brygady Kawalerii otrzymały letnie mun
dury produkowane dla polskich formacji przez zakłady radzieckie.Głównym 
założeniem przy projektowaniu tych mundurów było możliwie wierne upo
dobnienie ich do ubiorów Wojska Polskiego sprzed 1939 r., co nastręczało 
wiele trudności. Sytuację uratował fakt posiadania przez Główne Kwatermi
strzostwo Armii Czerwonej wzorów mundurów polskich. 224



Ubiór letni składał się z kurtki drelichowej szarozielonkawej, z kołnierzem 
stojąco-wykładanym, zapinanym pod szyją. Kurtka zapinana na 6 dużych 
guzików blaszanych z orłami, lakierowanych farbą khaki lub ciemnozieloną. 
Naramienniki sukienne. Cztery naszywane kieszenie z klapami zapinanymi na 
małe guziki mundurowe. Szwy boczne kurtki z rozporami. Spodnie do wyso
kich butów z tego samego materiału, kroju radzieckiego, z naszytymi wzmoc
nieniami na kolanach. Buty długie, z brezentu impregnowanego, tzw. kierzowe, 
czarne, z ostrogami o tępych kółkach. Czapka połówka, sukienna, miękka, 
z nausznikami podwójnie złożonymi na otoku i spiętymi pośrodku przesuwką 
metalową. Daszek sukienny, miękki, kilkakrotnie stebnowany. Do fasonu 
należało usztywnianie denka drutem. Na czapce orzeł metalowy przyjęty dla 
oddziałów polskich w ZSRR, bez korony i bez tarczy amazonek. Na kołnierzu 
kurtki proporczyki, których barwy nawiązywały do ogólnokawaleryjskich 
amarantowo-granatowych, ale z braku takiego materiału były czerwono— 
jasnoniebieskie. Takie proporczyki nosiły potem: sztab brygady i służby. Po
wstające Pułki Kawalerii, 2 i 3, przyjęły tradycyjne barwy pułków o tych nume
rach. Proporczyki wykonywano własnym sposobem, z czego kto mógł, 
z płótna, sukna, aksamitu itp.

Mundur oficerów w pierwszym okresie istnienia brygady niewiele się różnił 
od mundurów szeregowych. Zamiast butów kierzowych, oficerowie nosili skó
rzane. Pas główny oficerski — skórzany z poprzeczką, typu radzieckiego. 
Szeregowi — pas główny parciany, wzmocniony skórą.

Oznaki stopni naszywano z białej taśmy, a oficerowie używali gwiazdek 
typu radzieckiego na naramiennikach.

Szable, tzw. szaszki, noszono wzorem kawalerii rosyjskiej na skórzanym 
pasie przez prawe ramię pod pasem głównym, krzywizną do tyłu.

Od połowy 1944 r. zaczęto nosić na czapkach polskie orły przedwojenne, 
z koronami lub bez, albo wzorowane na nich. Oficerowie sprawiali sobie 
czapki garnizonowe wzorowane na przedwojennych z barwnymi otokami. 
Wygląd oddziałów coraz bardziej się różnicował. Żołnierze na froncie, z braku 
należytego zaopatrzenia i wymiany zużytych części umundurowania na nowe, 
często wymieniali je sami na lepsze, ale przypadkowe, nawet niemieckie. 
Dopiero po wojnie, pod koniec 1945 r. zaczęło się ujednolicanie wyglądu 
kawalerii. Wprowadzono dla wszystkich żołnierzy srebrne wężyki na kołnie
rzach przy proporczykach. Przydzielono jednakowe kurtki i płaszcze. 
W 1946 r. już cała dywizja, na którą przeorganizowano brygadę, miała roga
tywki z barwnymi otokami. Po przejściu na zaopatrzenie krajowe, kawaleria 
zmieniła buty kierzowe na skórzane.

Szwadron szkolny kawalerii w Szkole Oficerskiej w Riazaniu nosił takie 
same mundury kawaleryjskie jak 1 Samodzielna Brygada Kawalerii, ale w zi
mie w całości futrzane czapki — „uszanki”. Szwadron Podchorążych Kawale
rii 1 Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii im. Tadeusza Kościuszki w Kra
kowie nosił zawsze czapki — połówki. Na kołnierzach proporczyki bez 
wężyków. Na rękawach galony podchorążackie i obszycia naramienników 
białym plecionym sznurkiem.

Szwadron przyboczny Prezydenta RP, który pozostał jeszcze przez pewien 
czas po rozwiązaniu Dywizji Kawalerii w 1947 r., otrzymał okrągłe czapki ________________________________ 
z amarantowymi otokami.

57 Pułk Artylerii Konnej, wchodzący w skład Dywizji Kawalerii, nosił 225 



tradycyjne barwy artylerii konnej — czarno-czerwone proporczyki i czarne 
otoki.

W LWP, do czasu zmotoryzowania, pułki piechoty miały swoje plutony 
zwiadu konnego. Niektórymi z nich dowodzili oficerowie kawalerii. Podobne 
plutony zwiadu były w pułkach artylerii o trakcji konnej. I jedne, i drugie 
istniały jeszcze wiele lat po-zlikwidowaniu kawalerii i wykorzystano w nich 
część kadry pułków ułanów.

W roku 1947 polski mundur kawaleryjski przeszedł do historii. Żadna 
z jednostek Ludowego Wojska Polskiego nie przejęła tradycji kawalerii, 
w przeciwieństwie do tego, jak to się dzieje na całym prawie świecie, gdzie 
tradycje mundurowe jazdy są z pietyzmem kultywowane w wystąpieniach 
uroczystych przez pułki dziś w pełni zmechanizowane i opancerzone. Twórcy 
zapomnieli o tym, co stworzyli i z czego mogą być dumni! Wysiłki w kierunku 
zorganizowania konnego szwadronu honorowego to już nie to samo.

Dopiero obecnie, po wielu latach odżegnywania się od tradycji oddziałów 
kawaleryjskich, niektóre jednostki pancerne WP zaczynają do niej nawiązy
wać. Czy będzie to miało jakiś wpływ na mundur — zobaczymy.

124. „Siódemka strzelecka” — patrol Beliny, 
który pierwszy przekroczył granicę Królestwa 3 
sierpnia 1914 r. — zalążek kawalerii legionowej. 
Stoją u góry od lewej: L. Skrzyński „Kmicic”, 
W. Prażmowski „Belina”, u dołu: Z. Karwacki 
„Bończa”, S. Skotnicki „Grzmot”, J. Głuchowski 
„Janusz”, A. Jabłoński „Zdzisław”. Leży S. Kule
sza „Hanka”





125. Por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski w 
mundurze 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. 
Rok 1915



127. Oficerowie 1 Pułku Ułanów Legionów Pol
skich w 1917 r. w Ostrołęce. Żyjący żołnierze 
„Siódemki”. Stoją od lewej: ppor. Ludwik Kmicic- 
Skrzyński, ppor. Stefan Hanka-Kulesza, mjr Wła
dysław Belina-Prażmowski, rtm. Janusz Głuchow
ski, por. Stanisław Grzmot-Skotnicki, por. Antoni 
Jabłoński. Mundury paradne



128. Ułan Stanisław Grekowicz — 2 szwadron
ułanów Legionów Polskich, późniejszy 2 Pułk Uła
nów L.P. Rok 1915

129. Chorąży M. Migurski — 2 Pułk Ułanów 
Legionów Polskich



130. Ułani 1 szwadronu Legionu Puławskiego 
w mundurach polowych. Rok 1915



131. Ułan Legionu Puławskiego w ubiorze parad
nym. Rok 1915

132. Ułan Jaroszewicz — 1 Pułk Ułanów I Kor
pusu Polskiego w Rosji. Rok 1917



*

133. Oficerowie 5 Pułku Ułanów II Korpusu Pol
skiego w Rosji

134. Ppor. Datkiewicz — oficer ułanów I Korpusu 
Polskiego w Rosji. Rok 1918



135. 4 szwadron Konnych Strzelców Straży 
Poznańskiej w dniu przysięgi 21 stycznia 1919 r. 
Na czele ppor. Teodor Raszewski



136. Ułan 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich Roman 
Koperski. Rok 1919



138. Plutonowy 2 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
Maksymilian Kubisz w ubiorze pozasłużbowym. 
Rok 1919

139. Wachmistrz Raguski — 1 Pułk Szwoleżerów 
Armii Polskiej we Francji. Styczeń 1919 r.

Si»



140. Ppor. P. Kowalewski — 2 Pułk Szwoleżerów 
Rokitniańskich — w ubiorze galowym. Rok 1919

Rawicz-Dziewulski. Rok 1919

142. Wachmistrz Tadeusz Sułowski — 4 Pułk 
Ułanów — w mundurze nieprzepisowym pozasłuż
bowym. Rok 1919

143. Ppor. Adam Michalewski — Szwadron Przy 
boczny Naczelnego Wodza w ubiorze galowym. 
Rok 1919



144. Ppłk Władysław Belina-Prażmowski w nie
przepisowym ubiorze zimowym (bekiesza) 
w 1919 r.



145. Por. Witold Chludziński, rtm. Michał
Nowicki i wachm. Leon Lisowski (4 szwadron 4 
Pułku Ułanów) w ubiorach zimowych. Rok 1919



146. Wachmistrz Pułku Ułanów Tatarskich K. Tar
goński w mundurze noszonym w 4 szwadronie 
w latach 1919—1920

147. Ppor. Zygmunt Baranowicz — 2 Pułk Szwo
leżerów Rokitniańskich — w ubiorze galowym. Rok 
1920



148. Ułan Franciszek Koprowski, ochotnik 115 
Rezerwowego Pułku Ułanów Wielkopolskich. Rok 
1920

150. Ułan Szwadronu Przybocznego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polski. Rok 1926

149. Ułan Zygmunt Wadwicz-Stańkowski, ochot
nik 208 Ochotniczego Pułku Ułanów „Krakusów”. 
Rok 1920



151. Ułan z cenzusem Edmund Kotliński — Szkoła 
Podchorążych Rezerwy Kawalerii — w ubiorze 
garnizonowym pozasłużbowym. Rok 1930

152. Por. Edward Ksyk, adiutant 9 Pułku Ułanów 
Małopolskich. Około 1930 r.



153. 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Dowódca 
pułku płk Edward Godlewski wręcza odznaki puł
kowe w dniu święta pułkowego w 1937 r. Za nim 
adiutant pułku por. Zdzisław Malanowski. Od 
lewej: mjr Adam Wilczek, mjr Stefan Starnawski, 
ppor. Konstanty Juszczak, ppor. Jerzy Sokołowski



*

154. 7 Pułk Strzelców Konnych. Posiłek przed 
defiladą w Biedrusku w 1937 r. Frontem rtm. Zbigniew 
Szacherski



155. Płk Leonard Łodzia-Michalski dowódca 7 
Pułku Ułanów Lubelskich na czele pułku.
Rok 1938



156. Podchorążowie kawalerii Szkoły Podchorą
żych dla Podoficerów w Bydgoszczy przed defiladą 
3 maja 1937 r. Od lewej: plut. pchor. Józef Kapli- 
nowski i wachm. pchor. Mikołaj Kalino z drugiego 
rocznika oraz wachm. pchor. Stanisław Mierziko- 
wicz z trzeciego rocznika — szef szkoły



158. Oficerowie 5 Pułku Ułanów Zasławskich 
w zimowych ubiorach polowych. Od lewej por. 
Grzegorz Płodowski i por. Władysław Wilowski. 
Rok 1939

157. Odpoczynek w marszu. Oficerowie 10 Pułku 
Ułanów Litewskich w letnich mundurach polowych



159. Wyszkolenie strzeleckie w 6 Pułku Strzelców 
Konnych w zimie. Kożuszki zamiast płaszczy



160. Szeregowy sekcji liniowej w wyposażeniu 
potowym (pozuje do fotografii do Instrukcji 
MSWojsk. pchor. Jerzy Majewski ze starszego 
rocznika Szkoły Podchorążych Kawalerii w Gru
dziądzu w 1937 r.)

161. Szeregowy sekcji liniowej w wyposażeniu 
polowym (od tyłu)



1

162. Oficerowie 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w pelerynach przeciwdeszczowych podczas zawo
dów konnych. Rok 1938



163. Oficerowie 17 Brygady Kawalerii w ubiorach 
pozasłużbowych (w płaszczach i pelerynach 
sukiennych). Rok 1936



164. Kasyno oficerskie 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich w Starogardzie. Odwiedziny ofi
cera zaprzyjaźnionego rumuńskiego 11 Pułku 
Rosziori. Oficerowie w ubiorach wieczorowych. Od 
lewej: adiutant pułku por. Witold Synoradzki, por. 
Wiesław Słapa, oficer Rumun, siedzą panie: 
Milena Łękawska, żona oficera rumuńskiego, p. 
Synoradzka, ppłk Tadeusz Łękawski, por. Adam 
Jaroszewski, por. Mieczysław Rozwadowski



165. Oficer 2 Pułku Ułanów Grochowskich por. 
Mieczysław Cabanowski w mundurze historycznym 
z czasów Królestwa Kongresowego



166. Poczet sztandarowy 2 Pułku Ułanów Gro
chowskich w mundurach historycznych używanych 
podczas wystąpień uroczystych



167. Kolarze 10 Pułku Ułanów przed defiladą 3 
maja 1939 r.



168. Powrót z manewrów. Kolarze 10 Pułku Uła
nów Litewskich w wyposażeniu polowym



169. Dowódca 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzo
wanej płk dypl. Stanisław Maczek i szef sztabu mjr 
dypl. Franciszek Skibiński oraz ppłk dypl. Witold 
Cieśliński na ćwiczeniach plutonu motocyklistów 
10 Pułku Strzelców Konnych



170. Wachmistrz Stanisław Figiel — 10 Pułk 
Strzelców Konnych — w zimowym ubiorze polo- 
wym po zmotoryzowaniu pułku. Rok 1938

171. Oficerowie i podoficerowie Dywizjonu Rozpo
znawczego 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej 
w 1939 r. Od lewej: por. Otto Saxl, ppor. rez. Jan 
Rozwadowski, kpr. Przysłupa, plut. Szatkowski

172. Oficerowie Dywizjonu Przeciwpancernego 10 
BKZmot. przy kuchni polowej. Od lewej: por. 
Czesław Raczkowski, ppor. Zygmunt Patoiski, 
ppor. Zbigniew Kopczyński



173. Dywizjon Przeciwpancerny 10 BKZmot. w 
1938 r. na Zaolziu. Na pierwszym planie 
oficerowie



174. Defilada 10 Pułku Strzelców Konnych po 
przybyciu z Francji do Wielkiej Brytanii w 1940 r., 
jeszcze w mundurach francuskich



175. Grupa oficerów kawalerii Armii Polskiej na 
Wschodzie, na III Kursie Aplikacyjnym w Quizilri- 
bat w 1943 r., w ubiorach tropikalnych



I
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176. Dowódca 24 Pułku Ułanów ppłk Romuald 
Dowbor (w środku), adiutant pułku por. Stefan 
Komornicki (z lewej) i mjr Władysław Rakowski 
przy czołgu podczas walk w Holandii w 1944 r.

177. Ppor. Wacław Zaleski i uczniowie Szkoły 
Podchorążych Kawalerii II Korpusu Polskich Sił 
Zbrojnych przed promocją. Włochy, Gallipoli 
1946 r.



178. Ppor. Roman Skałacki i podchorążowie kawa
lerii II Korpusu PSZ przed defiladą w dniu promo
cji. Gallipoli, Włochy 1946 r.



180. Oficerowie Armii Krajowej: dowódca Dywiz
jonu „Jeleń” 7 Pułku Ułanów Lubelskich rtm. 
Lech Głuchowski „Jeżycki” i dowódca Pułku 
„Baszta” ppłk Stanisław Kamiński „Daniel”. 
Przykład wyglądu oficerów w Powstaniu 
Warszawskim

181. Kanonierzy artylerii konnej 1 Samodzielnej 
Brygady Kawalerii Ludowego Wojska Polskiego. 
Rok 1945



182. Oficerowie kawalerii LWP. Rok 1945



Wynalezienie w XIX wieku broni iglicowej i prochu bezdymnego zrewolucjo
nizowało sposoby walki. Wyposażenie kawalerii w nową broń ręczną nie 
zmieniło jednak sylwetki kawalerzysty. Nadal pozostało tradycyjne uzbrojenie 
— szabla, karabinek i lanca. Tak weszła kawaleria w wiek XX. Towarzyszyła 
jej już stale artyleria konna. W regulaminach kawalerii pojawił się jednak nowy 
element wykorzystania tego rodzaju broni — walka piesza, czego dawniej nie 
przewidywano. Wyjątkiem byli dragoni, zawsze przygotowywani do dwoja
kich zadań — walki konnej i pieszej.

Lata niewoli powodowały, że kolejne pokolenia Polaków „śniły swój sen 
o szpadzie”. Kolejne powstania nie zmieniały sytuacji narodu, pozbawionego 
swojej państwowości i wojska. Dopiero wybuch wojny w 1914 r. stworzył 
realne nadzieje na odzyskanie niepodległości i znów żołnierz polski z orzełkiem 
na czapce wziął broń w ręce. Wprawdzie broń obcą i z rąk obcych, ale polskiej 
sprawie służącą.

„Siódemka” strzelecka, która przeszła do historii jako zalążek kawalerii 
polskiej w I wojnie światowej, wyruszyła z Krakowa jako pieszy patrol uzbro
jony w 8 mm karabiny Mannlichera z bagnetami. Powiększający się od zarania 
swego istnienia, już konny oddział kawalerii Beliny-Prażmowskiego uzbrajał 
się ze skromnych zasobów strzeleckich i własnym przemysłem. Powodowało to 
nagromadzenie różnych typów broni. Konny Sokół lwowski, przydzielony do 
organizującego się 1 szwadronu ułanów Legionów Polskich, był wyposażony 
w jednostrzałowe karabinki Kropatschka. Napływających ochotników uzbra
jano w stare austriackie Werndle, karabiny piechoty Mannlichera wz. 1890 
i 1895. Trafiały się też zdobyczne rosyjskie karabiny Mosina wz. 1891 i 1907 
i wyhandlowane gdzieś karabiny (kb) i karabinki (kbk) Mausera wz. 1898. 
W Kielcach szwadron zaopatrzył się w pozostawionych tam magazynach 
rosyjskich w stare jednostrzałowe karabiny Berdana. W tej mozaice karabinów 
były i karabinki Mannlichera wz. 1895, i te przyjęto jako podstawowe uzbroje
nie ułanów, wszystkimi możliwymi sposobami starając się zwiększyć ich liczbę 
w oddziale. W rezultacie starań oficjalnych i nieoficjalnych, gdy zaczęło 
napływać wreszcie zaopatrzenie austriackie, w styczniu 1915 r. już wszyscy 
ułani byli wyposażeni w ten typ karabinków kawaleryjskich. Karabinki Mann
lichera wz. 1895 przetrwały w 1 Pułku Ułanów aż do 1917 r„ kiedy to, po 
przejściu pod komendę niemiecką, w Ostrołęce pułk został wyposażony w 
karabinki Mausera wz. 1898.

W broń palną krótką byli wyposażeni oficerowie, tzw. podoficerowie za 
frontem, a także niektórzy ułani, posiadający ją prywatnie, co było jeszcze 
wówczas tolerowane. Przeważały pistolety Browning, ale były i austriackie 
Steyery, i niemieckie Mausery różnych typów, a także rosyjskie rewolwery 
Naganta.

Podobnie jak z bronią palną było i z szablami w pierwszych miesiącach 
istnienia oddziału. Sokoli lwowscy przywieźli austriackie kawaleryjskie szable 
oficerskie. Sporo było różnych typów szabel c.k. armii. W miarę rozwijających 
się akcji bojowych braki uzupełniano zdobycznymi szablami i szaszkami rosyj
skimi, zarówno oficerskimi, jak i szeregowych. Spotykało się nawet szable 
i pałasze niemieckie.

Z czasem sytuacja zmieniła się i cały pułk był wyposażony w szable ka
walerii austriackiej, ale różnych typów. Powszechnym uznaniem wśród ofi
cerów 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich cieszyły się rosyjskie szable oficer
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skie wz. 1909, w które starano się zaopatrywać. Mimo wymiany broni palnej na 
niemiecką w 1917 r., pułk zatrzymał do końca swego istnienia szable austriac
kie wz. 1904.

Wtedy też, na parę miesięcy przed rozwiązaniem pułku, przydzielono lance 
metalowe niemieckie, których na froncie jeszcze nie było.

1 Pułk Ułanów nie miał swego oddziału karabinów maszynowych.
Nieco inaczej przedstawiała się sprawa uzbrojenia w 2 i 3 szwadronie 

ułanów Legionów Polskich, a później w 2 Pułku Ułanów. Od początku 
oddziały te były zaopatrywane w broń i sprzęt przez dowództwo austriackie, 
dzięki czemu uniknięto różnorodności uzbrojenia. Przydzielono ułanom kbk 
8 mm Mannlichera wz. 1895 oraz szable kawalerii austriackiej wz. 1904. W 
listopadzie 1915 r. pułk otrzymał ciężkie karabiny maszynowe Schwarzlose, 
przewożone na jukach albo, czasem, na przygodnych wózkach.

Po wycofaniu pułku z frontu do Mińska Mazowieckiego, przezbrojono go, 
tak jak i 1 Pułk Ułanów, w broń palną niemiecką, dodając lance. Jako broni 
krótkiej używano przeważnie pistoletów Steyera, a oficerowie hołdowali także 
modzie używania bardzo dobrych oficerskich szabel rosyjskich wz. 1909.

Ułani Legionów Polskich wozili karabinki na plecach przewieszone przez 
lewe ramię, wzorem kawalerii austriackiej. Pistolety w futerałach na pasach 
głównych pod prawą ręką. Szable noszono i wożono na długich rapciach.

Po drugiej stronie frontu, w kawalerii Legionu Puławskiego, a później 
Korpusów Wschodnich, całe uzbrojenie i wyposażenie było rosyjskie i zmie
niało się nieznacznie. Karabinki 7,62 mm Mosin, tzw. trzyliniówki, wz. 1891 
(„dragońskie”) lub 1907 („artyleryjskie”) noszono na plecach przewieszone 
przez lewe ramię, wzorem armii rosyjskiej. Szeregowi mieli szaszki kawaleryj
skie wz. 1881, tzw. dragonki, w czarnych pochwach. Oficerowie — „dragonki” 
oficerskie wz. 1909, różniące się od szeregowych tylko ozdobną rękojeścią, albo 
szable oficerskie wz. 1909. Broń białą noszono na rapciach, które zwyczajem 
rosyjskim nie obciążały pasa głównego, lecz zwisały na podtrzymującym je 
rzemieniu przełożonym przez prawe ramię (podobnie jak „koalicyjka”). Ofi
cerskie szable wz. 1909 były zawieszone sposobem zachodnim, natomiast „dra
gonki”, jak wszystkie szaszki, na sposób kozacki, odwrotnie, krzywizną do 
tyłu, co powodowało zupełnie inny ruch przy wydobywaniu broni z pochwy. 
W niektórych oddziałach używano też szaszek kozackich wz. 1881. Zdarzały 
się też wśród oficerów indywidualnie wykonywane szaszki kozackie, nie prze
widziane żadnym przepisem.

W broni palnej krótkiej przeważały rewolwery Naganta, ale używano i sze
regu innych typów, zwłaszcza pistoletów, kierując się (w przypadku oficerów) 
własnym gustem, przekonaniem i przyzwyczajeniem.

W wyniku nabywania doświadczeń bojowych podczas I wojny światowej 
zwiększała się liczba broni maszynowej w armiach walczących. Pułki ułanów 
Korpusów Polskich 1917—1918 w Rosji zostały wyposażone w karabiny 
maszynowe systemu Maxima o kalibrze 7,62 mm. Przewożone były one na 
rosyjskich dwukołowych biedkach. Pomysł używania taczanek dobiero się 
rodził.

Powszechnie używano w kawalerii lanc, głównie rosyjskich, metalowych 
lub drewnianych, ale zdarzały się i niemieckie. ___

W kawalerii organizowanej na terenach Rosji po rozwiązaniu Korpusów 
Wschodnich, uzbrojenie, tak jak i wyposażenie było już niejednolite. W puł- 267 



kach ułanów 4 Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego — broń rosyjska, nie
miecka, francuska, czasem austriacka, co stwarzało wielkie trudności w zaopa
trzeniu w amunicję. W 1 Pułku Ułanów 5 Dywizji Syberyjskiej szable i lance 
były rosyjskie, karabinki początkowo rosyjskie, potem japońskie 6,5 mm Ari- 
saka, ręczne karabiny maszynowe francuskie 8 mm Chauchat wz. 1915 i ame
rykańskie Lewisy jako ciężka broń maszynowa.

Szwoleżerowie Armii Polskiej we Francji 1917—1919 byli uzbrojeni zgod
nie z przepisami francuskimi. Jako kawaleria dywizyjna dywizji strzelców nie 
używała lanc. Bronią palną były francuskie 8 mm karabinki trzystrzałowe 
wz. 1890 i 1892. W zasadzie używano szabel francuskiej lekkiej kawalerii 
wz. 1822, ale część oddziałów szwoleżerów, które zaczęto organizować na 
terenie Włoch, otrzymała pałasze dragońskie.

Jako wyposażenie połowę szwadrony otrzymały hełmy francuskie 
„Adrian” wz. 1915 w kolorze mundurów, z nałożonymi, wytłaczanymi w bla
szanych tarczach orłami jagiellońskimi w tym samym kolorze co hełmy. Wize
runek orłów używanych przez Armię Polską we Francji zaprojektował Xawery 
Dunikowski. Szwoleżerowie we Francji byli pierwszymi polskimi kawalerzy- 
stami XX wieku używającymi stalowych hełmów.

Powstańcy 1918—1919, a potem Wojska Wielkopolskie wykorzystywały 
bogate zasoby uzbrojenia niemieckiego, znajdujące się w garnizonach na tere
nie Wielkopolski.

Bronią strzelecką kawalerii były karabinki Mausera wz. 1898 i Mannli- 
chera-Mausera wz. 1888. Jako broni palnej krótkiej używano przede wszyst
kim pistoletów Lugera wz. 1908 (Parabellum) i Mausera wz. 1896, z drewnianą 
kolbą służącą jednocześnie jako futerał, a także Dreysege, Browninga i szereg 
innych. Bronią maszynową był ciężki karabin Maxima wz. 1908 na podstawie 
saneczkowej, przewożony na wozach taborowych.

Podstawowym typem broni siecznej przyjętym w Pułkach Ułanów Wielko
polskich — 1,2,3 i 4 były szable artylerii niemieckiej AS wz. 1896, ale używano 
w nich też pałaszy pruskiej jazdy wz. 1889. W rękach oficerów spotykano cały 
szereg różnych typów szabel niemieckich — bojowych i paradnych, ale nie było 
to ustalone przepisami. Używano w tym czasie lanc stalowych niemieckich, 
które przetrwały w tych pułkach aż do 1939 r.

Artyleria konna Wojsk Wielkopolskich — późniejszy 7 Wielkopolski 
Dywizjon Artylerii Konnej — używała niemieckich armat 9 cm, wymienionych 
następnie na 7,5 cm armaty francuskie, a ostatecznie na 3-calowe armaty 
rosyjskie.

W okresie 20-lecia międzywojennego uzbrojenie kawalerii podlegało roz
maitym próbom i badaniom, gdyż musiało odpowiadać zasadniczo wymogom 
walki pieszej, ale i być użyteczne w wypadkach konieczności walki konnej. 
Jednocześnie musiano uwzględniać również możliwości obciążenia konia.

Podstawowy środek walki stanowiła broń strzelecka indywidualna i zespo
łowa. W latach 1918—1920 broń w oddziałach była niejednolita, co stwarzało 
trudności w zaopatrywaniu w amunicję. W roku 1920 postanowiono pozosta
wić w jednostkach frontowych uzbrojenie francuskie, niemieckie i austriackie, 
natomiast jednostki tyłowe wyposażyć w broń rosyjską, włoską, angielską 
i japońską. ——

Także wyposażenie w szable było bardzo zróżnicowane. Organizowane w 
latach 1918—1919 formacje kawaleryjskie dysponowały szablami: niemieckimi 268 



artyleryjskimi wz. 1896, austriackimi wz. 1904, rosyjskimi wz. 1909 i 1881, 
francuskimi wz. 1822 oraz polskimi wz. 1917, do których doszły wkrótce 
również polskie wz. 1921. Niezależnie od tych spotykało się w oddziałach wiele 
innych szabel, nawet pojedyncze egzemplarze, zwłaszcza wśród ochotników 
i oficerów. W 1918 r. szable noszono na rapciach, zarówno pieszo, jak i konno. 
Ten niewygodny sposób próbowano zmieniać, szczególnie konno, umieszcza
jąc szablę pionowo przy siodle — przy przednim lub tylnym łęku, z lewej lub 
prawej strony.

Lance, używane w tym pierwszym okresie niepodległości, miały też różne 
pochodzenie — niemieckie, rosyjskie, francuskie.

Z indywidualnej broni strzeleckiej w użyciu były kbk niemieckie 7,9 mm 
Mausera wz. 1898 oraz Mannlichera-Mausera wz. 1888, austriackie 8 mm 
Mannlichera wz. 1890 i 1895, rosyjskie 7,62 mm Mosina wz. 1891 (dragoński) 
i wz. 1907 (artyleryjski), a od 1919 r. także kbk francuskie 8 mm Berthiera 
wz. 1892 i 1916. Karabinki wożono na plecach przewieszone na pasie przez 
lewe ramię.

Z ciężkiej broni strzeleckiej w wyposażeniu kawalerii znajdowały się ciężkie 
karabiny maszynowe (ckm) różnych wzorów: niemieckie, 7,9 mm Maxima 
wz. 1908, rosyjskie 7,62 mm Maxima wz. 1905 i 1910, austriackie 8 mm 
Schwarzlose wz. 1907/12, a potem francuskie 8 mm Hotchkissa wz. 1914. 
Spotykało się też lekkie karabiny maszynowe (lkm): niemieckie 7,9 mm 
Maxima wz. 1908/15, angielskie 7,7 mm Lewisa wz. 1915, a także ręczne 
karabiny maszynowe (rkm) francuskie 8 mm Chauchat wz. 1915. Etatowo na 
pułk przypadało w tym czasie 8 ckm, a rkm i lkm — rozmaicie. Rkm wożono 
przewieszone na plecach na pasie przez ramię lub na koniu jucznym. Ckm na 
wozach taborowych (niemieckich), dwukołowych wózkach (rosyjskich) lub na 
taczankach, przeważnie wówczas jeszcze improwizowanych. W plutonach 
jucznych ckm wraz z podstawą oraz amunicję i wyposażenie przewożono na 
austriackich siodłach jucznych.

Po demobilizacji w 1921 r. doprowadzono do pewnego uporządkowania 
uzbrojenia w kawalerii. Jako podstawowe uzbrojenie strzeleckie przyjęto aus
triackie karabinki Mannlichera wz. 1895 z bagnetami wz. 1895. Jedynie w puł
kach 7 Brygady Jazdy (15, 16 i 17 Pułki Ułanów) używano kbk Mausera 
wz. 1898 z tego samego wzoru bagnetami.

Jako lekką broń maszynową pozostawiono francuskie rkm Chauchat 
wz. 1915. Zasadniczym wzorem przyjętego w kawalerii ckm był austriacki 
Schwarzlose wz. 1907/12 na trójnożnej podstawie, łatwej do przewożenia na 
jukach. Na pułk przypadało 12 ckm.

W kawalerii dywizyjnej, którą tworzyć miały w razie mobilizacji pułki 
strzelców konnych, zanim włączono je w 1924 r. do kawalerii samodzielnej, 
było nadal duże zróżnicowanie broni powtarzalnej. Oprócz już wymienionych 
używano francuskich kbk Berthiera wz. 1892 i 1916 oraz angielskich karabinów 
Enfield wz. 1914.

W roku 1925 zaczęto dla kawalerii przerabiać kbk 7,62 mm Mosina na 
amunicję mauserowską 7,9 mm. Broń ta otrzymała oznaczenia wz. 91/98/25 
i została przystosowana do polskiego bagnetu nożowego wz. 1924. Równo
cześnie z wymianą austriackich kbk Mannlichera na Mosina wz. 91/98/25, __
w części pułków wprowadzono niemieckie kbk Mausera wz. 1898 oraz kara
binki tego wzoru, ale polskiej produkcji. Na przełomie lat 1929 i 1930 zaczęto 269 



we wszystkich pułkach kawalerii wprowadzać kbk wz. 1898, a pod koniec lat 
trzydziestych ulepszoną jego wersję — polski 7,9 mm karabinek wz. 1929 
z odpowiednim do niego bagnetem wz. 1928 i 1929.

Do roku 1934 we wszystkich pułkach kawalerii wymieniono dotychczasowe 
etatowe rkm Chauchat wz. 1915 na, wprowadzone w całej armii, polskiej 
produkcji rkm wz. 1928, który był ulepszonym i częściowo zmodyfikowanym 
rkm Browninga wz. 1924, przystosowanym do polskiej amunicji 7,9 mm. Na 
każdy pułk przypadało 17 tych bardzo dobrych rkm. Początkowo rkm wożono 
na pasie przez ramię, tak jak dotychczas rkm Chauchat na plecach, ale wkrótce 
skonstruowano specjalny noszak do jego wożenia, w formie poduszkowego 
podkładu z plecakowymi szelkami, w którym karabin był umocowany ukośnie, 
lufą nad prawym ramieniem jeźdźca, dla ułatwienia wsiadania na konia. Do 
wybuchu wojny w 1939 r. noszaki te były nadal ulepszane. Amunicję do rkm 
wożono i noszono w specjalnych ładownicach parcianych na pasie głównym, 
a dodatkowo także w podobnych, zakładanych na pasach, również parcia
nych, przez ramię. Do dłuższego marszu na rkm nakładano pokrowiec 
nieprzemakalny.

W latach 1925—26 wymieniono ckm Schwarzlose na Maxima, przerabiając 
je i dopasowując podstawy Schwarzlose, wygodne w kawalerii i pasujące do 
rzędów jucznych. Podstawa niemieckiego ckm Maxima wz. 1908 do tego się nie 
nadawała.

Ze względu na zużycie dotychczasowej broni maszynowej, a jednocześnie 
konieczność jej unowocześniania przystąpiono do produkcji, z pewnymi zmia
nami konstrukcyjnymi, ckm Browinga wz. 1919, który otrzymał w Polsce 
oznaczenie wz. 1930. Dla kawalerii skonstruowano specjalny typ trójnożnej 
podstawy, pozwalającej na szybkie dostosowanie broni do strzelania przeciw
lotniczego, zwiększającej walory taktyczne broni oraz łatwej do transportu 
jucznego i na taczance. Do wybuchu wojny wszystkie pułki kawalerii zostały 
wyposażone w ten nowy polski typ ckm na podstawie „kawaleryjskiej”.

Rozmaitość używanych taczanek ujednolicono w 1929 r., wprowadzając 
jednakowy dla wszystkich wz. 1928. Nadal jednak prowadzono badania 
w zakresie nowych projektów tego pojazdu, co doprowadziło do zatwierdzenia 
do produkcji jednego z nich. Nowa taczanka, różniąca się zasadniczo od 
wszystkich dotychczasowych, składała się z dwóch dwukołowych półwozi 
połączonych sprzęgłem, pozwalającym na niezależne wykonywanie ruchów 
przedniej i tylnej osi kół stosownie do nierówności terenu. Zwiększona zwrot- 
ność i obniżenie środka ciężkości wpłynęły dodatnio na dobre wyniki prób. 
Taczanka otrzymała oznaczenie wz. 1936 i do wybuchu wojny wyposażono 
w nie większość pułków kawalerii.

W latach dwudziestych stosowano przy taczankach zaprzęgi parokonne, 
dość szybko zmienione na trzykonne, zawsze zakładane „w poręcz”, ale w ró
żnych pułkach rozmaicie — para w dyszlu, trzeci doprzęgnięty z lewej lub 
z prawej strony, albo jeden koń w dwóch dyszelkach, a pozostałe doprzęgnięte 
po bokach. Ten ostatni sposób został przewidziany i zastosowany w nowej 
taczance wz. 1936, gdzie koń środkowy miał uprząż chomątową, a boczne 
szorową. Do taczanek wz. 1928 próbowano w niektórych pułkach stosować 
zaprzęg czwórkowy „w lejc”, gdzie przednią parę prowadził jezdny z siodła. 
Było to jednak niezgodne z przepisami.

Wprowadzenie nowych ckm spowodowało konieczność opracowania no 270



wych rzędów jucznych, co nastąpiło w roku 1936, i taki też wzór otrzymały — 
1936. W maju 1939 r. wszystkie pułki dostały po cztery komplety tych nowych 
polskich rzędów.

Wzrost znaczenia broni pancernej na świecie i jej rozwój spowodował 
konieczność wyposażenia oddziałów w skuteczną broń przeciwpancerną. Pol
ska zakupiła w Szwecji armaty 37 mm Boforsa wz. 1936 i jednocześnie rozpo
częła ich produkcję na licencji. Po piechocie, w plutony tych świetnych armat 
wyposażono wszystkie pułki kawalerii. Armata do transportu była doczepiana 
do przodka, który służył jednocześnie do transportu amunicji. Zaprzęg stano
wiły trzy konie, założone identycznie jak do taczanek wz. 1936, powożone przez 
woźnicę z przodka armaty. Obsługę stanowiło 8 żołnierzy, w tym woźnica 
i dwóch koniowodnych, którzy w czasie strzelania trzymali konie wierzchowe 
bezpośredniej obsługi armatki.

Na krótko przed wybuchem wojny w 1939 r., wydano oddziałom, utrzymy
wany w ścisłej tajemnicy, nowy typ uzbrojenia przeciwpancernego — 7,9 mm 
karabiny specjalne przeciwpancerne wz. 1935, zwane „Ur 1935”, proste i łatwe 
w obsłudze, a będące rewelacją i pełnym zaskoczeniem dla wroga w kampanii 
wrześniowej. Okazało się, że nie opracowano odpowiedniego sposobu trans
portowania tych karabinów w kawalerii, co ze względu na ich długość ( 1,76 m) 
sprawiało duże trudności w jeździe konnej. W pułkach próbowano różnych 
sposobów przewożenia — na pasie przez plecy lufą w dół, na specjalnie dopa
sowanym noszaku jak rkm, jak lancę, pionowo w uchwycie zamocowanym 
przy strzemieniu, wreszcie na juku amunicyjnym. Żaden z tych sposobów nie 
znalazł uznania w oddziałach. Instrukcja przewożenia tego karabinu w kawale
rii opracowana w ostatnich dniach sierpnia 1939 r. nie zdążyła już dotrzeć do 
pułków.

W kawalerii najpowszechniejszym typem pistoletów był 9 mm lub 7,65 mm 
Frommera, a także 7,65 mm Cebra wz. 1916. W 1938 r. na miejsce dotychczas 
używanych różnych typów wprowadzono polskiej konstrukcji 9 mm pistolet 
Vis wz. 1935 dla oficerów i funkcyjnych, dla których przewidziana była broń 
krótka. Noszony był w futerale na pasie głównym pod prawą ręką, kolbą 
połączony z plecionym sznurem skórzanym założonym na szyję. Nadal jednak 
niektórzy oficerowie używali swoich prywatnych pistoletów, z zastrzeżeniem, 
że nie mogły być o mniejszym kalibrze niż 7,65 mm.

W latach trzydziestych podjęto badania nad wyprodukowaniem nowego 
typu szabli bojowej. W 1931 r. zaproponowano cztery nowe modele; jednak, po 
okresie prób, produkcji ich nie podjęto. Dopiero w latach 1934—1935 w Insty
tucie Technicznym Uzbrojenia opracowano szablę wz. 1934. W marcu 1936 r. 
zlecono Hucie Ludwików w Kielcach seryjną produkcję tego bardzo udanego 
wzoru szabli. Szable te wprowadzano sukcesywnie do pułków kawalerii na 
miejsce poprzednio używanych i we wrześniu 1939 r. już prawie wszystkie pułki 
były w nie uzbrojone.

Po wprowadzeniu sposobu noszenia szabel na żabkach zamiast na rap
ciach, w szyku konnym zawieszano je przepisowo przy tylnym łęku siodła po 
lewej stronie. Z chwilą otrzymania nowych rzędów wierzchowych polskich 
wz. 1925, a potem wz. 1936, szable troczono pod tybinką, z lewej strony siodła. 
Ten sposób wożenia szabel okazał się najpraktyczniejszy. Było to jednocześnie, 
choć nie zamierzone, nawiązanie do husarskiego sposobu wożenia koncerza. W 
roku 1938 Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Wojska proponowało wyposa- 271



zenie kawalerii w szable zaprojektowane przez rtm. dypl. Bohdana Mincera, 
wzorowane na bojowej szabli polskiej z XVII w., aby w ten sposób nawiązać do 
rodzimych tradycji.

Z początkiem lat trzydziestych ujednolicono wyposażenie pułków w lance, 
w które był uzbrojony co drugi szeregowiec w sekcjach liniowych. Z wyjątkiem 
pułków wywodzących się z Wojsk Wielkopolskich, w których nadal obowią
zywały lance niemieckie, w pozostałych wprowadzono stalowe lance francuskie 
wz. 1913. Lance wożono wkładając prawą stopę w pętlę przy tylcu broni i 
prawą rękę w temblak umocowany pośrodku lancy.

Zmotoryzowanie trzech Pułków kawalerii — 24 Ułanów i 10 Strzelców 
Konnych, a tuż przed wojną 1 Strzelców Konnych, spowodowało zmiany 
w wyposażeniu i uzbrojeniu tych, pozbawionych koni, pułków. Z uzbrojenia 
odpadły lance i szable, choć te ostatnie pozostawiono jako broń boczną przy 
ubiorze pozasłużbowym. Zwiększyła się liczba broni maszynowej do 43 rkm i 
20 ckm na pułk. Oddziały wyposażono w broń stromotorową, której w pułkach 
konnych nie było — moździerze 81 mm Stokes Brand wz. 1931.

Szwadrony Korpusu Ochrony Pogranicza różniły się typami uzbrojenia od 
40 pułków kawalerii. Po powołaniu do życia KOP-u w roku 1924, w szwadro
nach kawalerii były w użyciu kbk Berthier wz. 1916 oraz rkm Chauchat 
wz. 1915. W 1930 r. wycofano uzbrojenie francuskie, przydzielając na jego 
miejsce kbk wz. 1898 oraz rkm wz. 1928. Szable były niemieckie wz. 1896 
i francuskie wz. 1822, z obciętymi, jak i w całej armii, koszami rękojeści. 
Dopiero po 1930 r. szwadronom KOP-u przydzielono ckm Maxima na pod
stawie Schwarzlose.

W początkowym okresie po zorganizowaniu artylerii konnej w latach 
wojny 1918—1920, w dywizjonach znajdowały się armaty różnych typów. 
W początku lat dwudziestych ujednolicono sprzęt we wszystkich DAK-ach, 
przyjmując jako uzbrojenie rosyjskie 3-calowe armaty połowę wz. 1902. Celem 
znormalizowania kalibru armat polowych w WP przerobiono i dostosowano 
do amunicji francuskiej armaty rosyjskie na 75 mm, dając im nowe oznaczenie 
wz. 1902/26. Ten nowy sprzęt przydzielano artylerii konnej od 1929 r. i wkrótce 
miały go wszystkie jej oddziały. Jednocześnie wymieniono dotychczasowe 
jaszcze rosyjskie na włoskie, pozostawiając przodki rosyjskie — wszystko 
dostosowując do transportu amunicji francuskiej. Zarówno armaty, jak i ja
szcze były ciągnione przez zaprzęgi sześciokonne, prowadzone przez jezdnych. 
Obsługa jechała konno. Indywidualne uzbrojenie żołnierzy artylerii konnej nie 
różniło się od uzbrojenia kawalerzystów, z wyjątkiem lanc, których nie było.

Ochronę baterii DAK-ów stanowiły karabiny maszynowe różnych typów 
w różnym okresie, przewożone na taczankach. Od 1926 r. dywizjonom przy
dzielono 7,9 mm ckm Hotchkissa wz. 1925, ale używano także 7,9 mm ckm 
Maxima wz. 1908 na podstawie sankowej, a i na podstawie Schwarzlose.

Przez okres dwudziestolecia międzywojennego kawaleria nie była wyposa
żona w hełmy. Ubierano w nie niektóre oddziały z okazji specjalnych okoli
czności. W roku 1939 wszystkie oddziały kawalerii i artylerii konnej wyposa
żono w stalowe hełmy francuskie wz. 1915. Różniły się od ogółu pułków tylko 
pułki zmotoryzowane. W 10 Brygadzie Kawalerii noszono hełmy niemieckie 
wz. 1916, a w 1 Pułku Strzelców Konnych w Warszawskiej Brygadzie 
Pancerno-Motorowej — hełmy polskie wz. 1931.

Po kampanii wrześniowej oddziały polskie znów zostały pozbawione pol- 272



skiego uzbrojenia i zdane na broń przydzielaną im przez sojuszników bądź 
zdobywaną na wrogach.

Kawaleryjskie oddziały we Francji i w Syrii do wiosny 1940 r. były, tak jak 
i cała armia polska, właściwie pozbawione uzbrojenia, gdyż Francuzi wydzie
lali Polakom tak znikome ilości starego, zużytego sprzętu z czasów I wojny 
światowej, że szkolenie trzeba było prowadzić ,,na raty”. Dopiero bezpośred
nie zagrożenie ofensywą niemiecką spowodowało natychmiastowe wydanie 
z magazynów należnego etatowego uzbrojenia i wyposażenia. Nie było ono 
jednakowe we wszystkich oddziałach. Inaczej były uzbrojone szwadrony 
konne, inaczej motocykliści czy szwadrony przewożone samochodami w dy
wizjonach rozpoznawczych, a inaczej wchodzące w skład 10 Brygady Kawalerii 
Pancernej.

Jako broni palnej osobistej używano kbk 8 mm Lebela wz. 1886/93 R 35, 
kbk 7,5 mm Berthiera wz. 1907/15/34 i kbk 7,5 mm MAS wz. 1936, a do nich 
typowych francuskich bagnetów kłujących wz. 1936.

Bronią palną krótką funkcyjnych były 7,65 mm pistolety francuskie MAS 
wz. 1935 lub tego samego kalibru pistolety Star i FN. Oficerowie, którzy mieli 
obowiązek sami zaopatrzyć się w ekwipunek i uzbrojenie, sprawiali sobie 
pistolety różnych typów, o różnym kalibrze, wśród których trafiały się i 11 mm 
rewolwery wz. 1873. Niektórzy mieli nawet polskie Visy, jakimś sposobem 
przemycone przez kilka granic.

Broń maszynowa to 7,5 mm rkm Chautellerault wz. 1924/29 i 8 mm 
Chauchat wz. 1915 oraz 8 mm ckm Hotchkiss wz. 1914. Oddziały kawaleryjskie 
dysponowały 25 mm armatkami przeciwpancernymi wz. 1934, a także moź
dzierzami 80 mm.

Szwadrony konne otrzymały, dobrze znane Polakom, szable kawalerii 
francuskiej wz. 1822.

Wszyscy nosili stalowe hełmy francuskie wz. 1935, minimalnie różniące się 
od używanych w kampanii wrześniowej hełmów wz. 1915. Obsługa pojazdów 
pancernych i część motocyklistów miała hełmy czołgowe wz. 1936. Oddział 
rozpoznawczy Brygady Strzelców Karpackich, późniejszy pułk ułanów Kar
packich, hełmów w tym pierwszym okresie swojego istnienia nie używał.

Oddziały kawaleryjskie, które wyewakuowały się z Francji do Anglii 
z częścią uzbrojenia i wyposażeniem osobistym, początkowo go używały. 
Podobnie było z Ułanami Karpackimi w Palestynie. Wkrótce jednak zaczęło 
napływać zaopatrzenie i uzbrojenie brytyjskie różnych typów, ale w niedosta
tecznych ilościach. Do końca wojny oddziały przechodziły szereg reorganizacji 
według zmieniających się etatów angielskich i w zależności od przeznaczenia 
były wyposażane w różnoraki sprzęt i uzbrojenie. Te zaś ulepszano co też 
powodowało wymiany na nowe. Przykładem takich ciągłych zmian może być 
Pułk Ułanów Karpackich.

Ułani Karpaccy mieli w swoim początkowym okresie służby przy boku 
armii brytyjskiej do czerwca 1941 r. w dalszym ciągu szwadrony konne (obok 
zmotoryzowanych), a w nich uzbrojenie kawaleryjskie z angielskimi pałaszami 
wz. 1908. Pułk po pełnym zmotoryzowaniu, gdy jeszcze były duże braki uzbro
jenia i sprzętu pancernego, korzystał ze zdobycznych niemieckich czołgów 
lekkich, włoskich samochodów pancernych, angielskich wysłużonych samo
chodów Marmon Harrington i Rolls Royce. Pierwsze czołgi pułku były typu 
General Stuart. 273



Przeznaczenie pułków o nazwach i tradycjach kawaleryjskich w Polskich 
Siłach Zbrojnych było zróżnicowane. Były pułki pancerne — czołgowe, pułki 
rozpoznawcze — czołgowy i na samochodach pancernych, a także, spełniający 
rolę piechoty zmotoryzowanej, wspierający pułki czołgowe, dragoni. W ra
mach jednego pułku żołnierze byli rozmaicie uzbrojeni, w zależności od funk
cji, jaką pełnili.

Zalążki późniejszych pułków ułanów — 1 Krechowieckich, 12 Podolskich 
i 15 Poznańskich, które jako oddziały piesze organizowały się w Armii Polskiej 
w ZSRR w latach 1941 —1942, były uzbrojone w broń radziecką, którą przy 
przejściu wojska do Iranu pozostawiono. Krótką bronią palną były wówczas
7,62 mm rewolwery Naganta wz. 1893. W batalionie „S” (specjalny), który 
został w całości uzbrojony w kwietniu 1942 r. (późniejszy 15 P. Uł.), rewolwery 
posiadali prawie wszyscy żołnierze oddziału. Prócz tego batalion dysponował 
pistoletami automatycznymi PPD wz. 1940, 10-strzałowymi karabinami 
samopowtarzalnymi SWT wz. 1938/40, rkm systemu Diegtiariewa DP wz. 
1928 i ckm Maxima wz. 1910. Cała ta broń była jednakowego kalibru — 7,62 
mm. Uzupełniały uzbrojenie tego wyborowego oddziału, będącego w bezpo
średniej dyspozycji dowódcy armii, 14,5 mm rusznice przeciwpancerne PTRD 
wz. 1941, 45 mm granatniki oraz 82 mm moździerze wz. 1937.

Podobnie był uzbrojony, wcześniej jeszcze powstały, szwadron przyboczny 
dowódcy PSZ w ZSRR (późniejszy 12 P. Uł.), z tym że były w nim także 
używane 7,62 mm kb Mosina wz. 1891/30.

We wszystkich pułkach kawaleryjskich obydwu Korpusów Polskich Sił 
Zbrojnych, podstawowymi typami krótkiej broni palnej były pistolety 11,43 
mm Colta wz. 1911 i rewolwery 9,63 mm Enfielda wz. 1938 lub Smith Wessona, 
a także Webleya. Broń palną długą stanowiły karabiny 7,69 mm Lee-Enfielda 
wz. 1907 bądź jego odmiany, a do tego bagnety wz. 1907, nożowe lub, później 
wprowadzone, krótkie kłujne wz. 1943.

W I Korpusie podstawowym pistoletem maszynowym był 9 mm Sten 
z różnego rodzaju kolbami. W II Korpusie przeważała broń amerykańska — 
11,43 mm pistolety automatyczne Thompsona wz. 1928. We wszystkich 
oddziałach używano rkm 7,69 mm Bren Mk 1, ckm 7,69 mm Vickers Mk 1 i
7,62 mm Browning wz. 1919. Bronią przeciwpancerną pojedynczego żołnierza 
były karabiny 13,9 mm Boys i granatniki ppanc. PIAT.

Pułki pancerne w okresie szkolenia i przygotowań do akcji bojowych korzy
stały z czołgów różnych typów, kolejno im przydzielanych. Były to czołgi 
General Stuart, Valentine, Churchill, Covenanter, Crusader, Cromwelt i Gene
ral Sherman. Poszczególne marki tych wozów bojowych miały swoje odmiany, 
w miarę ulepszania szczegółów konstrukcyjnych. Każda z odmian posiadała 
swoje oznaczenia, tak jak typ uzbrojenia. Ostatnim przyjętym w pułkach 
pancernych podstawowym typem były czołgi Sherman. W I Korpusie PSZ 
pułkami pancernymi były 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, 24 Pułk Ułanów 
i w pewnym okresie także 9 Pułk Ułanów Małopolskich. W II Korpusie 1 Pułk 
Ułanów Krechowieckich. Pod koniec wojny, po przeorganizowaniu 2 Brygady 
Pancernej w dywizję i sformowaniu 14 Wielkopolskiej Brygady Pancernej, 
także dotychczasowe pułki rozpoznawcze — Pułk Ułanów Karpackich i 15 
Pułk Ułanów Poznańskich oraz nowo utworzone pułki: 3 Ułanów Śląskich i 10 
Huzarów, stały się pułkami czołgów uzbrojonymi w Shermany, choć 14 Bry
gada Pancerna nigdy nie otrzymała pełnego wyposażenia w wozy bojowe. 274



We wszystkich pułkach rozpoznawczych — 9, 12, 15 i Karpackim Ułanów, 
a potem 7 i 25 Ułanów i Szwoleżerów, podstawowym sprzętem były ciężkie 
samochody pancerne Staghound. Wyjątek stanowił 10 Pułk Strzelców Kon
nych 1 Dywizji Pancernej, który, będąc pułkiem rozpoznawczym, miał szybkie 
czołgi typu Cromwell zamiast samochodów pancernych.

Oprócz tego podstawowego sprzętu bojowego w pułkach była też pewna 
liczba czołgów innych typów, jak lekkie General Stuart, a także samochodów 
pancernych Scout Car marki Humber.

Niezależnie od uzbrojenia wozów bojowych w armaty i broń maszynową, 
w pułkach znajdowała się też broń ciężka przeciwpancerna i stromotorowa 
przewożona. Liczba i typ tego sprzętu w oddziałach wsparcia były zmienne 
w poszczególnych pułkach kawaleryjskich. Były to 40 mm (2 funtowe) i 57 mm 
(6 funtowe) armaty przeciwpancerne oraz moździerze 50,8 mm (2 calowe) i 
76,2 mm (3 calowe). Do transportu służyły transportery opancerzone kołowe 
marki White lub kołowo-gąsienicowe Half Track oraz pełzaki pancerne na 
gąsienicach Universal Carrier. Część pułkowych armat 75 mm używano jako 
samobieżne, po zamontowaniu na podwoziu Half Tracka M 3.

Wszystkie pułki miały też własną obronę przeciwlotniczą w postaci ciężkich 
lub najcięższych, pojedynczych bądź sprzężonych karabinów maszynowych na 
pojazdach opancerzonych.

Pułki dragonów posługiwały się takim samym sprzętem pancernym i u- 
zbrojeniem jak pułki rozpoznawcze, tylko liczba poszczególnych gatunków 
broni była różna.

Nie można tu pominąć 1 pułku przeciwpancernego 1 DPanc., choć formal
nie pułku artylerii, ale wywodzącego się z jednostki kawaleryjskiej i takież 
tradycje kultywującego. Oprócz armat angielskich przeciwpancernych koło
wych 17-funtowych, przewożonych za ciągnikami opancerzonymi, pułk był 
wyposażony w samobieżne amerykańskie 76,2 mm działa przeciwpancerne 
M 10, tzw. niszczyciele czołgów, montowane na podwoziu czołgów Sherman.

Do tradycji artylerii konnej nawiązywały w PSZ dwie jednostki, obie w II 
Korpusie: III Dywizjon Artylerii Konnej 1 Pułku Artylerii Lekkiej oraz 7 Pułk 
Artylerii Konnej, przemianowany 28.8.1943 r. z 7 Pułku Artylerii Lekkiej, 
który, po różnych przydziałach, ostatecznie wszedł w skład 2 Warszawskiej 
Dywizji Pancernej. 7 Pułk Artylerii miał część sprzętu w postaci 87,6 mm 
haubic samobieżnych Sexton na podwoziu kanadyjskiego czołgu Ram.

We wszystkich jednostkach PSZ używano angielskich hełmów Mk II. Nie 
nadawały się one dla obsług wozów bojowych, dlatego przydzielono im hełmy 
AT Mk II typupancerno-motorowego. Ostatecznie w pułkach kawaleryjskich 
używano obydwu typów. Wersja hełmów AT Mk II dla załóg wozów pancer
nych różniła się od wersji dla motocyklistów tylko podpinką hełmu.

W ostatnim okresie istnienia pułków kawalerii PSZ, przy oficjalnych 
wystąpieniach zwartych oddziałów pieszo, różniły się one pomiędzy sobą spo
sobem noszenia pistoletów (rewolwerów) przez obsługi czołgów i oficerów oraz 
pistoletów maszynowych przez szwadrony.

Pistolety Thompson noszono na piersi — w 15 Pułku Ułanów przewieszone 
przez prawe ramię kolbą w dół, w 12 Pułku Ułanów przez prawe ramię kolbą w 
górę, w 1 i 3 Pułku Ułanów i 10 Huzarów przez lewe ramię kolbą w dół. W 24 _________,-
Pułku Ułanów tak samo, ale pistolety maszynowe Steń.

Pistolety i rewolwery noszono w futerałach zamkniętych lub otwartych, 275



bezpośrednio na pasie głównym lub poniżej pasa, z lewej lub prawej strony, 
a także na udzie, w kaburze otwartej.

Konspiracyjne i partyzanckie kawaleryjskie oddziały Armii Krajowej 
niczym się nie różniły pod względem uzbrojenia od innych oddziałów AK. 
Wykorzystywano każdą dostępną broń, nie zważając na jej pochodzenie, typ, 
kaliber. Przeważnie pierwszym uzbrojeniem była broń polska pozostała po 
kampanii wrześniowej, często troskliwie zabezpieczona. Po wybuchu wojny 
niemiecko-radzieckiej, na terenach wschodnich kraju było dużo pozostawio
nego sprzętu radzieckiego, który żołnierze Polski podziemnej skrzętnie zbie
rali. Do tego zaczęła dochodzić broń zdobyczna na okupantach, a także 
odkupywana od Niemców. Również sojusznicy niemieccy: Węgrzy, Włosi, 
Rumuni, pozbywali się czasem broni na rzecz Polaków, bądź też im ją odbie
rano. Kiedy zaczęły się lotnicze zrzuty sprzętu z Anglii dla Armii Krajowej, 
liczba typów broni jeszcze się powiększyła o wzory brytyjskie i amerykańskie. 
Produkowano też uzbrojenie w konspiracyjnych wytwórniach broni na terenie 
kraju.

Nie sposób jest wymienić wszystkich typów i gatunków używanego do 
walki z okupantem uzbrojenia. Przeważała w konspiracji broń palna krótka. 
W oddziałach partyzanckich karabiny i karabinki. Zawsze poszukiwane były 
przez żołnierzy pistolety maszynowe. W użyciu znajdowały się ręczne karabiny 
maszynowe, rzadziej ciężkie karabiny maszynowe. Wachlarz używanego 
uzbrojenia powiększał się o zrzutową i zdobyczną broń przeciwpancerną.

Spis typów uzbrojenia w 27 Pułku Ułanów Armii Krajowej może być 
przykładem zróżnicowanego wyposażenia oddziałów, a co za tym idzie, trud
ności w zaopatrzeniu we właściwą amunicję. Pułk walczył bronią polską (pisto
lety, kb, kbk, rkm, ckm), radziecką (pistolety, rewolwery, pistolety maszynowe 
kb i kbk, rkm, ckm), niemiecką (pistolety, pistolety maszynowe, rkm), francu
ską (kb), holenderską (kb), fińską (pistolet maszynowy), włoską (kbk), węgier
ską (kb).

Uzbrojeniem osobistym żołnierzy Samodzielnej Brygady Kawalerii LWP 
były szaszki kozackie wz. 1927 produkcji radzieckiej z lat czterdziestych, 
noszone wzorem kawalerii radzieckiej — na pasie skórzanym lub parcianym 
przewieszonym przez prawe ramię pod pasem głównym — krzywizną do tyłu.

Oficerowie i starsi podoficerowie na funkcjach oficerskich byli uzbrojeni w
7,62 mm pistolety TT wz. 1930/33 lub 7,62 mm rewolwery Naganta wz. 1893. 
Uzbrojeniem pozostałych podoficerów i szeregowców był kbk 7,62 Mosina 
wz. 1938 i 7,62 pistolet maszynowy Szpagina wz. 1941 (PPSz). Zarówno jedne, 
jak i drugie noszono na plecach, na pasie parcianym przewieszonym przez lewe 
ramię — kbk lufą do góry, PPSz lufą w dół.

Prócz uzbrojenia osobistego siłę ogniową brygady stanowiły: 72 ręczne 
karabiny maszynowe 7,62 mm DP Diegtiarewa wz. 1928,32 ckm 7,62 mm 
Maxima wz. 1910, 6 wielkokalibrowych km 12,7 mm DSzK Diegtiarewa i 
Szpagina wz. 1938, 48 rusznic ppanc. 14,5 mm PTRD Diegtiarewa jednostrza- 
łowych wz. 1941 i 14,5 mm PTRS Simonowa pięciostrzałowych wz. 1941, 
24 moździerze 82 mm wz. 1937, 12 armat ppanc. 76,2 mm ZIS-3 wz. 1942, 
8 armat pułkowych 76,2 mm wz. 1927/1939 i 6 armat plot. 37 mm wz. 1939.

Do transportu ciężkiego sprzętu służyły taczanki i wozy taborowe o trakcji 
konnej. Artyleria była początkowo częściowo zmechanizowana, częściowo o 
trakcji konnej. Na przełomie lat 1944 i 1945 na skutek braków w sprzęcie i 276



niedoborów paliw, większość artylerii pułkowej i brygadowej zmieniła trakcję 
motorową na konną. W tym czasie cały 4 Dywizjon Artylerii Konnej później w 
dywizji 57 Pułk Artylerii Konnej był rzeczywiście konny.

Niektóre oddziały brygady używały hełmów radzieckich wz. 1940.
Do końca istnienia oddziałów kawaleryjskich, używano w nich szabel 

radzieckich (szaszek), ale już z pochwami przerobionymi do noszenia krzywi
zną do przodu. Oficerowie używali już szabel polskich wz. 1921/22, a nawet 
wz. 1934. Temblaków nie noszono, chyba sporadycznie.

Po wojnie używano lanc do szkolenia, a otrzymał je etatowo na cały 
pierwszy szereg szwadron przyboczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.
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183. Ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 08, 
215 Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopolskiej, na 
wozie taborowym w kampanii 1920 r.



185. Ułani z cenzusem Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, na strzelnicy 
przy ckm Maxim wz. 08. Rok 1931

184. Ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 08, na 
podstawie sankowej, 14 Pułku Ułanów Jazłowiec- 
kich. Rok 1920



186. Rezerwiści 15 Pułku Ułanów Poznańskich 
podczas ćwiczeń przy ckm Maxim na podstawie 
Schwarzlose. Biedrusko 1928 r.



*

187. Ckm Maxim wz. 08 na podstawie przeciwlot
niczej wz. 29 w Szkole Podchorążych Kawalerii w 
Grudziądzu. Rok 1938



188. Taczanka ckm wz. 28, 5 Pułku Strzelców Kon
nych, na przeszkodzie. Ckm Maxim wz. 08 na pod
stawie Schwarzlose



189. Taczanka — łącznica telefoniczna, 5 Pułku 
Strzelców Konnych. Rok 1937



190. Taczanka ckm wz.36, 7 Pułku Strzelców Kon
nych Wielkopolskich, w marszu. Ckm Maxim wz. 
08 na podstawie Schwarzlose. Rok 1938



191. Taczanka — radio, 8 Pułku Ułanów. 
Rok 1938



192. Zaprzęg armaty przeciwpancernej wz. 36, 18 
Pułku Ułanów Pomorskich przed defiladą



193. Armata przeciwpancerna 37 mm wz. 36 z 
obsługą w 2 Pułku Strzelców Konnych. W roga
tywce st. wachm. Boniecki



194. Armata przeciwpancerna wz. 36 na stanowi
sku ogniowym



195. Dywizjon Przeciwpancerny 10 BKZmot. na 
ostrym strzelaniu w obozie ćwiczeń. Jesień 
1938 r. Armata ppanc. wz. 36



196. Defilada pieszo 5 Pułku Strzelców Konnych 
w dniu 11 listopada 1937 r. Szwadron ckm pro
wadzi rtm. Edward Rachwalski odznaczony w 
tym dniu Krzyżem Zasługi. Za nim ppor. Stanis
ław Raczkowski



197. Ułani 15 Pułku Ułanów Poznańskich w mar
szu. Rok 1933



198. Szwadron Szkoły Podchorążych dla Podofice
rów w Bydgoszczy przed defiladą. Rok 1936. 
Lance niemieckie



199. Rusznikarnia 21 Pułku Ułanów Nadwiślań
skich. W rogatywce rusznikarz pułku, majster woj
skowy Stanisław Kimla. Rok 1935



200. Działon 7 Dywizjonu Artylerii Konnej na sta
nowisku ogniowym podczas ćwiczeń



201. Jaszcz plutonu artylerii konnej Szkoły Pod
chorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu 
Wołyńskim, w galopie



202. III bateria 1 Dywizjonu Artylerii Konnej we 
wrześniu 1939 r. na postoju — obieranie ziemnia
ków. Hełmy francuskie wz. 1915



203. Gen. Władysław Anders przed frontem 
Szkoły Podchorążych Kawalerii II Korpusu Pol
skich Sił Zbrojnych w Gallipoli w 1946 r. Salutuje 
ppor. Wacław Zaleski. Karabiny Lee Enfield No 4 
Mk. 1

204. Huzar 10 Pułku Huzarów 14 Wielkopolskiej
Brygady Pancernej PSZ. Rok 1946. Pistolet 
maszynowy M 1 Thompson



205. Czołgi typu General Sherman polskiego pułku 
ułańskiego na ulicy włoskiego miasta



206. 10 Pułk Strzelców Konnych 1 Dywizji Pan
cernej na czołgach typu Cromwell. Rok 1945



207. Samochody pancerne Morris LRC Pułku 
Ułanów Karpackich podczas ćwiczeń. Rok 1942



208. Defilada Szkoły Podchorążych Kawalerii 
przed dowódcą II Korpusu, na sprzęcie pancernym 
w Gallipoli. Rok 1946. Ciężki samochód pancerny 
Staghound



209. Starszy ułan podchorąży „Kubuś” — Zbig
niew Nowina Sroczyński z plutonu 1110 Dywizjonu 
„Jeleń” 7 Pułku Ułanów Lubelskich Armii Krajo
wej podczas ćwiczeń. Kbk Mauser wz. 98

210. 27 Pułk Ułanów Armii Krajowej w Kampino
sie w sierpniu 1944 r.



Nie można mówić o kawalerii pomijając konia — wiernego towarzysza żołnie
rza. Dziś często nazywa się konia „sprzętem wojennym” i porównuje się go do 
czołgu, transportera czy innego środka lokomocji wojskowej, ale rasowy kawa- 
lerzysta oburzy się na takie sformułowanie i określi to inaczej: „koń na równi 
z żołnierzem był obrońcą ojczyzny”.

W broniach jezdnych koń był ważniejszy od żołnierza w kolejności 
codziennych czynności. Naprzód koń był czyszczony, karmiony i oporzą
dzony, dopiero po nim żołnierz mógł zaspokoić swoje potrzeby bytowe.

Wyczyszczony „na wysoki połysk”, troskliwie pielęgnowany, obficie kar
miony koń wojskowy odpłacał się sumiennym wypełnianiem obowiązków. 
Przez parę lat zaprawiany do służby w szeregu, na ujeżdżalni, w polu, w mar
szach i na postoju — koń, na którego grzbiecie uczyło się kawaleryjskiej 
powinności parę roczników rekrutów, stawał się starym żołnierzem, bezbłędnie 
reagującym na komendy wojskowe, częstokroć poprawiając w tym swoich 
jeźdźców.

Znane są wypadki, kiedy wysłużony koń kawaleryjski, wybrakowany 
z pułku po przekroczeniu regulaminowego wieku (16 lat) i sprzedany, czła
piący w wózku handlarza czy wozaka, po usłyszeniu sygnału trąbki wojskowej 
zrywał się do galopu, nie reagując na sprzeciwy woźnicy, rozbijał po drodze 
pojazd i dołączał, potłuczony, wychudzony, ze śladami razów bata na skórze, 
do maszerujących oddziałów. Nie były to przypadki odosobnione.

Tysiącletnie współdziałanie żołnierza polskiego z koniem minęło bezpow
rotnie. Koń — nie tylko siła pociągowa wojska i środek lokomocji kawalerzy- 
sty, ale towarzysz jego doli i niedoli, współtwórca sukcesów i zwycięstw, 
świadek klęsk i upadków, odszedł, ustępując miejsca pojazdom mechani
cznym. Zasłużył na to, by zająć trwałe miejsce w dziejach polskiej kawalerii.

Okres narodzin jazdy polskiej w latach I wojny światowej, a potem walk 
1918—1920 r., to przedziwna mozaika wszelkich dostępnych typów i ras koni 
oraz pełna gama ich maści. Brano do szeregów te konie, które choć w pewnym 
stopniu spełniały wymagania, stawiane wobec konia wojskowego. Używane 
w tych czasach w armii polskiej konie pochodziły z wielu państw, od drobnych 
azjatyckich koników, poprzez rasy szlachetne, aż do ciężkich koni zimnokrwi
stych z zachodniej Europy i Ameryki. Zupełnym wyjątkiem były wówczas 
Wojska Wielkopolskie, które na terenach byłego zaboru pruskiego mogły się 
zaopatrzyć w odpowiednie ilości dobrego materiału końskiego. Tereny te były 
przez Niemców traktowane jako produkujące konie remontowe, więc sztuk 
hodowlanych nie rekwirowano do wojska. Gen. Józef Dowbór-Muśnicki, 
dowódca Wojsk Wielkopolskich, tak pisze o tym okresie:

Koń wojskowy

„Kilkanaście tysięcy potrzebnych koni zdobyłem na miejscu. Część podarowali obywatele 
ziemscy: np. hr. Szołdrski z Żydowa dał 40 wierzchowców. Brakujące konie zakupił Komisa
riat, a wybrał miejscowy obywatel p. Szlagowski wspólnie z płk. Zygmuntem Studzińskim.

Łatwe zaopatrzenie wojska w konie było dla mnie niespodzianką,boć przecież dla 3-ch 
pułków jazdy trzeba było 2 i pół tysiąca wierzchowców, a dla artylerii około 4-ch tysięcy koni 
pociągowych. Nie biorę pod uwagę taborów, służby zdrowia etc. Twierdzono ogólnie, że 
Niemcy wyniszczyli doszczętnie swoje prowincje, a tymczasem znalazła się na miejscu 
potrzebna ilość koni. Mało tego. Dla wojska organizowanego przez Warszawę wzięto paręset 
koni. Widocznie, że Poznańczycy potrafili bronić się od niemieckich rekwizycji, jakby prze
czuwając, że będą potrzebne dla Polski. —

Cóż to były za konie! Widziałem takie tylko w pułkach gwardii rosyjskiej, a przecież Rosja 
słynęła z koni. Prawda, był to materiał surowy i z początku, póki się nie wciągnął w pracę, 303 



chorował. Zawdzięczając naszemu wzorowemu „talentowi do koni” udało się w krótkim czasie 
przerobić. Wiadomo, że Polak lepiej rozumie konia niż rodaka...1

Przez pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości, mimo wysiłków Komisji 
Remontowych, trudno było o ujednolicenie koni w pułkach z powodu braku 
odpowiedniego materiału na rynku krajowym. Po paroletnich wysiłkach, 
odradzająca się hodowla polska zaczęła dostarczać armii pierwszorzędnej 
jakości koni remontowych, tak że w 1939 r. kawaleria nasza dosiadała koni 
pod każdym względem doskonałych, ujednoliconych maściami w poszczegól
nych pułkach.

Celem zwiększenia zainteresowania hodowców produkcją konia remonto
wego, Ministerstwo Rolnictwa wraz z Ministerstwem Spraw Wojskowych 
wprowadziło cały system nagród pieniężnych przy zakupie. W 1925 r. ustano
wiono „Medal dla Hodowców Koni dla Potrzeb Armii”, złoty, srebrny i brą
zowy. Nadawany był corocznie najlepszym hodowcom na wniosek Komisji 
Remontowych.

Zaopatrywaniem armii w konie zajmował się Wojskowy Zakład Remontu 
Koni. Na jego czele w 1939 r. stał gen. bryg. Stefan Dembiński — Dowódca 
Taborów i Szef Remontu MSWojsk., któremu podlegały trzy Komisje Remon
towe (Nr 1 — Warszawa, Nr 2 — Poznań i Nr 3 — Kraków) oraz Zapas 
Młodych Koni w Jarosławiu. Zakupów koni dokonywały Komisje Remontowe 
działające na terenie wyznaczonych sobie województw. Osobną Komisję 
Remontową miał Korpus Ochrony Pogranicza.

Komisje Remontowe musiały przestrzegać bardzo ostrych przepisów kwali
fikacyjnych. Nie kupowano koni od handlarzy, lecz bezpośrednio od hodow
ców. Dla kawalerii i artylerii konnej brano wyłącznie konie szlachetne wszyst
kich maści i odcieni, z wyjątkiem srokatych. Srokate kupowano tylko 
pojedyncze, z przeznaczeniem dla pocztu buńczuka i proporca dowódcy 
1 Pułku Szwoleżerów. W wojsku mogły być tylko wałachy i klacze, ogiery nie.

Klasyfikacja typów remontów parokrotnie się zmieniała. Ostateczny przed 
wybuchem wojny obowiązujący podział koni był następujący:
W-1 wierzchowy, od 150 cm wzrostu — pod siodło dla wyższych dowódców, 

w pułkach kawalerii i dywizjonach artylerii konnej, pod siodło dla 
oficerów artylerii i w szkołach artylerii oraz pod juki w pułkach 
kawalerii.

W-2 wierzchowy, od 146 cm wzrostu — pod siodło dla oficerów broni 
pieszych, dla podoficerów i szeregowców artylerii oraz dla innych broni 
i służb.

AK artylerii konnej, od 153 cm wzrostu — do zaprzęgu dział artylerii 
konnej oraz pod siodło dla obsługi.

AC artyleryjski ciężki, od 153 cm wzrostu — do zaprzęgu dział artylerii 
ciężkiej i do kolumn pontonowych.

AL artyleryjski lekki, od 151 cm wzrostu — do zaprzęgu dział artylerii 
lekkiej.

ALO artyleryjski lekki obniżony, od 145 cm wzrostu — do dział artylerii 
piechoty, dla oddziałów łączności i saperów oraz do kolumn taboro
wych w piechocie.

M mierzyny krajowe pochodzenia huculskiego i innego, od 132 cm wzro
stu — do zaprzęgu w biedkach pod karabiny maszynowe i pod juki.

1 J. Dowbór-Muśnicki, Moje wspomnie
nia, Poznań 1936, s. 120, 121.
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Konie typu T (taborowe) były w ewidencji Rejonowych Inspektorów Koni
i wcielano je do szeregów tylko w momencie mobilizacji.

Zadaniem Zapasu Młodych Koni było gromadzenie zakupionych koni 
przed osiągnięciem przez nie przepisowego do użytku wojskowego wieku. 
W praktyce szła tam najlepsza część koni, a reszta przechodziła przez szwad
rony i baterie zapasowe pułków i dywizjonów, skąd dopiero trafiały do nor
malnej służby.

W wojsku w czasie pokoju używano wyłącznie koni zakupionych przez 
Komisje Remontowe i będących własnością Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Przygotowaniem ewidencji koni dla celów mobilizacyjnych na wypadek wojny 
zajmowali się Rejonowi Inspektorzy Koni (RIK), którzy prowadzili przeglądy 
kwalifikacyjne całego pogłowia dorosłych koni w państwie. Byli to przeważnie 
starsi wiekiem oficerowie kawalerii, artylerii i taborów w stopniach od majora 
do pułkownika. Było ich w kraju 54.

W roku 1934 liczba koni w całej armii wynosiła 51 932, z tego w kawalerii 
23 223. W dniu 1 czerwca 1939 r., mimo zmotoryzowania dwóch pułków (trzeci 
był w trakcie motoryzacji), kawaleria posiadała 27 633 konie. Etat przewidy
wał w pułkach I grupy (pułki w garnizonach przygranicznych) — 736 koni, II 
grupy — 532 konie.

Nie wolno było wcielać do szeregów koni przed ukończeniem 5 roku życia, 
eliminowano również z ćwiczeń międzybrygadowych konie młodsze niż 
6-letnie. W pułkach kawalerii młode konie były wcielane do szwadronów 
zapasowych pod opiekę podoficerów ujeżdżaczy i szeregowców starszego 
rocznika — dobrych jeźdźców, i tam powoli wdrażane do służby w szeregach. 
Dopiero po roku przenoszono młode konie do oddziałów bojowych, rozdziela
jąc je w zależności od przydatności pomiędzy szwadrony liniowe, karabiny 
maszynowe, działka przeciwpancerne i tabor bojowy pułku. Wszystkie te konie 
mieściły się w ramach typów W-l i W-2. Konie dla szwadronów pionierów 
i szwadronów łączności brygad kawalerii, były ujeżdżane w szwadronach 
zapasowych pułków brygady.

W kawalerii wszystkie konie ujeżdżone pod siodłem były potem przysposa
biane w zależności od potrzeb do taczanki, działka ppanc., gdzie używano 
zaprzęgu trójkonnego, pod juki lub do wozu. Brano też pod uwagę maść koni, 
gdyż od 1927 r. dobierano konie w pułkach maściami. Były pułki na koniach 
jednej maści, np. 1 P. Szwoleżerów — gniade, 3 P. Szwoleżerów — karę, 
15 P. Ułanów — kasztanowe. Większość jednak pułków miała maści ujednoli
cone w szwadronach. Z reguły plutony łączności siedziały na koniach siwych, 
tak jak i plutony trębaczy, choć były i wyjątki. W 9 PSK — trębacze dosiadali 
koni izabelowatych, w 12 P. Ułanów — bułanych. Szwadrony pionierów sie
działy na siwkach. Jednolita maść nie dotyczyła koni oficerskich, ale i tu ze 
względu na wygląd oddziałów starano się dostosować do całości.

W artylerii konnej remonty były wcielane, w zależności od decyzji dowódcy, 
bądź do baterii zapasowej, bądź liniowych. Były tam specjalnie troskliwie 
ujeżdżane i zaprawiane do tej najtrudniejszej służby.

Zakupionym remontom wypalano na lewej łopatce numery w formie 
ułamka. Kolejny numer w liczniku i rok zakupu w mianowniku. ___

Konie w całej armii polskiej z jednego rocznika były nazywane na jedną 
literę wg stałego klucza. Zasada ta obowiązywała od roku 1920 wstecz. I tak 305



rocznik 1907 — na A, 1908 — na B itd. Z i Ż w roku 1927. Rocznik 1928 
rozpoczął nowy alfabet od A, 1929 — B itd.

Wartość koni kawaleryjskich sprawdzano corocznie na manewrach, a koni 
oficerskich dodatkowo jeszcze na zawodach konnych o Mistrzostwo Wojska 
Polskiego, w kilku seriach rozgrywanych na różnym szczeblu. Były to zawody 
na poziomie wszechstronnego konkursu konia wierzchowego, tzw. Militari, 
wzbogacone o próby władania bronią białą i palną. Zawody te wymagały od 
całej kadry oficerskiej stałej wysokiej formy jeździeckiej i należytego przygoto
wania do trudów frontowej służby kawalerzysty.

Zawody o Mistrzostwo Armii miały kilkunastoletnią tradycję w Wojsku 
Polskim. W dorocznych finałach startowały ekipy pułkowe, wyłonione na 
zawodach brygadowych oraz jeźdźcy indywidualni z pozostałych pułków. 
Zwycięstwo było dowodem bardzo dobrego wyszkolenia bojowego oficerów, 
a także ich przygotowania sportowego, ale przede wszystkim dobrego przygo
towania koni i ich wysokiej jakości jako koni wojskowych.

Uprawianie sportów, zwłaszcza mających wpływ na wyszkolenie bojowe, 
zawsze było w wojsku popierane, ale w broniach jezdnych: kawalerii i artylerii, 
sporty konne wysuwały się na plan pierwszy. W pułkach odbywały się osobno 
zawody konne szeregowych, osobno oficerów, ale w zawodach publicznych 
krajowych i międzynarodowych mieli prawo startować, obok jeźdźców cywil
nych, wyłącznie oficerowie. W okresie międzywojennym w Polsce startowano 
w nielicznych rajdach, przeważnie w konkursach skoków i we wszechstronnym 
konkursie konia wierzchowego, a także w wyścigach przeszkodowych. Zaczęto 
też uprawiać nie łubianą przez Polaków konkurencję — konkursy ujeżdżenia 
konia. Wśród uprawiających jeździectwo sportowe w Polsce, tylko nikły pro
cent stanowiły amazonki i jeźdźcy cywilni, gros oficerowie kawalerii i artylerii.

Do zawodów konnych wybierano najlepsze, wykazujące inklinacje w tym 
kierunku, konie spośród pułkowych i prywatnych oficerskich. Zdarzało się, źe 
świetnym skoczkiem okazywał się koń, który był koniem pociągowym czy 
jucznym. Do takich należał słynny późniejszy reprezentant Polski na arenach 
międzynarodowych, koń „Picador”, którego ówczesny por. Adam Królikie
wicz, późniejszy major, szef ekwitacji Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Gru
dziądzu, wyciągnął z zaprzęgu taborowego. Koń był prawdopodobnie z demo
bilu amerykańskiego, o niewiadomym pochodzeniu.

Po roku 1918, kiedy korpus oficerski Wojska Polskiego składał się z wy
chowanków b.armii zaborczych, legionistów i hallerczyków, nie trudno było 
o ścieranie się różnych poglądów, opartych na różnych regulaminach. Przeja
wiało się to zwłaszcza bardzo ostro w kawalerii w odniesieniu do systemów 
jazdy, zasadniczo różniących się pomiędzy sobą. Inne były metody szkolenia 
wjeździe konnej w armii rosyjskiej, inne w niemieckiej i zbliżone do niej 
w austriackiej, a jeszcze inne we francuskiej, skąd mieliśmy w latach dwudzie
stych instruktorów.

Ścierały się poglądy, przekonywano się wzajemnie o wyższości systemu 
przeniesionego z Rosji, opartego na naturalnym włoskim systemie jazdy Cap- 
rillego nad maneżowym systemem, lansowanym przez byłych oficerów aus
triackich czy niemieckich, i odwrotnie.

W rezultacie wieloletnich sporów powstał polski system jazdy, oparty na ___
włoskim naturalnym, który dawał doskonałe rezultaty zarówno w służbie, jak 
i w jeździe sportowej, a doceniano go na całym świecie i chwalono za elegancję, 306 



skuteczność i jednolitość. O tym, że nie były to tylko czcze słowa, świadczyło 
przysyłanie oficerów obcych armii na kursy jazdy do Grudziądza.

Konie były „oczkiem w głowie” dowódców wszystkich szczebli, zarówno 
w kawalerii, jak i w artylerii. Niejednokrotnie specjalnie zasłużone konie pozo
stawały w pułkach na „łaskawym chlebie” i stawały się niejako jednym z wąt
ków tradycji oddziału. Przykładem tego był w 1 Pułku Ułanów „Krechowiak” 
— koń płk. Bolesława Mościckiego i kolejnych następnych dowódców pułku, 
którzy dosiadali go wyłącznie z okazji uroczystości. Dożył 27 lat i padł przed 
wybuchem II wojny światowej w 1939 r. Podobnie było w 9 Pułku Ułanów 
Małopolskich, gdzie wierzchowiec pierwszego dowódcy pułku, ppłk. Józefa 
Dunin-Borkowskiego, „Selim”, dożył prawie 30 lat. Padł 19.6.1939 r., a we 
wspomnieniu o nim napisano: •

Odznaczał się zawsze wybitną żywotnością i.wielką indywidualnością charakteru. 
W ostatnich latach nie był już dosiadany, chociaż był pełen sił, miał pełną swobodę ruchów 
i luzem, całymi dniami, chodził po trawnikach koszarowych, pasł się swobodnie, zażywał 
zasłużonego wypoczynku, odprowadzając czasem do bramy wyjeżdżające na ćwiczenia szwad
rony, strzygąc uszami z pełnym zrozumieniem rzeczy2.

W 1 Pułku Szwoleżerów dożywał swych dni frontowy, a potem konkursowy 
koń mjr. Adama Królikiewicza — „Jasiek”, wykupiony przez swego jeźdźca.

Od czasu, gdy Jasiek przeszedł w stan spoczynku, prowadził, niczym nie skrępowany tryb 
życia starego emeryta. Nie miał żadnych obowiązków służbowych, ani zmartwień, ani emocji. 
Korzystał ze swobody ruchów na całym terenie koszar i placów pułku. W pogodne dnie szef 
szwadronu wachmistrz Hawla wypuszczał go ze stajni i Jasiek udawał się w dowolnym 
kierunku na swój codzienny spacer, na przegląd życia pułku. Na niewielkim placu, otoczonym 
z dwóch stron stajniami, a z dwóch budynkami koszarowymi, odbywały się w godzinach zajęć 
ćwiczenia jazdy konnej, ujeżdżanie młodych koni, musztra, woltyżerka, władanie lancą, cięcie 
łóz i rąbanie szablą z konia w pełnym galopie, kłucie manekinów lancą i szablą, zdejmowanie 
pierścieni i podobne ćwiczenia białą bronią — napełniały życiem i kurzem w pogodne dnie 
szwadronowe rejony.

Jasiek przypatrywał się ćwiczeniom rekrutów i młodych koni. Tu miał najwięcej uciechy 
i fachowych spostrzeżeń. Ze znajomością wysłużonego wojskowego wygi przechodził od plu
tonu do plutonu, notując w swej pamięci widziane usterki. Gdy obszedł już wszystkie szwad
rony — taki bowiem miał ustalony porządek dnia i zwyczaj — resztę wolnego czasu poświęcał 
beztroskiej włóczędze po ogródkach gospodarstw szwadronowych, gdzie wyjadał co sma
czniejsze rośliny, jarzyny, a nawet kosztował niektóre kwiaty. I choć żadnemu koniowi nie 
darowano by tego, jemu wybryki te uchodziły bezkarnie. Był ulubionym pupilem wszystkich, 
nietykalnym tabu, był bowiem żywą historią sławy i świetności sportowej pułku —jego bardzo 
zasłużonym koniem3.

Zakończył życie w wieku 28 lat w dniu Święta Pułkowego 9 grudnia 1933 r.
7 Pułk Ułanów Lubelskich miał też swojego końskiego rezydenta. Był nim 

„Bojek”, bojowy koń wieloletniego dowódcy pułku, późniejszego generała 
Zygmunta Piaseckiego. W pułku doczekał 29 roku życia. Mimo ślepoty, po 
wybuchu wojny 1939 r., ewakuowany z Mińska Mazowieckiego, został oddany 
na przechowanie do majątku Nowodwór pod Garwolinem. W tym samym 
pułku, w 1926 r., zakończyła swój pracowity żywot „Kasztanka”, towarzyszka 
legionowych bojów Komendanta.

W 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie był na zasłużonej emeryturze 
„Gwinejczyk” — siwy, kurtyzowany wałach przywieziony z Armią Hallera 
z Francji.

Takich przykładów na wyrażanie koniom — przyjaciołom żołnierza pol
skiego — wdzięczności, uznania, sentymentu i przywiązania było dużo więcej.

2 Padł Selim, ostatni koń bojowy kawalerii 
polskiej, „Jeździec i Hodowca”, 1939, nr 23, 
s. 525, 526.
3 A. Królikiewicz, Jasiek, Picador i ja, 
Warszawa 1958, s. 37, 38.
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Najchętniej zostawiano by w stajniach wszystkich wysłużonych weteranów, ale 
naturalnie było to niemożliwe. Z żalem rozstawano się z każdym wybrakowa
nym z oddziału koniem, czy to ze względu na wiek, schorzenia czy urazy.

Często ze źle ukrywanym żalem, zażenowaniem, a nawet łzą w oku, naj
chętniej w samotności, żegnał się ułan ze swoim wierzchowcem, odchodząc do 
cywila, szepcząc mu do ucha słowa podziękowania i prawdziwej przyjaźni, a 
często przepraszając za odruchy zniecierpliwienia i niezasłużonej kary. Dwu
letnia wspólna służba — dobre i złe chwile żołnierskiego życia — wytwarzała 
nić wzajemnego zrozumienia człowieka i zwierzęcia.

Kiedy zły los sprawiał, że żołnierz odchodził na wieczną wartę, wówczas 
koń, ten wierny przyjaciel, towarzyszył mu w ostatniej drodze — bez względu 
na jego stopień, od szeregowca do marszałka, w kondukcie pogrzebowym.

Tym, czym dla ułana był mundur i oporządzenie, tym dla wierzchowca rząd 
koński, a dla tych koni, którym dane było chodzić w zaprzęgu — uprząż.

Gdy powstawały pierwsze polskie oddziały konne, po długim okresie nie
woli — z rzędami był taki sam kłopot jak z końmi. Brano, co wpadło w ręce. 
Ułani Beliny jeździli na siodłach austriackich, rosyjskich, kozackich, sporto
wych — zanim nie ujednolicono rzędów w oddziałach, dostarczając dla całych 
szwadronów siodeł i uzd austriackich kawaleryjskich. Ułani II Brygady od 
początku mieli takie rzędy przydzielone. Artyleria konna otrzymała austriackie 
siodła artyleryjskie.

Legion Puławski miał być zaopatrywany przez intendenturę rosyjską, ale 
skończyło się na zakupie siodeł za własne fundusze, częściowo kawaleryjskich 
rosyjskich, a częściowo wykonanych na zamówienie innego typu, tzw. siodeł 
Antoszewskiego.

W Korpusach Wschodnich jeżdżono wyłącznie na siodłach rosyjskich woj
skowych — oficerskich i szeregowych i były one w oddziałach w zasadzie 
jednakowe. Trafiały się jednak i rzędy kozackie. Uprzęże w artylerii konnej — 
rosyjskie. Tak samo w taborach kawaleryjskich. W 1 Pułku Ułanów 5 Dywizji 
Syberyjskiej używano pierwotnie rzędów rosyjskich, które z czasem zamie
niono na zupełnie nowe japońskie.

Szwoleżerowie Armii Polskiej we Francji byli wyposażeni w francuskie 
rzędy kawaleryjskie. Oddziały Wielkopolskie przejęły po zaborcach jednolite 
rzędy i uprzęże niemieckie, należycie dopasowane i utrzymane.

W powstających oddziałach Polski niepodległej w 1918 r. ze względu na 
brak własnych zasobów, wyposażono kawalerię w takie siodła, jakie były 
dostępne, a więc znów, jak w Legionach, mozaika rodzajów i typów. Okres 
wojny nie sprzyjał poprawie sytuacji w tej dziedzinie. Doszły jeszcze rzędy i 
uprzęże zakupywane z demobilu armii zachodnich. W miarę możliwości ujed
nolicano rzędy w oddziałach. Wśród oddziałów ochotniczych nie należały do 
wyjątków rzędy sportowe i rozmaitego pochodzenia siodła, nawet zabytkowe, 
będące prywatną własnością ochotników, a na skutek stałych niedoborów 
wyposażeniowych — tolerowane w szeregach.

Po zakończeniu wojny rozpoczęto prace nad wprowadzeniem polskich 
rzędów wierzchowych, jucznych i uprzęży zarówno artyleryjskiej, jak i taboro
wej. Wprowadzono w latach dwudziestych polskie rzędy wierzchowe oficerskie 
i szeregowych wz. 1925. Oficerskie były de facto skopiowaniem, z minimalnymi 
zmianami, oficerskich rzędów kawalerii rosyjskiej. Szeregowych — oparte na 
wzorze siodeł tzw. kanadyjskich. 308



Jeszcze w 1930 r. były w użyciu w oddziałach kawalerii, oprócz powszechnie 
już wprowadzonych rzędów wz. 1925, siodła niemieckie, austriackie, kanadyj
skie, rosyjskie i meksykańskie, nie wiadomo dlaczego tak nazwane, bo w rze
czywistości były siodłami armii Stanów Zjednoczonych.

Artyleria konna używała do wybuchu II wojny światowej uprzęży chomą- 
towej austriackiej, a siodeł artyleryjskich początkowo austriackich, potem pol
skich. Ciężkie karabiny maszynowe wożono na jukach i taczankach. Rzędy 
juczne austriackie — sukcesywnie wymieniane na polskie. Uprzęże w taczan
kach — polskie.

Wieloletnie badania nad ulepszeniem i zmniejszeniem wagi rzędów wierz
chowych doprowadziły do wprowadzenia siodeł polskiej konstrukcji wz. 1936 
dla szeregowych. Zaczęto też produkować nowy typ siodeł oficerskich wz. 
1936. Trwały badania nad nowymi polskimi rzędami jucznymi pod ckm, a 
także specjalnymi — sanitarnymi, pionierskimi i łączności, wszystkie wz. 1936. 
Wprowadzono również modyfikacje uprzęży taborowej.

Od 1938 r. ujednolicono sposób troczenia siodeł oficerskich i szeregowych, 
co było konsekwencją generalnego założenia upodobnienia w polu wyglądu 
wszystkich żołnierzy, bez względu na stopień. Jednolite troczenie wprowa
dzono i w tych oddziałach, które miały jeszcze siodła odmiennej konstrukcji.

Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 r. oddziały konne we Francji 
wyposażono w rzędy francuskie. Takie same siodła otrzymali Ułani Karpaccy, 
którzy, po przejściu pod dowództwo angielskie, zamienili je na rzędy brytyjskie.

Oddziały konne Armii Krajowej korzystały z rozmaitych dostępnych siodeł 
i części rzędów, nie gardząc i sportowymi. Przeważały zdobyczne niemieckie, 
zachowane polskie, a trafiały się, wyhandlowane u sprzyjających nam Węgrów, 
ich siodła służbowe — zupełne novum w polskiej kawalerii. Z powodu braku 
siodeł w ogóle — improwizowano, montując we własnym zakresie siodła 
z drewnianych łęków, okrytych cielęcą skórą. Wypychano je pakułami. Takich 
siodeł używano w 27 Pułku Ułanów w Puszczy Nalibockiej.

Kawaleria Ludowego Wojska Polskiego jeździła w zasadzie na siodłach 
kawalerii radzieckiej, ale gdy stan koni powiększał się w pułkach, wykorzysty
wano i siodła zdobyczne niemieckie, a nawet sportowe. Po wojnie rozpoczęto 
dla 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii produkcję siodeł polskich wz. 1936, 
których już jednak nie zdążono wykorzystać na skutek likwidacji tego rodzaju 
broni. Uprzęże w artylerii konnej, taczankach i wozach Dywizji, były produkcji 
i typów radzieckich.
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211. Beliniacy w 1915 r. Rzędy i troczenie 
austriackie



212. Wałach „Irys VII” ur. 1936, hodowli Anny
Schütz z woj. kieleckiego, zakupiony do kawalerii 
jako koń wierzchowy (typ W 1)

213. Klacz „Illeana” ur. 1936, hodowli Michała 
Mycielskiego w Gałowie, woj. poznańskie. Koń 
wierzchowy typu W 1
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214. Wałach „Kordian” ur. 1935, hodowli K. Wa
lewskiego w Inczewie. Typ AK (artylerii konnej).



215. Czyszczenie koni przy koniowiązie w 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich



216. Wnętrze stajni 3 szwadronu 5 Pułku Ułanów 
Zasławskich



217. Kuźnia pułkowa 2 Pułku Szwoleżerów 
w Bielsku-Białej
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218. Pławienie koni



219. 10 Pułk Ułanów Litewskich. Pojenie koni na 
ćwiczeniach



220. W transporcie kolejowym. Rok 1936



221. Wyprowadzanie koni z wagonu. Z koniem 
rtm. Jan Leśniewski z 3 Pułku Szwoleżerów 
Mazowieckich, adiutant 17 Brygady Kawalerii



222. Ćwiczenia załadowcze i wyładowcze 
w 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Konie 
zaprzęgowe



223. Strzelcy 5 Pułku Strzelców Konnych na 
manewrach w polu



224. 7 Pułk Strzelców Konnych powracający 
z manewrów defiluje galopem w kolumnie plutonów 
rozwiniętych



225. Biwak szwadronu konnego Wileńskiego 
Dywizjonu Rozpoznawczego 2 Dywizji Strzelców 
Pieszych. Francja 1940 r.
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226. Oddział konny 1 Pułku Ułanów Krechowiec- 
kich po przybyciu do Armii Polskiej na Wschodzie 
ze Związku Radzieckiego w 1942 r. Konie i rzędy 
z kawalerii brytyjskiej



227. Plutonowy podchorąży „Kłos” — Józef Mio
duszewski z 3 szwadronu 27 Pułku Ułanów Armii 
Krajowej



228. Defilada Samodzielnej Brygady Kawalerii 
w Lublinie 15.8.1944 r.



229. Ppłk Karol Rómmel na czele uczestników 
konkursu skoków parami na zawodach konnych na 
hipodromie w Łazienkach w Warszawie



230. Dekoracja zwycięzców w konkursie skoków 
podczas zawodów konnych w Łazienkach 
warszawskich



231. Rtm. Henryk Roycewicz — 25 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich — na wałachu „Arlekin III” pod
czas próby ujeżdżenia we Wszechstronnym Kon
kursie Konia Wierzchowego na Olimpiadzie w Ber
linie w 1936 r.,
w którym ekipa polska z jego udziałem zdobyła 
srebrny medal. Przykład polskiego dosiadu. Koń w 
rzędzie sportowym



232. Ppor. Wacław Zaleski — 1 Pułk Strzelców 
Konnych — w skoku na klaczy „Alma IV” podczas 
konkursów hipicznych w Kielcach w 1939 r.
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233. Zwycięzcy konkursu otwarcia w dniu 29 maja 
1937 r. w Łazienkach: 1 — por. Janusz Komorow
ski (1 P.Uł.) na wałachu „Zbój IV”, 2 — por. 
Michał Gutowski (17 P.Uł.) na klaczy „Warsza
wianka”, 3 — rtm. Jan Mossakowski (1 P.S.K.) na 
klaczy „Wenecja”, 4 — ppłk s.s. Karol Rómmel 
(1 P.S.K.) na klaczy „Reszka”



TO «W

*’ f J
i"1 Hk
wit < * 1 ®¥ a



235. Trudna przeszkoda. Mistrzostwa Armii 
w Hrubieszowie w 1934 r.



236. Bieg myśliwski Św. Huberta dla podoficerów 
w 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie



237. Sfora myśliwska 5 Pułku Strzelców Konnych. 
Na pierwszym planie prowadzący sforę plutonowy 
Peca



238. Koń symbolizujący legendarną „Kasztankę” 
w kondukcie pogrzebowym Marszałka Józefa Pił
sudskiego w Krakowie, prowadzony przez chorą
żego Karola Geiera i starszego wachmistrza Pawła 
Kijowskiego z 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa 
Poniatowskiego



239. St. wachm. Franciszek Urbaniak na ponad 
dwudziestoletnim koniu „Gwinejczyk”, będącym 
w 1 Pułku Strzelców Konnych na łaskawym Chle
bie. Rząd polski szeregowego wz. 25 troczony we
dług przepisu z 1938 r.



240. Por. Bohdan Mincer — 1 Pułk Ułanów Kre- 
chowieckich — na wałachu „Sztandar”, osiodła
nym polskim rzędem oficerskim wz. 25. Rok 1930



241. Ppor. Janusz Chrzanowski — 17 Pułk Uła
nów Wielkopolskich. Koń w rzędzie paradnym. Na 
siodło nakładany ozdobny czaprak sukienny. Tylko 
w tym pułku używano takich czapraków, przero
bionych po Powstaniu Wielkopolskim z niemieckich



242. Rząd wierzchowy szeregowego wz. 25, stro- 
czony według przepisu obowiązującego do 1938 r.



243. Ułan z cenzusem Edward Tempski na wała
chu „Spahis” — Szkoła Podchorążych Rezerwy 
Kawalerii w Grudziądzu — w oporządzeniu szere
gowego sekcji liniowej. Rok 1932



244. Rtm. Kazimierz Nawrocki z koniem „Zaporo
żec” — 13 Pułk Ułanów Wileńskich. Rząd oficer
ski wz. 25 stroczony według przepisu z 1938 r. 
Przepisowe ogłowie oficerskie wz. 25 ozdobione 
dodatkowo nieprzepisowym krzyżakien na czole 
konia, wzorowanym na takim, używanym zwycza
jowo w 1 Pułku Szwoleżerów J. Piłsudskiego

245. Oficer kawalerii w ubiorze i wyposażeniu 
polowym, na koniu w oficerskim rzędzie wz. 36



246. Zaprzęg 111 baterii 1 Dywizjonu Artylerii 
Konnej w kampanii wrześniowej. Odpoczynek 
w marszu. Przedni jezdny kanonier Mularczyk. 
Uprząż i rząd austriackie. Troczenie według prze
pisu z 1938 r.



Mapa. Rozmieszczenie 
oddziałów kawalerii 
i artylerii konnej 
przed marcem 1939 r.
Centrum Wyszkolenia Kawalerii — 
Grudziądz
Dowództwa brygad 
oraz brygadowe szwadrony pionierów 
i łączności
Mazowiecka BK, 2 szw. pion., szw. łączn.
— Warszawa
Pomorska BK, 10 szw. pion., szw. łączn.
— Bydgoszcz
Kresowa BK — Brody, 4 szw. pion., szw. 
łączn. — Lwów
Wileńska BK, 7 szw. pion., szw. łączn.
— Wilno
Suwalska BK, szw. łączn. — Suwałki, 11 szw. 
pion. — Augustów
Podlaska BK, 1 szw. pion., szw. łączn.
— Białystok
Krakowska BK, 5 szw. pion., szw. łączn.
— Kraków
Podolska BK, 6 szw. pion., szw. łączn.
— Stanisławów
Wielkopolska BK, 3 szw. pion., szw. łączn.
— Poznań
Nowogródzka BK, 9 szw. pion., szw. łączn.
— Baranowicze
Wołyńska BK, 8 szw. pion., szw. łączn.
— Równe
10 BKZmot., szw. łączn., dywizjon ppanc., 
dywizjon rozpoznawczy — Rzeszów
Pułki kawalerii
i ich szwadrony zapasowe

1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 
szw. zap. — Warszawa

2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich
— Starograd, szw. zap. — Włocławek

3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. 
Płk. Jana Kozietulskiego — Suwałki, szw. 
zap. — Grodno

1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. Płk. 
Bolesława Mościckiego — Augustów, szw. 
zap. — Białystok

2 Pułk Ułanów Grochowskich im. Gen. 
Dwernickiego — Suwałki, szw. zap.
— Białystok

3 Pułk Ułanów Śląskich — Tarnowskie 
Góry, szw. zap. — Bochnia
4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich — Wilno, 

szw. zap. — Wołkowysk
5 Pułk Ułanów Zasławskich, szw. zap.

— Ostrołęka
6 Pułk Ułanów Kaniowskich, szw. zap.

— Stanisławów

7 Pułk Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazi
mierza Sosnkowskiego, szw. zap. — Mińsk 
Mazowiecki

8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatow
skiego, szw. zap. — Kraków

9 Pułk Ułanów Małopolskich — Trem
bowla, szw. zap. — Stanisławów
10 Pułk Ułanów Litewskich, szw. zap.
— Białystok
11 Pułk Ułanów Legionowych im. Mar
szałka Edwarda Śmigłego-Rydza, szw. zap.
— Ciechanów
12 Pułk Ułanów Podolskich — Białokrynica, 
szw. zap. — Zamość
13 Pułk Ułanów Wileńskich — Nowa 
Wilejka, szw. zap. — Wołkowysk
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, szw. zap.
— Lwów
15 Pułk Ułanów Poznańskich, szw. zap.
— Poznań
16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Gen. 
Dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera, szw. zap.
— Bydgoszcz
17 Pułk Ułanów Wielkopolskich — Leszno, 
szw. zap. — Poznań
18 Pułk Ułanów Pomorskich — Grudziądz, 
szw. zap. — Toruń
19 Pułk Ułanów Wołyńskich im. Gen. 
Edmunda Różyckiego — Ostróg, szw. zap.
— Włodzimierz Wołyński
20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobie
skiego, szw. zap. — Rzeszów
21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich — Równe, 
szw. zap. — Łuck
22 Pułk Ułanów Podkarpackich — Brody, 
szw. zap. — Złoczów
23 Pułk Ułanów Grodzieńskich — Postawy, 
szw. zap. — Grodno
24 Pułk Ułanów (zmotoryzowany)
— Kraśnik
25 Pułk Ułanów Wielkopolskich — Pru- 
żana, szw. zap. — Łuków
26 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Het
mana Jana Karola Chodkiewicza — Bara
nowicze, szw. zap. — Łuków
27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego
— Nieśwież, szw. zap. — Łuków

1 Pułk Strzelców Konnych, szw. zap.
— Garwolin

2 Pułk Strzelców Konnych, szw. zap.
— Hrubieszów

3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana 
Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, 
szw. zap. — Wołkowysk
4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyc

kiej, szw. zap. — Płock
5 Pułk Strzelców Konnych, szw. zap.

— Dębica, 2 szw. — Tarnów
6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana 

Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiew
skiego, szw. zap. — Żółkiew

7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich
— Biedrusko, szw. zap. — Poznań

8 Pułk Strzelców Konnych — Chełmno, 
szw. zap. — Włocławek

9 Pułk Strzelców Konnych im. Gen. Kazi
mierza Pułaskiego — Grajewo, szw. zap.
— Białystok
10 Pułk Strzelców Konnych (zmotoryzo
wany) — Łańcut
Artyleria Konna

1 Dywizjon Artylerii Konnej im. Gen. 
Józefa Bema — Warszawa

2 Dywizjon Artylerii Konnej im. Gen. 
Józefa Sowińskiego — Dubno

3 Lubelski Dywizjon Artylerii Konnej im. 
Płk. Włodzimierza Potockiego
— Podbrodzie

4 Dywizjon Artylerii Konnej — Suwałki
5 Dywizjon Artylerii Konnej — Kraków
6 Dywizjon Artylerii Konnej im. Gen. 

Romana Sołtyka — Stanisławów
7 Wielkopolski Dywizjon Artylerii Konnej

— Poznań
9 Dywizjon Artylerii Konnej

— Baranowicze
11 Dywizjon Artylerii Konnej — Bydgoszcz
13 Dywizjon Artylerii Konnej — Kamionka 
Strumiłowa, 3 i 4 bateria — Brody
14 Dywizjon Artylerii Konnej — Białystok,
3 bateria — Ostrołęka
Korpus Ochrony Pogranicza
Szwadron Olkieniki
Szwadron Nowe Święciany
Szwadron Druja
Szwadron Łużki
Szwadron Podświle
Szwadron Budsław
Szwadron Krasne
Szwadron Iwieniec
Szwadron Stołpce
Szwadron Kłeck
Szwadron Hancewicze
Szwadron Rokitno
Szwadron Żurno
Szwadron Bystrzyce
Dywizjon szkolny Niewirków
Szwadron Mizocz
Szwadron Dederkały
Szwadron Hnilice Wielkie
Szwadron Czortków
Szwadron Zaleszczyki

Opracował: L. Kukawski
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Tablica I. Sztandary

1. Sztandar 1 Pułku Szwoleżerów Armii 
Polskiej we Francji, ufundowany 
przez Polonię francuską, a wręczony 
pułkowi dopiero w kraju 4 paździer
nika 1919 r., gdy ten nosił już nazwę 
4 Pułk Strzelców Konnych. Po zmia
nach organizacyjnych sztandar ten 
był następnie do 1923 r. pierwszym 
sztandarem 10 Pułku Strzelców 
Konnych.

2. Sztandar 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich, ofiarowany mu
w lipcu 1920 r. przez społeczeństwo 
Krakowa. W 1934 r. został on zastą
piony nowym przepisowym sztanda
rem, również ufundowanym przez 
Kraków.

3. Sztandar 3 Pułku Ułanów Wielkopol
skich, późniejszego .17 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich, ofiarowany przez 
Janinę Grabską, żonę założyciela 
pułku Edwarda Grabskiego, a wrę
czony 14 września 1919 r. Używany 
był do wiosny 1939 r., kiedy to mar
szałek E. Rydz-Smigły wręczył puł
kowi nowy sztandar.

4. Sztandar przepisowy 13 Dywizjonu 
Artylerii Konnej, ufundowany przez 
społeczeństwo powiatu i miasta 
Kamionka Strumiłowa, a wręczony 
22 listopada 1938 r. we Lwowie.

5. Sztandar Pułku Ułanów Karpackich, 
ufundowany przez społeczeństwo 
polskie w Rzymie, a wręczony puł
kowi 17 listopada 1945 r. w Macera- 
cie przez gen. W. Andersa.
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Tablica II. Proporczyki
Legiony Polskie: 
Proporczyk 1 i 2 Pułku Ułanów. Biało- 
-amarantowy. Używany od końca 1916 r. 
wyłącznie na lancach.
I Korpus Polski w Rosji:

1. Proporczyk 1 Pułku Ułanów i eskorty 
dowódcy Korpusu. Amarantowo- 
-biały. Na kołnierzach kurtek i pła
szczy noszony od jesieni 1917 r. Na 
ląncach już wcześniej.

2, 3. Proporczyki 2 Pułku Ułanów. Biały 
— zatwierdzony zimą 1917/1918 r. 
Biało-granatowy od marca 1918 r.

4, 5. Proporczyki 3 Pułku Ułanów. Żółty 
zatwierdzony pierwotnie, zmieniony 
wkrótce na żółto-biały.

6. Proporczyk ogólnokawaleryjski. 
Amarantowo-granatowy. Zatwier
dzony dla żołnierzy jazdy poza 
pułkami.

7. Proporczyk oddziału konnych 
wywiadowców sztabu Korpusu. 
Biało-zielony.

8. Proporczyk służby weterynaryjnej. 
Amarantowy z białym paskiem.

9. Proporczyk artylerii konnej. Czarno- 
-amarantowy z białymi oznakami.

II Korpus Polski w Rosji:

Proporczyk 5 i 6 Pułku Ułanów. 
Amarantowo-granatowy.

III Korpus Polski w Rosji:
1. Proporczyk 7 Pułku Ułanów, wcześ

niej noszącego kolejne nazwy: 1 Cho
rągiew Kirasjerów Polskich, 2 Pułk 
Strzelców Konnych, 5 Pułk Ułanów. 
Amarantowy, kąt granatowy.

2. Proporczyk Oddzielnego Dywizjonu 
Szwoleżerów Polskich, następnie 
Pułku Szwoleżerów Polskich. Na lan
cach amarantowo-biały, a na kołnie
rzach kurtek i płaszczy amarantowy
z białą obwódką.

4 Dywizja Strzelców Polskich:
1. Proporczyk 6 Pułku Ułanów. Biały 

z niebieskim kątem.
2. Proporczyk 1 szwadronu Pułku Uła

nów 1 Dywizji Jazdy przy 4 Dywizji 
Strzelców Polskich gen. Żeligow
skiego, który nawiązywał do tradycji 
1 Pułku Ułanów I Korpusu Pol
skiego, stąd jego barwy 
amarantowo-białe.

3. 2 szwadron tegoż pułku rekrutował 
się częściowo z żołnierzy 3 Pułku 
Ułanów I Korpusu i nawiązując do 
jego tradycji nosił proporczyki 
żółto-białe.

4. Reszta szwadronów tego pułku nosiła 
barwy ogólnokawaleryjskie, propor
czyki amarantowo-granatowe. Pułk 
był zaczątkiem późniejszego 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich.

Formacje ochotnicze:
1. „Wilki Lwowskie” — oddział konny 

Obrony Lwowa, który z czasem 
wszedł w skład 5 Pułku Strzelców 
Konnych. Proporczyk amarantowy ze 
srebrną żyłką.

2, 3. 1 Pułk Ułanów Wileńskich powstał 
w 1918 r. z konnych oddziałów 
samoobrony wileńskiej. Przyjął pro
porczyki amarantowo-białe. Zmie
niono je w 1919 r. na różowo-białe.

4. Proporczyki granatowo-żółte nosił, 
krótko istniejący, w 1918 r. szwadron 
Łowicki rtm. Wojciecha Kossaka. Te 
same barwy miał szwadron woje
wództwa warszawskiego (Mazo
wiecki) rtm. Tadeusza Kossaka. 
Obydwa te szwadrony weszły ostate
cznie w skład 5 Pułku Strzelców 
Konnych.

5. Zatwierdzony przez Ministra Spraw 
Wojskowych w styczniu 1919 r. pro
porczyk „dla oficerów ułanów nie 
zaliczonych do poszczególnych puł
ków — bez względu na przydział” 
amarantowo-granatowy.
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LEGIONY POLSKIE

I KORPUS 
WP W ROSJI

II KORPUS 
WP W ROSJI

III KORPUS 
WP W ROSJI

4 DYWIZJA 
STRZELCÓW 

POLSKICH

FORMACJE 
OCHOTNICZE



Tablica III. Proporczyki

Formacje ochotnicze:
6. W styczniu 1919 r. zatwierdzono 

proporczyk biały z amarantowym 
paskiem dla Szkoły Jazdy. Rozkaz 
prawdopodobnie nie wszedł w życie, 
ponieważ podchorążowie nosili 
barwy swoich pułków macierzystych.

7. Proporczyk Wojskowej Straży Grani
cznej 1919-1921. 
Jasnozielono-czarny.

8. Jazda Rycerstwa Polskiego, ochotni
czy oddział sformowany w lipcu 
1920 r., wcielony ostatecznie do 3 
Pułku Strzelców Konnych, nosił pro
porczyki na lancach biało- 
-amarantowe. Takie same na kołnie
rzach płaszczy i furażerkach. Na 
kołnierzach kurtek patki.

9. Jazda Kresowa rtm. Łozińskiego, 
sformowana w sierpniu 1920 r., miała 
proporczyki z trzech pasów barwy 
biało-niebiesko-amarantowej.

10-12.1 Wołyński Pułk Jazdy Ochotniczej 
mjr. Jaworskiego (1920 r.). Propor
czyk granatowy z amarantowym 
trójkątem, ale noszono też: propor
czyki całe granatowe — szeregowi, 
a ze srebrną żyłką oficerowie, lub 
granatowe z białą trupią czaszką.

13. 2 Lubelski Pułk Jazdy Ochotniczej. 
Proporczyk granatowy z białym 
trójkątem.

14. Dla 3 Siedleckiego Pułku Jazdy 
Ochotniczej przewidziany był pro
porczyk granatowy z żółtym 
trójkątem.

15, ló.Dyon Huzarów Śmierci powstał jako 
oddział ochotniczy w lipcu 1920 r. 
Proporczyk biało-czarny z przypiętą 
trupią główką, a także czarny z bia
łym trójkątem.

17. Pułk Ułanów Grodzieńskich sformo
wano w październiku 1920 r. jako 
oddział samoobrony. Proporczyk 
amarantowo-biały z zielonym 
paskiem.

18. 11 Pułk Strzelców Granicznych pow
stał w lipcu 1920 r. z uczniów szkół 
podoficerskich strzelców granicznych. 
Nosił proporczyki jasnozielone (sele
dynowe) z białym paskiem. W paź
dzierniku 1920 r. przemianowany na 
21 Pułk Ułanów.

19. 108 Rezerwowy Pułk Ułanów istniał 
od lipca 1920 r. Proporczyk ciemno
żółty z białym narożnikiem. W sty

czniu 1921 r. przemianowany na 20 
Pułk Ułanów.

20. Utworzony w lipcu 1920 r. 115 
Rezerwowy Pułk Ułanów Wielkopol
skich, którego zalążkiem był szwad
ron marszowy 15 Pułk Ułanów, nosił 
jego barwy — proporczyki biało- 
-czerwone. W lutym 1921 r. przemia
nowany na 25 Pułk Ułanów.

21. 201 Ochotniczy Pułk Szwoleżerów. 
Proporczyk biały z amarantowym 
paskiem. Od lutego 1921 r. — 3 Pułk 
Szwoleżerów.

22. 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Pro
porczyk żółto-biały. W lutym 1921 r. 
pułk przemianowano na 27 Pułk 
Ułanów.

23. 208 Ochotniczy Pułk Ułanów ’’Kraku
sów” sformowany przy kadrze 8 Pułku 
Ułanów. Następnie włączony ponow
nie do macierzystego 8 Pułku. Pro
porczyk taki, jak 8 Pułku Ułanów — 
ciemnożółty.

24. 209 Ochotniczy Pułk Ułanów. Pro
porczyk amarantowy ze srebrnym 
paskiem. Pułk wszedł następnie
w skład 22 Pułku Ułanów.

25. 211 Ochotniczy Pułk Ułanów Nad- 
niemeńskich. Proporczyk biało- 
-różowy z czarnym paskiem.

26. 212 Ochotniczy Pułk Ułanów Lubel
skich powstał z Pułku 2 Lubelskiego 
Jazdy Ochotniczej mjr. Jaworskiego i 
w krótkim okresie swego istnienia, 
zanim nie wszedł w skład 22 Pułku 
Ułanów, nosił proporczyki 
granatowe z amarantowym 
trójkątem.

27. 214 Ochotniczy Pułk Ułanów wysta
wiony przez szwadron zapasowy 14 
Pułku Ułanów we Lwowie w lipcu 
1920 r. Na kołnierzach kurtek ama
rantowe patki z białymi proporczy
kami. Na furażerkach i lancach białe 
proporczyki z amarantową obwódką. 
Pułk przemianowany w listopadzie 
1920 r. na 24 Pułk Ułanów.

28. 1 Ochotniczy Pułk Jazdy Wielkopol
skiej Nr 215 zorganizowany przy 
kadrze 15 Pułku Ułanów nosił jego 
proporczyki — biało-czerwone.
W końcu 1920 r. pułk przemiano
wano na 26 Pułk Ułanów.

29. 218 Ochotniczy Pułk Ułanów powstał 
przy szwadronie zapasowym 18 
Pułku Ułanów i następnie ponownie 
wcielony do macierzystego pułku. 
Proporczyk biało-niebieski.

30. Tatarski Pułk Ułanów. Proporczyk 
błękitny z żółtym półksiężycem 
i gwiazdą.

III Powstanie Śląskie:
Dyon Jazdy Górnośląskiej zorgani
zowany w maju 1921 r. nosił propor
czyki o barwach narodowych — 
biało-czerwone.
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FORMACJE OCHOTNICZE

JAZDA
III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO



Tablica IV. Proporczyki
Powstanie i Wojska Wielkopolskie:

1. Konni Strzelcy Straży Poznańskiej, 
pierwszy konny oddział Powstania, 
przemianowany w lutym 1919 r. na 1 
Pułk Ułanów Wielkopolskich, od 
początku nosił proporczyki 
biało-czerwone.

2. Szwadron Pakosławski, który 
dopiero po paru miesiącach wszedł w 
skład 2 Pułku Ułanów Wielkopol
skich, do tego czasu nosił propor
czyki biało-czerwone.

3. 2 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Pro
porczyk biały z czerwonym paskiem.

4. 3 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Pro
porczyk biało-żółty.

5. 4 Pułk Ułanów Wielkopolskich utwo
rzony w lipcu 1919 r. i przemiano
wany wkrótce na 4 Pułk Ułanów 
Nadwiślańskich. Proporczyk 
biało-niebieski.

6. Kawalerzyści Wojsk Wielkopolskich 
bez przydziałów do pułków nosili 
proporczyki ciemnoczerwone z bia
łym paskiem. Oficerowie często nie
przepisowe proporczyki z paskiem 
srebrnym.

7. Artyleria Konna. Proporczyk 
czarno-ciemnoczerwony.

Wojsko Litwy środkowej
1. Dyon Huzarów Śmierci nosił propor

czyki trójkątne biało-czarne.
2. Szwadron sztabowy Wileńskiej 

Dywizji Jazdy. Proporczyk seledy
nowy z różowym trójkątem.

Wojsko Polski niepodległej
1. 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsud

skiego. Dziennik Rozkazów 
MSWojsk. w 1920 r. przywraca puł
kowi zamiast patek proporczyki białe 
z amarantowym paskiem. Dopiero
w 1927 r. pułk otrzymuje proporczyk 
srebrny z paskiem amarantowym. 
Takie nosi się na kołnierzach, ale na 
lancach pozostają proporczyki białe 
z paskiem amarantowym:

2. 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich. 
Tak samo jak w 1 Pułku 
Szwoleżerów.

3, 4. 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich 
im. Płk. Jana Kozietulskiego. Do 
1927 r. proporczyki białe z amaran
towym paskiem. W 1927 r. otrzymuje 
proporczyki srebrne z amarantową 

żyłką. Na lancach pozostają propor
czyki białe z paskiem amarantowym. 
Rok później zmieniono pułkowi 
barwy i proporczyki na srebrne z 
żyłką żółtą. Na lancach używano 
proporczyków białych z żółtą żyłką, 
zwyczajowo żyłki ciemnożółte.

5. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. 
Płk. Bolesława Mościckiego. Propor
czyk amarantowo-biały.

6. 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. 
Gen. Dwernickiego. Proporczyk 
biało-granatowy.

7. 3 Pułk Ułanów Śląskich, początkowo 
Dzieci Warszawy. Proporczyk 
jasnożółto-biały.

8. 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich. Pro
porczyk chabrowo-biały.

9, 10. 5 Pułk Ułanów Zasławskich. Zgodnie 
z rozkazem z 1919 r. proporczyk 
biało-granatowo-karmazynowy. 
W 1920 r. rozkaz podaje dla pułku 
barwy proporczyka biało- 
-karmazynowo-niebieskie. W 1927 r., 
ustalono proporczyk wiśniowo- 
-chabrowy, trójkąt biały.

11. 6 Pułk Ułanów Kaniowskich. Pro
porczyk błękitny z białą żyłką.

12,13. 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. Gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego. Pułk 
powstał w listopadzie 1918 r. jako 3 
Pułk Ułanów i przyjął jego tradycyjne 
barwy żółto-białe. Nowe barwy 
otrzymał pułk po miesiącu razem ze 
zmianą numeru — proporczyk ama
rantowy z białym trójkątem.

14. 8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Ponia
towskiego. Proporczyk żółto- 
-pomarańczowy. Od 1927 r. — 
ciemnożółty.

stron karmazynową obwódką. W rok 
później wprowadzono dla pułku pro
porczyk amarantowy z paskiem 
białym.

15,16. 9 Pułk Ułanów Małopolskich. 
W 1919 r. zatwierdzono dla pułku, 
który nosił wówczas przez krótki 
okres nazwę 9 Pułk Ułanów Konnych 
Strzelców, proporczyk z dwóch ama
rantowych i dwóch białych pasów 
równej szerokości. W 1920 r. 
zatwierdzono proporczyk 
amarantowo-biały z żyłką 
biało-amarantową.

17. 10 Pułk Ułanów Litewskich. Propor
czyk amarantowo-biały z żyłką biało- 
-granatową.

18,19. 11 Pułk Ułanów Legionowych im. 
Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. 
W 1919 r. zatwierdzono dla pułku 
proporczyk biały okolony z trzech
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Tablica V. Proporczyki

Wojsko Polski niepodległej
20. 12 Pułk Ułanów Podolskich. Propor

czyk amarantowo-granatowy z białą 
żyłką.

21-24.13 Pułk Ułanów Wileńskich. Począt
kowo proporczyk różowo-biały, 
potem różowy, następnie, zgodnie 
z rozkazem z 1920 r., różowy z pa
skiem niebieskim [chabrowym].
W 1936 r. 1 szwadron pułku otrzymał 
nazwę Szwadron Ułanów Tatarskich, 
a jednocześnie złoty półksiężyc 
z gwiazdą na proporczykach.

25. 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Pro
porczyk jasnożółty z białą żyłką.

26. 15 Pułk Ułanów Poznańskich, 
poprzednio 1 Pułk Ułanów Wielko
polskich. Proporczyk 
biało-szkarłatny.

27. 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich 
im. Gen. Dyw. Gustawa Orlicz- 
-Dreszera, poprzednio 2 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich. Proporczyk 
granatowo-biały ze szkarłatną żyłką.

28. 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich 
im. Króla Bolesława Chrobrego, 
poprzednio 3 Pułk Ułanów Wielko
polskich. Proporczyk biało-żółty ze 
szkarłatną żyłką.

29. 18 Pułk Ułanów Pomorskich, 
poprzednio 4 Pułk Ułanów Nadwiś
lańskich. Proporczyk biało-chabrowy 
ze szkarłatnym paskiem.

30, 31. 19 Pułk Ułanów Wołyńskich 
im. Gen. Edmunda Różyckiego, 
poprzednio przez szereg lat im. Płk. 
Karola Różyckiego. Proporczyki 
pierwotnie granatowe na lancach 
i kołnierzach szeregowych, a grana
towe ze srebrnym paskiem u ofice
rów. W 1920 r. zmieniono propor
czyki na granatowe z białym 
trójkątem.

32. 20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego. Proporczyk amarantowy 
z żyłką granatowo-białą.

33. 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich. 
Proporczyk turkusowy z żyłką 
żółto-białą.

34. 22 Pułk Ułanów Podkarpackich. 
Proporczyk biały z amarantowym 
trójkątem.

35-37. 23 Pułk Ułanów Grodzieńskich 
otrzymał w 1921 r. proporczyk daw
nego Pułku Ułanów Nadniemeńskich 
— biało-różowy z czarnym paskiem. 

Parę miesięcy później MSWojsk. 
zmieniło proporczyk pułku na 
ceglastoczerwono-biały z paskiem 
biało-ceglastoczerwonym, a dopiero 
w 1927 r. na pomarańczowo-biały 
z żyłką biało-pomarańczową.

38. 24 Pułk Ułanów. Proporczyk biały 
z żółtą żyłką.

39. 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich. 
Proporczyk biało-szkarłatny, żyłka 
chabrowa.

40. 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich 
im. Hetmana Jana Karola Chodkie
wicza. Proporczyk różowo-biały
z chabrową żyłką.

41. 27 Pułk Ulanów im. Króla Stefana 
Batorego. Proporczyk żółto-biały 
z żyłką biało-granatową.

42-44. 1 Pułk Strzelców Konnych. W 1920 r. 
przyznano pułkowi proporczyk 
oliwkowo-amarantowy. Rozkaz 
z 1927 r. przewidywał szmaragdowo- 
-amarantowy. Wbrew przepisowi 
w pułku noszono proporczyki 
ciemnozielono-amarantowe.

45, 46. 2 Pułk Strzelców Konnych. Tak samo 
jak wszystkim pułkom strzelców 
konnych w 1920 r. przyznano puł
kowi proporczyk z odcieniem zieleni 
oliwkowym, a w 1927 r. zmieniono 
go na szmaragdowy. Proporczyk 
szmaragdowo-amarantowy z paskiem 
chabrowym. Noszono jednak 
w pułku żółtozielono (papuzi)- 
-amarantowy z żyłką chabrową.

47, 48. 3 Pułk Strzelców Konnych im. Het
mana Polnego Koronnego Stefana 
Czarnieckiego. Obowiązywał propor
czyk szmaragdowo-amarantowy 
z żółtą żyłką, a noszono nieprzepi
sowo trawiastozielono-amarantowy 
z żółtą żyłką.

49-51. 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi 
Łęczyckiej. W 1919 r. pułk założył 
proporczyki amarantowo-zielone 
z białym paskiem. Rok później prze
widziano dla niego proporczyki 
oliwkowo-amarantowe z białym 
paskiem, zmieniając w 1927 r. odcień 
zieleni na szmaragdowy, jednak 
w pułku noszono wbrew przepisowi 
proporczyki ciemnozielono- 
-amarantowe z białą żyłką.

52, 53. 5 Pułk Strzelców Konnych. Obowią
zującym proporczykiem był dla pułku 
szmaragdowo-biały z amarantową 
żyłką, a noszono jasnooliwkowo- 
-biały z żyłką amarantową. 354
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Tablica VI. Proporczyki i proporce

Wojsko Polski niepodległej
54-56. 6 Pułk Strzelców Konnych im. Het

mana Wielkiego Koronnego Stanis
ława Żółkiewskiego. W momencie 
zmiany numeru z 4 na 6 pułk nosił 
proporczyki zatwierdzone dla 4 PSK, 
tj. oliwkowo-amarantowe z białym 
paskiem. Dopiero w 1927 r. przy
znano 6 Pułkowi Strzelców Konnych 
barwy szmaragdowo-białe, a noszono 
w pułku proporczyki bardzo 
ciemnozielono-białe.

57, 58. 7 Pułk Strzelców Konnych Wielko
polskich. Od 1927 r. obowiązywał 
pułk proporczyk szmaragdowo-biały 
z żółtym paskiem, a noszono 
jasnooliwkowo-biały z żółtą żyłką.

59, 60. 8 Pułk Strzelców Konnych.
W 1922 r. przewidziano dla pułku 
proporczyk zielono-biały z paskiem 
niebieskim, od 1927 r. określony jako 
szmaragdowo-biały z paskiem cha
browym, a używano 
ciemnooliwkowo-biały z żyłką 
chabrową.

61-63. 9 Pułk Strzelców Konnych im. Gen. 
Kazimierza Pułaskiego. Od 1922 r. 
obowiązujący w pułku był propor
czyk zielono-żółty z paskiem amaran
towym. W 1927 r. zmieniono odcień 
zieleni na szmaragdowy, ale w pułku 
noszono zwyczajowo proporczyki 
ciemnooliwkowo-ciemnożółte z żyłką 
amarantową.

64, 65. 10 Pułk Strzelców Konnych. 
Zatwierdzony dla pułku był propor
czyk szmaragdowo-żółty (żółty jasny) 
z paskiem białym, a noszony był 
zielono-żółty z białą żyłką.

66. Dywizjon przeciwpancerny. Propor
czyk dla tego oddziału zaprojektował 
pierwszy dowódca 10 Brygady Kawa
lerii po jej zmotoryzowaniu płk. dypl. 
Trzaska-Durski. Proporczyk jest 
połączeniem barw artylerii konnej 
i broni pancernej — szkarłatno- 
-pomarańczowy z czarnym trójkątem.

67,68. Dywizjon rozpoznawczy jeszcze 
w 1939 r. nosił proporczyki projektu 
płk. dypl. Trzaski-Durskiego — 
szkarłatno-pomarańczowe z białym 
trójkątem, mimo że w 1938 r. 
zatwierdzony został proporczyk 
będący połączeniem barw kawalerii 
(amarant) i broni pancernej (poma
rańczowy), a zielony pasek miał sym

bolizować rozpoznanie.
69. Szwadrony łączności. W 1936 r. usta

lono dla żołnierzy oddziałów 
łączności wielkich jednostek kawalerii 
proporczyk czarno-chabrowy. Dla 
oficerów aksamitny.

70. Szwadrony pionierów nosiły propor
czyki szkarłatno-czarne.

71,72. Tabory. Od 1930 r. dywizjony tabo
rów nosiły zamiast patek proporczyki 
błękitne, a w 1932 r. dodano na nich 
amarantową żyłkę.

73. Proporczyki ogólnokawaleryjskie 
amarantowo-granatowe nosili 
uczniowie szkół kawaleryjskich: Ofi
cerskiej Szkoły Kawalerii, potem 
Szkoły Podchorążych Kawalerii, 
szwadronu kawalerii Oficerskiej 
Szkoły dla Podoficerów, potem 
Szkoły Podchorążych dla Podofice
rów, Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Kawalerii, podoficerowie Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii oraz szwad
rony luzaków Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii, Ministerstwa Spraw Woj
skowych, Wyższej Szkoły Wojennej
i pluton luzaków Szkoły Podchorą
żych Piechoty.

74. Kawaleria Korpusu Ochrony Pogra
nicza. Proporczyk granatowo-zielony.

75. Szwadron Przysposobienia Wojsko
wego Konnego w Łęczycy nosił w 
pewnym okresie proporczyki grana
towe z czerwoną żyłką.

76. Konne Przysposobienie Wojskowe — 
krakusi. W 1932 r. wprowadzono dla 
krakusów proporczyki szkarłatne
z granatowym trójkątem.

77. Szwadron Przyboczny początkowo 
Naczelnego Wodza, potem Prezy
denta Rzeczypospolitej, nosił propor
czyki biało-amarantowe. Następnie 
proporczykom na kołnierzach 
dodano srebrny pasek pozostawiając 
dotychczasowe bez paska na lancach.

78. Szwadrony samochodów pancernych. 
Od 1927 r. żołnierze tych oddziałów, 
przydzielonych do wielkich jednostek 
kawalerii, nosili na kołnierzach pro
porczyki czarno-pomarańczowe 
kształtu kawaleryjskiego, aż do 
momentu podporządkowania tych 
szwadronów broni pancernej.

79. W latach 1926—1928 uczniowie Ofi
cerskiej Szkoły dla Podoficerów
w Bydgoszczy mieli, zgodnie z rozka
zem, proporczyki amarantowe z gra

natową żyłką (odmiennie niż w póź
niejszych latach), odróżniając się nimi 
od Oficerskiej Szkoły Kawalerii 
w Grudziądzu.

80,81. Artyleria Konna. W 1919 r. przewi
dziano dla artylerii konnej propor
czyk czarno-amarantowy. Dla ofice
rów aksamitny. W 1927 r. kolor 
amarantowy zamieniono na 
szkarłatny.

82. Proporzec dowódcy 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich wg przepisu z 1927 r. 
Kwadraty: amarantowy, biały, żółty, 
chabrowy oznaczają kolejne szwad
rony liniowe.

83. Proporzec dowódcy 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich wg przepisu z 1939 r. 
Kwadrat amarantowy 1 szwadronu 
zastąpiono zielonym z półksiężycem
i gwiazdą jako symbolami szwadronu 
tatarskiego.

84. Proporzec dowódcy 11 Pułku Ułanów 
Legionowych im. Marszałka
E. Śmigłego-Rydza wg przepisu 
z 1939 r. Na kwadraty szwadronowe 
nałożone inicjały szefa pułku.

85. Proporzec dowódcy 5 Pułku Strzel
ców Konnych wg przepisu z 1927 r. 
Jedyny do 1939 r. pułk kawalerii, 
który miał zatwierdzone nieznormali- 
zowane kwadraty szwadronowe, 
rysunkiem swym nawiązujące do tra
dycji pułku.
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Tablica VIL Proporczyki i proporce
Wojsko Polski niepodległej

86. Proporzec dowódcy 1 Pułku Szwole
żerów Józefa Piłsudskiego. Nieprze
pisowy, powiększony w stosunku do 
przepisowego o dwa kwadraty ozna
czające pluton łączności i szwadron 
ciężkich karabinów maszynowych.

87. Proporzec dowódcy 1 szwadronu
4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich wg 
przepisu z 1927 r. Kwadrat 
amarantowy.

88. Proporzec dowódcy 2 szwadronu
5 Pułku Ułanów Zasławskich. Przepis 
z 1927 r. Kwadrat biały.

89. Proporzec dowódcy 3 szwadronu
9 Pułku Ułanów Małopolskich. Prze
pis z 1927 r. Kwadrat żółty.

90. Proporzec dowódcy 4 szwadronu 20 
Pułku Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego wg przepisu z 1927 r. 
Kwadrat chabrowy.

91. Proporzec dowódcy szwadronu pio
nierów wg przepisu z 1927 r. Kwadrat 
czarny z obwódką szkarłatną.

92. Proporzec dowódcy szwadronu 
samochodów pancernych wg przepisu 
z 1927 r. Kwadrat czarny z obwódką 
pomarańczową.

93. Proporzec dowódcy plutonu 
łączności 22 Pułku Ułanów Podkar
packich wg przepisu z 1927 r. Kwad
rat czarny z białymi pasami rozcho
dzącymi się promieniście.

94. Proporzec dowódcy szwadronu ckm 
23 Pułku Ułanów Grodzieńskich wg 
przepisu z 1927 r. Kwadrat czarny
z pionowym białym pasem.

95. Proporzec dowódcy 1 szwadronu 
Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileń
skich wg przepisu z 1939 r. Kwadrat 
zielony z półksiężycem i gwiazdą.

96. Proporzec dowódcy 3 szwadronu
2 Pułku Szwoleżerów sprzed 1927 r., 
kiedy to nie było przepisu ustalają
cego wygląd proporców dowódców 
i panowała pełna dowolność w ich 
projektowaniu. Amarantowy ze 
srebrną cyfrą i obszyciem.

97. Proporzec dowódcy szwadronu tech
nicznego 2 Pułku Szwoleżerów sprzed 
1927 r. Amarantowy.

98. Proporzec dowódcy 5 Dywizjonu 
Artylerii Konnej wg przepisu
z 1927 r.

99. Proporzec dowódcy 1 Dywizjonu 
Artylerii Konnej im. Gen. Józefa

Bema wg przepisu z 1939 r. z inicja
łami szefa dywizjonu.

100. Proporzec dowódcy II baterii
3 Lubelskiego Dywizjonu Artylerii 
Konnej im. Płk. Włodzimierza 
Potockiego wg przepisu z 1927 r.

101. Proporzec dowódcy 2 Samodzielnej 
Brygady Kawalerii. Biało- 
-amarantowo-biały, kwadrat czer
wony, napis czarny. Proporce 
dowódców wielkich jednostek kawa
lerii do 1939 r. nie były przewidziane 
w przepisach i wykonywano je zgod
nie z życzeniami poszczególnych 
dowódców. Barwy tego proporca 
symbolizowały: biały — 22 Pułk Uła
nów, amarantowy — 12 Pułk Uła
nów, biały — 6 Pułk Strzelców Kon
nych, czerwony kwadrat — 15 Pułk 
Ułanów, macierzysty pułk dowódcy 
brygady płk. W. Andersa.

102. Proporzec dowódcy Nowogródzkiej 
Brygady Kawalerii: biało-szkarłatny 
(15 Pułk Ułanów) pułk macierzysty 
dowódcy, kwadraty: szkarłatny (25 
Pułk Ułanów), różowy (26 Pułk Uła
nów), żółty (27 Pułk Ułanów), ama
rantowy (3 Pułk Strzelców Konnych).

103. Proporzec dowódcy 17 Brygady 
Jazdy. Trójkątny amarantowy, pole 
białe, napis złoty.

104. Proporzec dowódcy 5 Brygady Jazdy. 
Biały, pasy ciemnożółte (barwa 
macierzystego pułku dowódcy — 
płk. Brzezowskiego — 8 Ułanów)
w liczbie pułków w brygadzie.

Wojsko Polskie we Francji:
1. Wileński Dywizjon Rozpoznawczy 

2 Dywizji Strzelców Pieszych. Pro
porczyk amarantowo-granatowy
z zieloną żyłką.

2. Kawalerzyści w sztabie 2 Dywizji 
Strzelców Pieszych. Proporczyk ama
rantowo-granatowy ze srebrną żyłką.

3. Dywizjon Rozpoznawczy Samodziel
nej Brygady Strzelców Karpackich. 
Proporczyk czerwono-niebieski.

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
Oddziały, których nie było przed wybuchem 
wojny w 1939 r.

1. 10 Pułk Dragonów. Pułk przejął pro
porczyk przewidziany dla Dywizjonu 
Rozpoznawczego w 1938 r. — ama- 
rantowo-pomarańczowy z zieloną 
żyłką.

2. 16 Pułk Dragonów. Proporczyk 
amarantowo-żółty z białą żyłką.

3. 1 Pułk Rozpoznawczy I Korpusu 
przeorganizowany ostatecznie
w szwadron ckm 1 Dywizji Pancer
nej. Proporczyk żółto-amarantowy 
z granatowo-białą żyłką.

4. 10 Pułk Huzarów. Proporczyk niebie
ski ze złotą pętlą huzarską.
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Tablica VIII. Proporczyki i inicjały

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
5. Pułk Ułanów Karpackich. Propor

czyk o odwróconych barwach Dywiz
jonu Rozpoznawczego Samodzielnej 
Brygady Strzelców Karpackich,
z którego pułk powstał, niebiesko- 
-czerwony z nałożonymi metalowymi 
palemkami i półksiężycem, symboli
zującymi miejsce narodzin pułku.

6. Kwatera Główna 10 Brygady Kawa
lerii Pancernej (oraz Kwat. Gł.
1 Dyw. Pane.). Proporczyk czarny 
z trójkątem pomarańczowym.

Ludowe Wojsko Polskie:
1. Czerwono-niebieski proporczyk 

przewidziany dla wszystkich żołnierzy 
formowanej Samodzielnej Brygady 
Kawalerii, po wprowadzeniu zróżni
cowanych proporczyków dla 
poszczególnych oddziałów pozostał 
dla sztabu brygady i służb, później 
dla sztabu dywizji, 4 Pułku Zapaso
wego oraz szwadronu kawalerii 
szkoły oficerskiej.

2. 1 Pułk Ułanów. Proporczyk 
amarantowo-biały.

3. 2 Pułk Kawalerii, następnie 2 Pułk 
Ułanów. Proporczyk 
biało-granatowy.

4. 3 Pułk Kawalerii, następnie 3 Pułk 
Ułanów. Proporczyk żółto-biały.

5. 4 Dywizjon Artylerii Konnej, prze- 
formowany następnie na 57 Pułk 
Artylerii Konnej. Proporczyk 
czarno-szkarłatny.

6. 8 bateria przeciwlotnicza przeformo- 
wana na 4 Dywizjon Artylerii Prze
ciwlotniczej. Proporczyk 
czarno-żółty.

7. 5 Dywizjon Artylerii Przeciwpancer
nej. Proporczyk 
pomarańczowo-czarny.

8. 10 szwadron łączności. Proporczyk 
czarno-ciemnoniebieski.

9. 12 szwadron saperów. Proporczyk 
szkarłatno-czarny.

10. Szwadron reprezentacyjny Prezy
denta RP. Proporczyk 
biało-amarantowy.

Inicjały
Wojsko Polski niepodległej

1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsud
skiego. Monogram Szefa Pułku 

wprowadzony zaraz po ustnej zgodzie 
Naczelnego Wodza na przyjęcie sze
fostwa pułku w grudniu 1919 r.

2. 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich 
im. Płk. Jana Kozietulskiego. Inicjały 
zatwierdzone w 1938 r. równocześnie 
z nadaniem szefostwa honorowego.

3. 2 Pułk Ułanów Grochowskich
im. Gen. Dwernickiego. Inicjały na
dano pułkowi w 1936 r.

4. 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. Gen.- 
Kazimierza Sosnkowskiego. Ofi

cjalne zatwierdzenie szefostwa i przy
znanie inicjałów na naramienniki 
nastąpiło w 1937 r., mimo że generał 
Sosnkowski objął szefostwo pułku już 
w 1920 r. Inicjały te były także 
noszone w odtworzonym pułku
w Polskich Siłach Zbrojnych we 
Włoszech.

5. 8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Ponia
towskiego. Po zatwierdzeniu pełnej 
nazwy w 1919 r. przyjęto w pułku 
zwyczaj noszenia zamiast cyfry 
monogramu księcia Józefa Poniatow
skiego, a zatwierdzono go w 1924 r.

6. 11 Pułk Ułanów Legionowych
im. Marszałka Edwarda Smigłego- 
-Rydza. Inicjały wprowadzono i za
twierdzono w 1937 r.

7. 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich 
im. Gen. Dyw. Gustawa Orlicz- 
-Dreszera. Inicjały wprowadzono 
i zatwierdzono wraz z szefostwem 
w 1937 r.

8. 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich 
im. Króla Bolesława Chrobrego. 
Nazwę razem z inicjałami przyznano 
pułkowi w 1939 r.

9. 19 Pułk Ułanów Wołyńskich 
im. Gen. Edmunda Różyckiego. 
Przyznanie szefostwa i inicjałów 
w 1938 r.

10. 20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego. Nazwę nadano pułkowi 
w roku 1927, a monogram Szefa 
zaczęto nosić później.

11. 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich 
im. Hetmana Jana Karola Chodkie
wicza. Nazwę wraz z inicjałami przy
znano pułkowi w 1936 r.

12. 27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana 
Batorego. Nazwę i inicjały zatwier
dzono w 1936 r.

13. 3 Pułk Strzelców Konnych im. Het
mana Polnego Koronnego Stefana 
Czarnieckiego. Nazwę i inicjały przy
znano pułkowi w 1936 r.

14. 6 Pułk Strzelców Konnych im. Het
mana Wielkiego Koronnego Stani
sława Żółkiewskiego. Inicjały wraz 
z szefostwem przyznano w 1937 r.

15. 9 Pułk Strzelców Konnych im. Gen. 
Kazimierza Pułaskiego. Szefostwo
i inicjały przyznano pułkowi w 
1936 r.

16. 1 Dywizjon Artylerii Konnej
im. Gen. Józefa Bema. Inicjały przy
znano w 1926 r.
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Tablica IX. Buńczuki

1. Buńczuk 2 Dywizji Kawalerii, zdo
byty na stałe przez 1 Pułk 
Szwoleżerów.

2. Buńczuk 12 Pułku Ułanów Podol
skich projektu dowódcy pułku płk. 
dypl. Bronisława Rakowskiego 
wykonany i używany stale po trzy
krotnym wygraniu zawodów wyszko
leniowych w brygadzie.

3. Buńczuk Szwadronu Tatarskiego
13 Pułku Ułanów Wileńskich ofiaro
wany przez Tatarów polskich.

4. Buńczuk Brygady Kawalerii 
„Poznań” dla najlepszego plutonu 
łączności w brygadzie.

5. Buńczuk przechodni Nowogródzkiej 
Brygady Kawalerii.

6. Buńczuk 18 Pułku Ułanów Pomor
skich dla najlepszego szwadronu w 
pułku.

7. Buńczuk 1 Pułku Strzelców Konnych 
dla najlepszego szwadronu liniowego 
w pułku.

8. Buńczuk ofiarowany przez Związek 
Samopomocy Chłopskiej jako znak 
oddziału szwadronowi kawalerii
1 Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawa
lerii im. Tadeusza Kościuszki w Kra
kowie w 1946 r.
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Tablica X. Odznaki pamiątkowe

1. Odznaka połowa 1 Pułku Ułanów 
Legionów Polskich ustanowiona
5 czerwca 1916 r.

2. Odznaka pułkowa 2 Pułku Ułanów 
Legionów Polskich ustanowiona
w końcu 1916 r.

3. Krzyż Rokitniański ustanowiony 
w 1917 r. za udział w szarży pod 
Rokitną 13 czerwca 1915 r.

4. Odznaka pamiątkowa oddziału kon
nego Obrony Lwowa 1918 r. 
„Wilków”.

5. Pułk Ułanów Tatarskich.
6. 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsud

skiego. Odznaka zatwierdzona
w 1921 r.

7. 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich. 
Odznaka zatwierdzona w 1921 r.

8. Późniejsza wersja odznaki tego pułku 
obowiązująca od 1926 r.

9. 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich. 
Odznaka używana od 1922 r.

10. Późniejsza wersja odznaki tego 
pułku.

11. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. 
Odznaka zatwierdzona w 1921 r.

12. Nowa odznaka 1 Pułku Ułanów 
zatwierdzona w 1929 r.

13. 2 Pułk Ułanów Grochowskich. 
Odznaka zatwierdzona w 1925 r.

14. 3 Pułk Ułanów Śląskich. Odznaka 
zatwierdzona w 1922 r.

15. 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich. 
Odznaka zatwierdzona w 1921 r.

16. 5 Pułk Ułanów Zasławskich. 
Odznaka zatwierdzona w 1923 r.

17. 6 Pułk Ułanów Kaniowskich. II 
wersja odznaki zatwierdzona
w 1930 r.

18. 7 Pułk Ułanów Lubelskich. Odznaka 
zatwierdzona w 1929 r.

19. Odznaka 7 Pułku Ułanów po zmianie 
dat z cyfr rzymskich na arabskie.

20. 8 Pułk Ułanów. I wersja odznaki 
zatwierdzona w 1922 r.

21. II wersja odznaki 8 Pułku Ułanów 
zatwierdzona w 1929 r.

22. 9 Pułk Ułanów Małopolskich. II 
wersja odznaki zatwierdzona
w 1928 r.

23. 10 Pułk Ułanów Litewskich. 
Odznaka zatwierdzona w 1926 r.

24. 11 Pułk Ułanów Legionowych. 
Odznaka zatwierdzona w 1929 r.

25. 12 Pułk Ułanów Podolskich. 
Odznaka zatwierdzona w 1922 r. 364





Tablica XI. Odznaki pamiątkowe.
26. 13 Pułk Ułanów Wileńskich. 

Odznaka zatwierdzona w 1924 r.
27. 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. 

Odznaka zatwierdzona w 1921 r.
28. 14 Pułk Kawalerii Pancernej Polskich 

Sił Zbrojnych. Odznaka zatwierdzona 
w 1942 r. W 1944 r. przywrócono 
pułkowi nazwę Ułanów Jazłowiec
kich i powrócono do tradycyjnej 
odznaki.

29. 15 Pułk Ułanów Poznańskich. 
Odznaka zatwierdzona w 1923 r.

30. 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich.
I wersja odznaki niezatwierdzona.

31. Odznaka zatwierdzona dla 16 Pułku 
Ułanów w 1925 r.

32. 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich.
I wersja odznaki zatwierdzona 
w 1921 r.

33. II wersja odznaki 17 Pułku Ułanów 
obowiązująca od 1928 r.

34. Ostatnia III wersja odznaki 17 Pułku 
zatwierdzona w 1939 r. w związku
z przyjęciem szefostwa Króla Boles
ława Chrobrego.

35. 18 Pułk Ułanów Pomorskich. 
Odznaka zatwierdzona w 1925 r.

36. 19 Pułk Ułanów Wołyńskich. 
Odznaka obowiązująca od 1925 r.

37. 20 Pułk Ułanów. Odznaka zatwier
dzona w 1924 r.

38. 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich. 
Data wprowadzenia nieznana.

39. 22 Pułk Ułanów Podkarpackich. 
Odznaka zatwierdzona w 1925 r.

40. 23 Pułk Ułanów Grodzieńskich. 
Odznaka zatwierdzona w 1922 r.

41. 24 Pułk Ułanów. Odznaka zatwier
dzona w 1927 r.

42. 115 Pułk Ułanów. Odznaka wprowa
dzona w 1920 r.

43. 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich. 
Nową odznaką w 1928 r. zastąpiono 
poprzednią 115 Rezerwowego Pułku 
ułanów.

44. 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich. 
Odznaka wprowadzona w 1922 r.

45. 27 Pułk Ułanów. I wersja odznaki.
46. Zatwierdzona w 1926 r. wersja 

odznaki 27 Pułku Ułanów.
47. 1 Pułk Strzelców Konnych. Odznaka 

zatwierdzona w 1926 r.
48. 2 Pułk Strzelców Konnych. Odznaka 

zatwierdzona w 1922 r.
49. 3 Pułk Strzelców Konnych. Odznaka 

zatwierdzona w 1927 r.

50. 4 Pułk Strzelców Konnych. Odznaka 
zatwierdzona w 1924 r.
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Tablica XII. Odznaki pamiątkowe

51.5 Pułk Strzelców Konnych. Odznaka 
zatwierdzona w 1923 r.

52. 6 Pułk Strzelców Konnych. Odznaka 
obowiązująca od 1921 r.

53. 7 Pułk Strzelców Konnych. Odznaka 
zatwierdzona w 1923 r.

54. 8 Pułk Strzelców Konnych. Odznaka 
zatwierdzona w 1927 r.

55. 9 Pułk Strzelców Konnych. Odznaka 
zatwierdzona w 1928 r.

56. 10 Pułk Strzelców Konnych. I wersja 
odznaki zatwierdzona w 1925 r.

57. II wersja odznaki 10 Pułku Strzelców, 
ze zmienioną datą, zatwierdzona
w 1929 r.

58. Szwadrony pionierów. Odznaka 
zatwierdzona w 1931 r.

59. Znak Artylerii Konnej zatwierdzono 
w 1922 r.

60. Korpus Ochrony Pogranicza. 
Odznaka zatwierdzona w 1929 r.

61. Szkoła Podchorążych Jazdy w Starej 
Wsi. Odznaka kursantów 1919 r.

62. Odznaka instruktorów Szkoły Pod
chorążych Jazdy w Starej Wsi.

63. Odznaka Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii zatwierdzona w 1929 r.

64. Odznaka absolwentów Szkoły Pod
chorążych Kawalerii.

65. Odznaka absolwentów Szkoły Pod
chorążych Rezerwy Kawalerii.

66. Odznaka kursów podoficerów zawo
dowych kawalerii w Grudziądzu.

67. Odznaka kursów instruktorów jazdy 
w CWK w Grudziądzu.

68. Odznaka kursów podoficerów ujeż- 
dżaczy w CWK w Grudziądzu.

69. Konne Przysposobienie Wojskowe 
Okręgu Poznań-Południe. Odznaka 
instruktorska.

70. 1 Pułk Rozpoznawczy Polskich Sił 
Zbrojnych. Odznaka zatwierdzona 
w 1942 r.

71. Pułk Ułanów Karpackich. Odznaka 
zatwierdzona w 1946 r.

72. 10 Pułk Dragonów. Odznaka na
dawana od 1940 r.

73. 16 Pułk Dragonów.
74. Szkoła Podchorążych Kawalerii im. 

Gen. Władysława Andersa II Kor
pusu PSZ w Gallipoli w 1946 r.Od
znaka zatwierdzona w tym samym 
roku.

75. Lekka Brygada III Korpusu Pol
skiego w Rosji w 1918 r.
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Tablica XIII. Mundury
Legiony Polskie:

A. Orzełek z czapki.
B. 1. Czapka 1 Pułku Ułanów — pierwszy

wzór.
2. Czapka 1 Pułku Ułanów — drugi wzór.
3. Czapka 2 Pułku Ułanów.
4. Czako plutonu strzelców konnych 

Komendy I Brygady.
5. Czapka — połówka.
6. Czapka — maciejówka oficerska wg 

przepisu z 1917 r.
C. 1. Kurtka —ułanka porucznika 1 Pułku

Ułanów z lat 1914 i 1915.
2. Kurtka — ułanka wachmistrza strzel

ców konnych 1 Brygady.
3. Kurtka — ułanka porucznika 1 Pułku 

Ułanów z pełnym rabatem, kołnierz 
amarantowy, pas oficerski galowy, pas 
do ładownicy oficerskiej.

4. Ta sama ułanka widziana z tyłu. 
Ładownica oficerska rosyjska z nało
żonym orzełkiem legionowym.

D. Oznaki stopni kawalerii I Brygady 1914
— 2.7.1916:
1. Rotmistrz.
2. Porucznik.
3. Podporucznik.
4. Wachmistrz sztabowy.
5. Wachmistrz.
6. Kapral.
7. Starszy ułan.

E. Oznaki stopni kawalerii II Brygady. 1914
— 2.7.1916:
1. Rotmistrz.
2. Porucznik.
3. Podporucznik.
4. Chorąży.
5. Wachmistrz.
6. Plutonowy.
7. Kapral.
8. Starszy ułan.

F. Oznaki stopni kawalerii wg przepisu
z 1917 r. Obowiązywały także po odzy
skaniu niepodległości do 1920 r.:
1. Starszy ułan. *
2. Kapral.
3. Plutonowy.
4. Wachmistrz.
5. Starszy wachmistrz.
6. Podchorąży.
7. Podporucznik.
8. Porucznik.
9. Rotmistrz.

10. Major.
11. Podpułkownik.
12. Pułkownik. 370





Tablica XIV. Mundury
Legion Puławski i Korpusy Polskie w Rosji:
A. 1. Kokarda (bączek) rosyjska z nałożo

nym orzełkiem.
2. Orzeł Korpusów Wschodnich.

B. 1. Czapka Legionu Puławskiego.
2. Czapka 1 Pułku Ułanów I Korpusu.
3. Czapka 2 Pułku Ułanów I Korpusu.
4. Czapka 3 Pułku Ułanów I Korpusu.
5. Czapka ogólna jazdy (kawalerzystów 

poza pułkami).
6. Czapka artylerii konnej.

C. 1. Kurtka paradna kawalerii Legionu
Puławskiego.

2. Bluza połowa Legionu Puławskiego. 
Naramienniki amarantowe z obszy
ciem będącym oznaką ochotników 
armii rosyjskiej oraz nałożonymi lite
rami i cyfrą „1 LP” (1 Legion Polski).

3. Bluza oddziału konnych wywiadow
ców I Korpusu z okresu przed wpro
wadzeniem proporczyków na 
mundury.

4. Kurtka porucznika z proporczykami 
ogólnymi jazdy.

5. Płaszcz kawaleryjski z okresu przed 
wprowadzeniem proporczyków na 
mundury.

D. Oznaki stopni wprowadzone w Korpu
sach Polskich w Rosji w grudniu 1917 r.:
1. Szeregowiec.
2. Kapral.
3. Młodszy podoficer.
4. Starszy podoficer.
5. Wachmistrz.
6. Starszy podoficer podchorąży.
7. Chorąży.
8. Podporucznik.
9. Porucznik.

10. Podrotmistrz.
11. Rotmistrz.
12. Podpułkownik.
13. Pułkownik.
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Tablica XV. Mundury

Armia Polska we Francji:
A. 1. Orzełek metalowy z czapki.

2. Orzełek haftowany, noszony na na
ramiennikach kurtek.

B. Czapka rotmistrza 1 Pułku 
Szwoleżerów.

C. Kurtka rotmistrza 1 Pułku 
Szwoleżerów.

D. Oznaki stopni kawalerii:
1. Starszy szwoleżer.
2. Kapral.
3. Wachmistrz.
4. Wachmistrz major.
5. Aspirant.
6. Adiutant.
7. Podporucznik.
8. Porucznik.
9. Rotmistrz.

10. Major.
11. Podpułkownik.
12. Pułkownik.

Wojska Wielkopolskie:
A. Orzełek z czapki.

B. 1. Czapka i rękaw kurtki generała pod
porucznika 3 Pułku Ułanów.

2. Czapka i rękaw kurtki podpułkownika
2 Pułku Ułanów.

3. Czapka i rękaw kurtki rotmistrza
3 Pułku Ułanów.

4. Czapka i rękaw kurtki wachmistrza
4 Pułku Ułanów.

5. Czapka i rękaw kurtki plutonowego 
kawalerii bez przydziału pułkowego.

6. Czapka i rękaw kurtki starszego ułana
1 Pułku Ułanów.

7. Czapka i rękaw kurtki porucznika 
artylerii konnej.

C. 1. Kurtka ułana 2 Pułku Ułanów.
2. Ułanka nieprzepisowa paradna podpo

rucznika 3 Pułku Ułanów.
3. Kurtka, z tyłu, ułana 1 Pułku Ułanów.
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Tablica XVI. Mundury

Polska niepodległa. Okres przed wprowa
dzeniem nowych przepisów mundurowych 
w połowie lat trzydziestych:
A. Orzełek z czapki.
B. 1. Czapka wz. 1922, majora jednego

z pułków o otoku amarantowym.
2. Czapka, wz. 1922, podporucznika

19 Pułku Ułanów.
3. Czapka, wz. 1927, chorążego jednego 

z pułków o otoku żółtym.
4. Czapka, wz. 1922, ułana 13 lub 26 

Pułku Ułanów.
5. Czapka szwoleżera 1 lub 3 pułku.
6. Furażerka.

C. 1. Kurtka, wz. 1919, ułana 15 Pułku
Ułanów ze sznurem za wyniki w strze
laniu z karabinka.

2. Kurtka, wz. 1919, starszego ułana (lub 
starszego Strzelca konnego) szwadronu 
ckm 7 Pułku Ułanów (lub 7 Pułku 
Strzelców Konnych).

■3. Kurtka oficerska, wz. 1927, poru
cznika 7 Pułku Ułanów.

4. Kurtka letnia szeregowego.
5. Kurtka letnia, wz. 1926, majora.
6. Płaszcz oficerski, wz. 1924, podporu

cznika 3 Pułku Ułanów.
7. Płaszcz szeregowego, wz. 1919.
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Tablica XVII. Mundury

Polska niepodległa. Okres drugiej puiuwj
lat trzydziestych:

A. Orzełek z czapki.
B. 1. Czapka, wz. 1935, pułkownika jed

nego z pułków o otoku amarantowym. 
Było ich 11.

2. Czapka, wz. 1935, podpułkownika 
jednego z pułków o żółtym otoku. 
Było ich 7.

3. Czapka, wz. 1935, podporucznika 19 
Pułku Ułanów.

4. Czapka, wz. 1935, chorążego artylerii 
konnej (lub szwadronu łączności).

5. Czapka, wz. 1936, porucznika 1 Pułku 
Szwoleżerów.

6. Czapka, wz. 1936, ułana Korpusu 
Ochrony Pogranicza.

7. Czapka, wz. 1935, ułana 8 Pułku 
Ułanów.

8. Czapka, wz. 1935, ułana (lub Strzelca 
konnego) z otokiem amarantowym.

9. Czapka — rogatywka połowa 
wz. 1937

C. 1. Kurtka, wz. 1936, rotmistrza 15 Pułku
Ułanów Poznańskich.

2. Kurtka, wz. 1936, starszego wachmi
strza 24 Pułku Ułanów z szewronami 
za lata służby.

3. Kurtka, wz. 1936, do wystąpień uro
czystych wachmistrza plutonu trębaczy 
4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich.

4. Sznury naramienne oficera 
dyplomowanego.

5. Sznury naramienne adiutanta pułku.
6. Płaszcz, wz. 1936, oficerski.
7. Płaszcz, wz. 1936, oficerski z tyłu.
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Tablica XVIII. Mundury

Polska niepodległa:
A. 1. Kożuszek rotmistrza, nieprzepisowy,

używany do służby w garnizonie.
2. Kożuszek szeregowych noszony prze

pisowo do służby polowej w okresie 
zimowym jako okrycie zewnętrzne lub 
pod płaszcz.

3. Kurtka skórzana, wz. 1936, oddziałów 
zmotoryzowanych, z oznakami 
majora.

B. 1. Hełm francuski wz. 1915.
2. Hełm polski wz. 1931.
3. Hełm niemiecki wz. 1916.

C. Skrótowe ujęcie wyglądu mundurów róż
nych stopni i specjalności wszystkich puł
ków i oddziałów kawaleryjskich (czapka, 
kołnierz kurtki, naramiennik, wycinek 
spodni wieczorowych z lampasem).
1. 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsud

skiego. Pułkownik dyplomowany. 
Oznaka oficera dyplomowanego na 
kołnierzu. Lewy naramiennik ze stałą 
żałobą po Szefie Pułku — czarny sznu
rek wokół krawędzi. Lampas amaran
towy, wypustka biała.

2. 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich. 
Podpułkownik. Lampas i wypustka 
białe. Zwyczajowo noszono wypustkę 
amarantową.

3. 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. 
Płk. Jana Kozietulskiego. Major. Lam
pas i wypustka żółte ciemne.

4. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich
im. Płk. Bolesława Mościckiego. Rot
mistrz. Lampas i wypustka 
amarantowe.

5. 2 Pułk Ułanów Grochowskich
im. Gen. Dwernickiego. Porucznik. 
Lampas i wypustka białe.

6. 3 Pułk Ułanów Śląskich. Podporu
cznik. Lampas i wypustka żółte jasne.

7. 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich. Cho
rąży. Lampas i wypustka chabrowe.

8. 5 Pułk Ułanów Zasławskich. Starszy 
wachmistrz. Lampas wiśniowy.
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Tablica XIX. Mundury

Polska niepodległa:
9. 6 Pułk Ułanów Kaniowskich. 

Wachmistrz. Lampas błękitny 
(wypustka na oficerskim również).

10. 7. Pułk Ułanów Lubelskich im. Gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego. Starszy 
wachmistrz przed zmianą oznak tego 
stopnia z 1938 r. obowiązującą od 
1 lutego 1939 r. Lampas oficerski ama
rantowy, wypustka biała.

11.8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Ponia
towskiego. Wachmistrz przed zmianą 
oznak tego stopnia z 1938 r. Lampas 
oficerski i wypustka bardzo ciemnożółte.

12. 9 Pułk Ułanów Małopolskich. Pluto
nowy. Lampas oficerski amarantowy, 
wypustka biała.

13. 10 Pułk Ułanów Litewskich. Kapral. 
Lampas oficerski i wypustka 
amarantowe.

14. 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Mar
szałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Star
szy ułan. Lampas oficerski i wypustka 
białe.

15. 12 Pułk Ułanów Podolskich. Ułan. 
Lampas oficerski i wypustka 
amarantowe.

16. 13 Pułk Ułanów Wileńskich. Ułan. Po
wszechnie noszony nieprzepisowy lam
pas oficerski różowy z wypustką 
chabrową.

17. 13 Pułk Ułanów Wileńskich. Ułan
1 szwadronu Ułanów Tatarskich. Prze
pisowy lampas oficerski z wypustką 
różową.

18. 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Ułan. 
Oficerski lampas i wypustka żółte jasne.

19. 15 Pułk Ułanów Poznańskich. Pułkow
nik. Lampas i wypustka szkarłatne.

20. 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich 
im. Gen. Dyw. Gustawa Orlicz- 
-Dreszera. Podpułkownik. Lampas 
i wypustka białe.

21. 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. 
Króla Bolesława Chrobrego. Major. 
Lampas i wypustka żółte.

22. 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Rotmistrz. 
Lampas i wypustka chabrowe.

23. 19 Pułk Ułanów Wołyńskich. Porucznik. 
Lampas i wypustka białe.

24. 20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego. Podporucznik. Lampas 
i wypustka amarantowe.
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Tablica XX. Mundury
Polska niepodległa:
25. 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich. Cho

rąży. Lampas przepisowy i wypustka 
turkusowe. Zwyczajowo noszono 
wypustkę żółtą.

26. 22 Pułk Ułanów Podkarpackich. Starszy 
majster wojskowy, odpowiednik star
szego wachmistrza. Na kołnierzu oznaka 
majstra wojskowego. Lampas oficerski
i wypustka białe.

27. 23 Pułk Ułanów Grodzieńskich. 
Wachmistrz. Lampas oficerski
i wypustka pomarańczowe.

28. 24 Pułk Ułanów. Plutonowy. Lampas 
biały. Lampas oficerski i wypustka białe.

29. 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Kapral. 
Lampas oficerski i wypustka szkarłatne.

30. 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich
im. Hetmana Jana Karola Chodkiewi
cza. Starszy Ułan. Lampas oficerski 
i wypustka różowe.

31. 27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Bato
rego. Ułan szwadronu szkolnego (puł
kowej szkoły podoficerskiej). Na kołnie
rzu oznaka szkoły podoficerskiej. 
Przepisowy lampas oficerski i wypustka 
żółte. Noszono nieprzepisowo wypustkę 
białą.

32. 1 Pułk Strzelców Konnych. Pułkownik. 
Lampas i wypustka amarantowe.

33. 2 Pułk Strzelców Konnych. Podpułkow
nik. Lampas nieprzepisowy amarantowy 
z chabrową wypustką, która wg przepisu 
winna być również amarantowa.

34. 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana 
Polnego Koronnego Stefana Czarniec
kiego. Major. Lampas nieprzepisowy 
amarantowy z wypustką żółtą, a winna 
być też amarantowa.

35. 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi 
Łęczyckiej. Rotmistrz. Lampas nieprze
pisowy amarantowy z białą wypustką, 
która powinna być przepisowo też 
amarantowa.

36. 5 Pułk Strzelców Konnych. Porucznik. 
Lampas biały wbrew przepisowi z ama
rantową wypustką, a powinna być też 
biała.

37. 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana 
Wielkiego Koronnego Stanisława Żół
kiewskiego. Podporucznik. Lampas
i wypustka białe.

38. 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopol
skich. Chorąży. Lampas i wypustka białe.

39. 8 Pułk Strzelców Konnych. Starszy 
wachmistrz. Lampas biały. Lampasy 

oficerskie winny być wraz z wypustką 
białe. Noszono nieprzepisowo wybustkę 
chabrową.

40. 9 Pułk Strzelców Konnych im. Gen. 
Kazimierza Pułaskiego. Wachmistrz. 
Lampas żółty ciemny. Lampasy oficer
skie powinny być razem z wypustką 
żółte ciemne. Noszono nieprzepisowo 
wypustkę amarantową.
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Tablica XXI. Mundury
Polska niepodległa:
41. 10 Pułk Strzelców Konnych. Plutonowy. 

Lampas żółty jasny. Przepisowe lampasy 
oficerskie winny być wraz z wypustką 
żółte jasne, a noszono z wypustką białą.

42. Artyleria konna. Kapral 1 Dywizjonu 
Artylerii Konnej. Lampasy zarówno ofi
cerskie, jak i podoficerskie winny być 
zgodnie z przepisem szkarłatne, ale 
noszono tradycyjnie amarantowe, ofi
cerskie z takąż wypustką.

43. Pionierzy. Starszy ułan 11 szwadronu 
pionierów. Lampas oficerski i wypustka 
szkarłatne.

44. Szwadrony łączności. Kapral podcho
rąży rezerwy 8 szwadronu łączności. 
Lampasy chabrowe na ciemnozielonych 
szaserach.

45. Dywizjon przeciwpancerny. Rotmistrz. 
Lampas szkarłatny, wypustka 
pomarańczowa.

46. Dywizjon rozpoznawczy. Porucznik. 
Otok na czapce przepisowy amaran
towy. Lampas przepisowy amarantowy 
z zieloną wypustką. Proporczyk na koł
nierzu niezatwierdzony.

47. Dywizjony taborów. Rotmistrz. Lampas 
błękitny z amarantową wypustką.

48. Kawaleria Korpusu Ochrony Pograni
cza. Porucznik szwadronu KOP z macie
rzystym przydziałem do 1 Pułku Ułanów 
(albo 1 Pułku Strzelców Konnych).

49. Tabory Korpusu Ochrony Pogranicza. 
Podporucznik.

50. Szkoła Podchorążych Kawalerii w Gru
dziądzu lub szkoła Podchorążych dla 
Podoficerów w Bydgoszczy. Wachmistrz 
podchorąży. Lampasy i wypustka ama
rantowe. Na kołnierzu i naramienniku 
oznaki szkół podchorążych 
zawodowych.

51. Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawale
rii w Grudziądzu. Kapral z cenzusem 
(uczeń). Na kołnierzu oznaki szkół pod
chorążych rezerwy. Naramiennik 
obszyty biało-czerwonym sznurkiem, 
oznaką żołnierzy z cenzusem. Uczniom 
szkół podchorążych rezerwy nie przysłu
giwały spodnie wieczorowe.

52. Szwadrony luzaków. Ułan. Spodnie do 
butów.

53. Konne Przysposobienie Wojskowe. 
Krakus. Pojedynczy lampas szkarłatny 
na spodniach khaki do butów.

54. Lekarz medycyny. Kapitan. Otok aksa
mitny wiśniowy. Patki aksamitne wiś

niowe z granatową wypustką. Spodnie 
wieczorowe czarne z lampasem wiśnio
wym i błękitną wypustką.

55. Lekarz weterynarii. Porucznik. Otok 
wiśniowy aksamitny. Patka aksamitna 
wiśniowa z zieloną wypustką. Szasery 
czarne z wiśniowym lampasem i zieloną 
wypustką.

56. Płatnik. Porucznik. Otok szafirowy 
(intendentura). Patka szafirowa z wiś
niową wypustką. Szasery czarne z lam
pasem szafirowym i wypustką wiśniową. 
Na naramiennikach noszono czasem 
nieprzepisowo cyfrę pułku, w którym 
pełniono służbę.
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Tablica XXII. Mundury

Wojsko Polskie we Francji 1939—1940:
A. Orzełek metalowy z czapki.

B. 1. Hełm francuski, wz. 1935, z malowa
nym orłem.

2. Beret brązowy artylerii francuskiej 
z orzełkiem metalowym i proporczy
kiem Wileńskiego Dywizjonu 
Rozpoznawczego.

C. 1. Kurtka francuska szeregowego,
wz. 1935.

2. Kurtka oficerska typu francuskiego, 
rotmistrza.

3. Płaszcz francuski szeregowego.

Polskie Siły Zbrojne 1940—1947:
A. Orzełek metalowy.

B. 1. Rogatywka podporucznika Pułku
Ułanów Karpackich.

2. Beret czarny wachmistrza kawalerii 
pancernej.

3. Beret czarny porucznika Pułku Uła
nów Karpackich.

4. Beret czarny podporucznika 10 Pułku 
Huzarów ze złotym orzełkiem, złotą 
gwiazdką i złotą pętlą huzarską.

5. Beret granatowy starszego ułana
z okresu, gdy ten kolor beretów obo
wiązywał w Polskich Siłach Zbrojnych.

C. 1. Kurtka battle-dress podporucznika 10
Pułk Strzelców Konnych. Sznur 
czarny. Oznaka rozpoznawcza 
1 Dywizji Pancernej na lewym 
rękawie.

2. Kurtka battle-dress porucznika 14 
Pułku Ułanów Jazłowieckich. Sznur 
czarny. Oznaka rozpoznawcza 16 
Samodzielnej Brygady Pancernej.
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Tablica XXIII. Mundury

Polskie Siły Zbrojne 1940—1947:
A. 1. Hełm angielski Mk. II.

2. Hełm angielski broni pancernej
A.T.Mk.II.

3. Hełm angielski A.T.Mk.II w wersji 
motocyklowej.

B. 1. Kombinezon czołgowy ocieplony
z kapturem.

2. Serdak skórzany.
C. Kurtki battle-dress'.

1. Ułan 24 Pułku Ułanów. Lewy nara
miennik czarny, sznur czarny, oznaka 
naramienna 1 Dywizji Pancernej.

2. Dragon 10 Pułku Dragonów. Na pra
wym rękawie odznaka honorowa 
nadana przez Radę hrabstwa Lanark.

3. Ułan 9 Pułku Ułanów Małopolskich, 
pułku rozpoznawczego 4 Dywizji Pie
choty, której oznaka rozpoznawcza na 
lewym rękawie.

4. Podporucznik 16 Pułku Dragonów. 
Na rękawie oznaka rozpoznawcza 16 
Samodzielnej Brygady Pancernej. 
Sznur biały pleciony.

5. Ułan 12 Pułku Ułanów Podolskich, 
pułku rozpoznawczego 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich. Sznur 
granatowy.

6. Ułan 25 Pułku Ułanów Wielkopol
skich, pułku rozpoznawczego 5 Kre
sowej Dywizji Piechoty.

7. Ułan 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. 
Na lewym rękawie oznaka rozpoznaw
cza 2 Dywizji Pancernej z żółtym 
paskiem oznaczającym kolejność 
pułku pancernego w dywizji wg prze
pisu angielskiego.

8. Ułan Pułku Ułanów Karpackich, 
pułku rozpoznawczego 2 Dywizji Pan
cernej, co oznacza wg przepisu angiel
skiego biały pasek pod oznaką rozpo
znawczą dywizji.

9. Ułan podchorąży 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich. Naramiennik obszyty 
srebrnym sznurkiem. Nad mankietem 
rękawa srebrny galon. Na prawym 
rękawie odznaka honorowa II Kor
pusu — oznaka rozpoznawcza 8 Armii 
Brytyjskiej.

10. Porucznik 10 Pułku Huzarów. Na 
lewym rękawie oznaka rozpoznawcza 
II Korpusu i 14 Wielkopolskiej Bry
gady Pancernej.
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Tablica XXIV. Mundury

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Oznaki 
naramienne:

1. Naszywki Poland noszone na obu ręka
wach kurtek i płaszczy.

2. Oznaka rozpoznawcza 4 Dywizji 
Piechoty.

3. Oznaka rozpoznawcza 1 Dywizji 
Pancernej.

4. Odznaka honorowa 10 Pułku Dragonów 
nadana przez hrabstwo Lanark.

5. Oznaka rozpoznawcza 16 Samodzielnej 
Brygady Pancernej.

6. Oznaka rozpoznawcza II Korpusu.
7. Oznaka rozpoznawcza 5 Kresowej 

Dywizji Piechoty.
8. Oznaka rozpoznawcza 3 Dywizji Strzel

ców Karpackich
9. Oznaka rozpoznawcza 2 Brygady Pan

cernej, potem 2 Dywizji Pancernej.
10. Oznaka rozpoznawcza 8 Armii Brytyj

skiej nadana II Korpusowi jako odznaka 
honorowa po bitwie o Monte Cassino

Ludowe Wojsko Polskie:
A. Orzełek metalowy z czapki tzw. 

kościuszkowski.
B. Czapka-polówka z nieprzepisowo cza

sem noszonym proporczykiem 
czerwono-niebieskim.

C. Hełm radziecki, wz. 1940, z malowanym 
orłem piastowskim.

D. 1. Kurtka letnia z proporczykami
czerwono-niebieskimi. Pas główny 
parciany radziecki.

2. Kurtka oficerska typu frencz poru
cznika 2 Pułku Ułanów z pasem głów
nym oficerskim typu radzieckiego.
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Tablica XXV. Oporządzenie

Polska niepodległa:
A. 1,2. Oficer w oporządzeniu polowym wg

przepisu z 1938 r. Pas główny ofi
cerski z paskiem naramiennym 
(szelką). Na pasie futerał z pistole
tem wz. 1935 Vis, z paskiem pod
trzymującym przez lewe ramię. Na 
szyi pod kołnierzem rzemień ple
ciony przyczepiony do kolby pisto
letu (tzw. smycz). Na lewym boku 
torba oficerska (z mapnikiem) na 
pasku przez prawe ramię. Przez 
prawe ramię także futerał z lornetką 
połową, przesunięty na plecy. Przez 
lewe ramię na prawy bok maska 
przeciwgazowa polska wz. 1932 
w torbie parcianej.

3, 4. Szeregowiec sekcji liniowej wg 
przepisu z 1938 r. Pas główny szere
gowych typu kawaleryjskiego. Na 
nim dwie potrójne ładownice 
(łącznie na 90 naboi karabinowych). 
Na ramionach pod naramiennikami 
szelki skórzane podtrzymujące pas 
od tyłu i ładownice od przodu. Na 
pasie z lewej strony łopatka w fute
rale skórzanym i bagnet na żabce, 
końcem pochwy wpuszczony pod 
zapięcie futerału łopatki. Przez 
prawe ramię pas parciany podtrzy
mujący chlebak, przypięty do pasa 
głównego metalowymi hakami. 
Przez lewe ramię na prawym boku 
polska maska przeciwgazowa 
wz. 1932 w torbie parcianej. Kara
binek 7. 92 mm wz. 1898 na pasie 
przez lewe ramię na plecach. Do 
przemarszów konnych przypinany 
paskiem skórzanym z tyłu do pasa 
głównego.

5. W wypadku wyposażenia w maskę 
przeciwgazową typu francuskiego 
w puszce metalowej, była ona 
noszona przez prawe ramię, po 
lewej stronie na plecach i wówczas 
chlebak noszono odwrotnie.

B. Elementy oporządzenia oficerskiego:
1. Pas główny z szelką (tzw. koalicyjką).
2. Torba oficerska z mapnikiem we

wnątrz (typ większy).
3. Futerał z pistoletem wz. 1935 Vis.
4. Futerał lornetki polowej.
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Tablica XXVI. Oporządzenie

Polska niepodległa:
A. Elementy oporządzenia szeregowego:

1. Łopatka w pokrowcu skórzanym.
2. Polski bagnet w pochwie z żabką 

skórzaną.
3. Chlebak parciany.
4. Maska przeciwgazowa wz. 1932 

w torbie parcianej.
5. Ładownice polskie na amunicję

7,92 mm.

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
B. Wszystkie elementy oporządzenia typu 

brytyjskiego były parciane, łączone za 
pomocą zaczepów metalowych, umożli
wiających zestawianie dowolnych 
kombinacji.
1. Oficer. Oporządzenie bielone. Pas 

główny i szelki — lewa z przedłużką. 
Na pasie z prawej strony futerał na 
lornetkę połową i nad nim futerał na 
busolę. Na pasie z lewej strony ładow
nica rewolwerowa i przypięty do niej 
futerał z rewolwerem. Do rewolweru 
przypięta „smycz” z tkaniny, założona 
na prawe ramię. Na szyi lornetka.

2. Szeregowiec w oporządzeniu do walki 
pieszo. Pas główny i szelki z ładowni
cami uniwersalnymi. Na pasie z prawej 
strony manierka metalowa, emalio
wana w pokrowcu. Z lewej bagnet na 
żabce. Karabinek 7,69 mm Enfield No 
4 Mk 1.

3. Ułan Karpacki w oporządzeniu do 
wystąpień uroczystych. Pas główny 
bielony. Ładownice skórzane brytyj
skie przez lewe ramię. Karabinek na 
pasie skórzanym.

C. Elementy oporządzenia brytyjskiego:
1. Pas główny.
2. Szelki.
3. Przedłużką szelki.
4. Rewolwer w otwartym futerale 

z ładownicą.
5. Futerał zamknięty na rewolwer 

z ładownicą.
6. Ładownica uniwersalna.
7. Kopaczka rozbieralna w futerale, 

z przytroczonym trzonkiem.
8. Mapnik.

Tablica XXVII/XXVIII. Broń biała

A. 1. Szaszka rosyjska dragońska
wz. 1881.

2. Szabla niemiecka artylerii wz. 1896.
3. Szabla rosyjska oficerska wz. 1909.
4. Szabla austriacka kawalerii wz. 1904.
5. Szabla francuska wz. 1822.
6. Szabla polska oficerska broni jezd

nych wz. 1917.
7. Szabla polska oficerska wz. 1921/22.
8. Szabla polska wz. 1934.
9. Pałasz angielski wz. 1908.

10. Szaszka radziecka wz. 1927.
B. 1. Lanca francuska z proporczykiem

19 Pułku Ułanów Wołyńskich.
2. Lanca rosyjska.
3. Lanca niemiecka wz. 1890.
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Tablica XXIX. Broń strzelecka

Polska niepodległa:
1. Karabinek 7,92 mm Mauser 

wz. 1898.
2. Lekki karabin maszynowy 7,92 mm 

Chauchat wz. 1915.
3. Ręczny karabin maszynowy 7,92 mm 

Browing wz. 1928.
4. Ciężki karabin maszynowy 7,92 mm 

Browing wz. 1930.
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Tablica XXX. Rząd wierzchowy
Polska niepodległa:
A. Koń wierzchowy w rzędzie polskim.

wz. 1925, szeregowego. Troczenie zgodnie 
z przepisem z 1938 r. Siodło na czap
raku. Pod czaprakiem skórzanym derka. 
Na przednim łęku stroczony płaszcz. Na 
tylnym łęku owsiak. Pod lewą tybinką 
szabla wz. 1934. Sakwy. Pod pokrywą 
lewej sakwy wiadro'brezentowe. Uzda 
wz. 1925 (wodze wędzidłowe i munsztu- 
kowe). Uwiąz z rzemienia surowcowego. 
Napierśnik. Popręg sznurkowy.

B. Elementy rzędu, wz. 25, szeregowego:
1. Munsztuk.
2. Łańcuszek munsztukowy.
3. Wędzidło.
4. Siodło.
5. Wyściółka ławki siodła (lewa).
6. Czaprak.
7. Sakwy wz. 1927 (dwuczęściowe). 

Sakwy wz. 1925 były połączone na 
stałe.

8. Strzemię.



■ I



Tablica XXXI. Zaprzęgi z obsługą 
(schemat)

Polska niepodległa:
A. Taczanka ckm wz. 1928.

Pojedynczy ckm na taczance — 8 ludzi, 
9 koni. Na taczance woźnica i celowni
czy, reszta obsługi konno: 1 — karabi
nowy (dowódca ckm), 2 — woźnica, 3 — 
celowniczy, 4 — taśmowy, 5 — konio- 
wodny I, 6 — amunicyjny I, 7 — amuni
cyjny II, 8 — koniowodny II. Taczanka 
wz. 1928 była przewidziana na parę koni, 
ale szybko zmieniono zaprzęg na trzy- 
konny. Uprząż szorowa.

B. Działon artylerii konnej. Łącznie 19 
ludzi. 25 koni.
a. Zaprzęg 75 mm armaty wz. 02/26

z przodkiem: 1 — działonowy (dowódca 
działa), 2 —jezdny pierwszej pary 
prowadzi zaprzęg siedząc na koniu 
siodłowym, mając z prawej strony 
konia podręcznego, 3 —jezdny drugiej 
pary (środkowej), 4 —jezdny trzeciej 
pary (dyszlowej), 5 — amunicyjny, 6
— koniowodny 1,7 — ładowniczy, 8
— kierowniczy, 9 — celowniczy, 10 — 
koniowodny III, 11 — zamkowy, 12
— koniowodny II.

b. Zaprzęg jaszcza z przodkiem: 13 — 
podoficer jaszczowy (zastępca działo- 
nowego), 14 —jezdny pierwszej pary 
prowadzący zaprzęg, 15 —jezdny 
drugiej pary, 16 —jezdny trzeciej pary 
(dyszlowej), 17 — wręczyciel I, 18 — 
koniowodny IV, 19 — wręczyciel II.

Obydwa zaprzęgi typu orczycowego. tzn. 
para przednia i środkowa ciągną pojazd za 
pomocą postronków przypiętych do orczycy 
zawieszonej na końcu dyszla, a para 
dyszlowa jest zaprzęgnięta do orczycy 
przodka.
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Starszemu pokoleniu Polaków, wychowanych w kulcie idei niepodległości 
i walki o wolność, od wczesnej młodości rozczytujących się w książkach histo
rycznych Sienkiewicza, Przyborowskiego, Gąsiorowskiego, od dziecka styka
jących się na każdym kroku z reprodukcjami płócien Kossaków, Michałow
skiego, Suchodolskiego, pełnymi sylwetek polskich żołnierzy — kawaleria 
niezmiennie kojarzy się z sygnałem trąbki, tak jak piechota z warkotem werbli.

Od wieków jeździe towarzyszyli sygnaliści. Wymagała tego specyfika tego 
rodzaju broni. Trudno jest ogarnąć głosem większą liczbę jeźdźców, zwłaszcza 
w ruchu, gdy chrzęści rynsztunek, stukają kopyta, parskają konie. W szybkich 
ruchach — galopie, cwale — jest już wręcz niemożliwe zrozumienie przez 
konnych znaczenia wydawanych komend. Dlatego trudno się było kawalerii 
obejść bez sygnalistów — trębaczy. Pozostała jeszcze możliwość wydawania 
rozkazów znakami — szablą lub ręką. W oddziałach Krakusów robiono to 
buńczukiem, ale to nie to samo co trąbką. Od dawien dawna w etatach pułków 
jazdy byli wymieniani trębacze. Tak było do końca istnienia jednostek kon
nych. Huk motorów w oddziałach zmotoryzowanych i pancernych, gdzie 
funkcje trębaczy przejęło radio, niezupełnie wyeliminował z pułków kawaleryj
skich sygnalistów. Ich zadaniem było nie tylko przekazywanie rozkazów 
dowódców podczas ćwiczeń i w walce, co było już niepotrzebne, ale swoimi 
sygnałami regulowali cały tok służby od pobudki do capstrzyku.

Sygnały wojskowe to krótkie melodie o wieloletniej nieraz tradycji, sięgają
cej w kawalerii polskiej II Rzeczypospolitej nawet do czasów kościuszkowskich 
i napoleońskich. Musiał je znać i rozpoznawać każdy kawalerzysta, bez 
względu na stopień, zwłaszcza w tych oddziałach, gdzie dowódcy brygad 
gustowali w ćwiczeniach prowadzonych na rozkazy przekazywane trąbką.

Podczas I wojny światowej oddziały kawalerii powstałe po obu stronach 
frontu używały sygnałów armii, przy których się formowały. W Legionie 
Puławskim, Korpusach Wschodnich i później formowanych oddziałach na 
terenie Rosji obowiązywały sygnały dźwiękowe z regulaminów armii carskiej. 
Zmienne losy wojny powodowały szereg zmian organizacyjnych w oddziałach, 
a co za tym idzie, zmiany regulaminów, a z nimi i sygnałów.

W marcu 1917 r. komisja wyznaczona przez Dowództwo Wojska Pol
skiego, w której skład weszli m.in. Zdzisław Birnbaum — dyrektor Filharmonii 
Warszawskiej, rtm. Mariusz Zaruski z 1 Pułku Ułanów oraz ppor. Juliusz 
Kaden-Bandrowski z 5 P.P., opracowała regulamin pt. Sygnały dźwiękowe, 
który ukazał się w maju tegoż roku. Sygnałów było 57, z czego 21 mogło mieć 
zastosowanie i w innych rodzajach broni, reszta wyłącznie dla kawalerii.

I w tej wąskiej dziedzinie życia wojskowego przejawiała się chęć nawiązania 
do polskich tradycji bojowych, a w tym wypadku do melodii polskich trwale 
zapisanych w naszej historii. Np. sygnał „stępem” był oparty na motywach 
mazurka Dwernickiego: Grzmią pod Stoczkiem armaty...

Sygnały, marsze, 
trębacze

STĘPEM
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Pierwszymi sygnałami Wojska Polskiego po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r. były Sygnały dla kawalerii, opracowane przez kapitanów kapelmi 406



strzów — Mackiewicza i Cymermana, wydane w 1919 r. jako przepisy służ
bowe. W tym zbiorze obowiązujących sygnałów kawaleryjskich też sięgnięto 
do tradycji. Np. sygnał „zbiórka” to fragment melodii marsza z epoki napo
leońskiej. Sygnały te obowiązywały krótko, bo tylko do 1922 r., kiedy to 
wprowadzono nowe, też na krótki okres, bo zmienione ponownie w 1924 r.

W tym roku został wprowadzony i zatwierdzony Kodeks sygnałów dźwię
kowych WP z podziałem na: 1 — zawołania, 2 — sygnały wspólne dla całego 
wojska, 3 — sygnały specjalne dla różnych rodzajów wojsk, 4 — marsze. Ten 
trzeci punkt dotyczył przede wszystkim kawalerii. Autorem tych melodii był 
ówczesny kierownik Referatu Muzycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych 
kpt. kapelmistrz Stefan Lidzki-Sledziński. Pisał on na ten temat w artykule, 
który był jak gdyby słowem wstępnym kompozytora do zbioru sygnałów:

Odradzająca się armia polska potrzebowała do celów służby wewnętrznej sygnałów na 
trąbkę, które by regulowały jej życie w garnizonie. Sprawa ta na pozór jest tylko błahą, gdyż 
setki tysięcy żołnierzy, którzy muszą się zapoznać z sygnałami, rozniosą ich motywy po całym 
kraju, przez co prosta melodia sygnału staje się niepoślednim czynnikiem kultury muzycznej.

Toteż najgłówniejszą z wytycznych, jaka przyświecała mi przy opracowywaniu tych sygna
łów, było uczynić je jak najbardziej polskimi. W tym celu opierałem je przede wszystkim na 
naszych rytmach narodowych, a bez skrupułów czerpałem tematy z motywów pieśni ludowej 
czy żołnierskiej, starając się przy tym o to, aby tekst piosenki miał także znaczenie pomocnicze 
w opanowaniu pamięciowym sygnału przez żołnierza. Piękne nasze tradycje wojskowe spowo
dowały dążenie do oparcia się na materiale historycznym dawnych sygnałów polskich... Szereg 
sygnałów brakujących, mimo użytych źródeł, dokomponować musiałem sam.

Do tych sygnałów, tuż po ich zatwierdzeniu, por. Adam Kowalski opraco
wał słowa dla łatwiejszej nauki żołnierzy. Trzeba pamiętać, że nie było rzeczą 
łatwą nauczenie wszystkich bez wyjątku żołnierzy melodii kilkudziesięciu syg
nałów, tak, aby były one bezbłędnie rozszyfrowywane. Uczono przeważnie 
podczas czyszczenia broni.

Nie zawsze jednak przestrzegano słów zalecanych, które w wielu wypad
kach były wręcz fatalne, o „częstochowskich” rymach i wadliwej polszczyźnie. 
Niejednokrotnie żołnierze sami dorabiali słowa do sygnałów lepszym językiem 
mimo swojej jędrności, i lepiej oddające sens podawanego sygnałem rozkazu. 
Oto przykłady:
Siodłanie koni (fragment melodii krakowiaka z 1794 r.):

SIODŁAĆ (ZAPRZĘGAĆ)
A M.M. J = 144

Bartoszu, Bartoszu,
Kobyłę siodłać trza

te słowa zignorowano, a przyjęły się
Bartoszu, Bartoszu
Siodłaj konia do marszu

Pobudka:
POBUDKA
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Już trębacz wrzasł
Ze snu zbudził nas
Hej rekruty, wdziewać buty
Wstawać, wstawać czas!

brać żołnierska uczyła się tego sygnału inaczej i pamiętała doskonale:
Pobudka wstać
Koniom wody dać
Ja tu trąbię od godziny
A wy spicie skurwysyny, kurwa wasza mać.

Przykładem nieporadności językowej były słowa do sygnału „zbiórka”:

ZBIÓRKA
k MM. J = 144y n » p ■---- r~ u

zl A, V---------- w f 9 F F P P P  P -I
1 L----------------^5 — w U

(3 razy)

Gdy kapral Dziurka 
Krzyknie, że zbiórka 
Zbiega się wiara z wsząd.

Sygnały te, już w nie zmienionej formie, obowiązywały w kawalerii II Rze
czypospolitej, a przetrwawszy II wojnę światową, używane jeszcze były w 
Warszawskiej Dywizji Kawalerii Ludowego Wojska Polskiego.

Również w 1924 r. zatwierdzone zostały do użytku służbowego zawołania 
pułkowe, opracowane według projektów oddziałów, a oparte przeważnie na 
motywach znanych melodii. Służyły one do wywoływania właściwego pułku 
przez wyższych dowódców podczas służby w polu. Od żołnierzy wymagano 
tylko znajomości zawołania swojego pułku. Były też zawołania poszczególnych 
szwadronów, a także różnych rodzajów broni.

Marsze, wymienione w 4 punkcie Kodeksu sygnałowego z roku 1924, a także 
znajdujące się w poprzednich zbiorach obowiązujących sygnałów, to proste 
marsze na trąbkę, przewidziane na okazje, kiedy marsz musiał być grany, a nie 
było orkiestry, tylko pojedynczy trębacz.

Warto tu odnotować mało znany fakt. Hasło Wojska Polskiego — sygnał 
o charakterze uroczystym i reprezentacyjnym, po raz pierwszy zatwierdzony 



do użytku służbowego w regulaminie z roku 1922 i od tego czasu grywany przez 
wszystkie rodzaje broni i grywany do dziś, znajdował się już w zbiorze sygnałów 
„trąbkowych”, będącym częścią składową Regulaminu wojsk pieszych wyda
nego we wrześniu 1914 r. w Krakowie. Tam był określony jako sygnał 
„parada”. Sygnał ten to melodia Marsza obozowego Karola Kurpińskiego 
z roku 1831 do słów:

Bracia do bitwy nadszedł czas,
Trąbka do boju wzywa nas,
Do boju, do boju, pospieszajmy wraz.

HASŁO WOJSKA POLSKIEGO *

rj-1 rj- Mi
Jest to jeszcze jeden dowód na to, jak wojsko starało się wykorzystywać 

elementy związane z walkami o niepodległość Ojczyzny w swoim życiu 
codziennym, celem utrwalania patriotyzmu żołnierzy.

Zawsze głównym celem orkiestr wojskowych było towarzyszenie oddzia
łom podczas marszu. Często podkreślano „potęgę rytmu”, który pozwalał 
żołnierzowi, upadającemu ze zmęczenia, zapomnieć o tym, gdy usłyszy dobrze 
sobie znanego, dziarskiego marsza. Tak było w XVIII i XIX wieku, gdy idącej 
do szturmu piechocie towarzyszyli dobosze, wybijając rytm, a kawaleria ata
kowała przy dźwiękach trąbek. Tak było i w czasach I wojny światowej, kiedy 
to, nawet bardzo skromnie wyposażone oddziały Legionów Polskich, czy, po 
drugiej stronie frontu, Korpusów Wschodnich, starały się, by towarzyszyła im 
własna orkiestra.

Muzyka wojskowa była zawsze ważkim czynnikiem oddziaływującym 
zarówno na ducha oddziału, atmosferę, jak i na tradycję. Zasłużony organiza
tor ruchu muzycznego w Wojsku Polskim przed rokiem 1939, mjr Bogusław 
Sidorowicz, napisał, że: „Orkiestra wojskowa jest zbyt wartościowym czynni
kiem dla wojska, aby mogła być niewykorzystana”. O tej prawdzie nie wolno 
było bezkarnie zapominać. Niedocenianie tego mściło się. Po wybuchu I wojny 
światowej w 1914 r. naczelne dowództwo wojsk rosyjskich zlikwidowało z 
chwilą mobilizacji większość orkiestr pułkowych, wcielając szeregowych 
w charakterze sanitariuszy do linii po to, by już w rok niespełna potem z dużym 
trudem te orkiestry wskrzesić.

Doceniało rolę muzyki w armii wielu wybitnych wojskowych na całym 
świecie. Również szereg nazwisk znanych kompozytorów, jako twórców mar
szów wojskowych, świadczy o zrozumieniu tak ważkiego celu. Wiadomo, że 
w Polsce do końca XVIII w. nie organizowano osobnych kapeli wojsko
wych, ale utrzymywano kapele janczarskie, wzorowane na tureckich. Składały 
się one z hałaśliwych instrumentów perkusyjnych: kotłów, bębnów, talerzy, 
czyli żeli, lir, opatrzonych dzwoneczkami, i triangli oraz przenikliwych w 
głosie piszczałek i trąb.

Orkiestrę złożoną z instrumentów dętych drewnianych i blaszanych oraz 
perkusji założono dopiero w XVIII w. we Francji i ten typ posłużył za wzór dla 
całej Europy.

Wynalezienie przez Belga Saxa i równocześnie Niemca W. Wieprechta 
w XIX w. dętych instrumentów blaszanych wentylowych i wprowadzenie ich 



do orkiestr wojskowych zmieniło zupełnie ich możliwości i charakter. Odtąd 
ustalił się prawie na całym świecie zasadniczy skład instrumentów w orkies
trach wojskowych, z nieznacznymi odchyleniami lokalnymi i z utrzymaniem 
podziału na oddziały piesze i konne. W piechocie — flety, klarnety, oboje, 
trąbki, kornety, tenory, barytony, puzony, waltornie i tuby oraz bębny, werble 
i talerze. Często też saksofony. W kawalerii — trąbki, kornety, tenory, bary
tony, alty, basy oraz kotły. Charakterystyczny instrument kawaleryjski — 
fanfary, przyjął się również w wojskach pieszych.

Ze względu na fakt, że orkiestry kawaleryjskie występowały konno, nie 
wolno im było używać instrumentów wymagających użycia do gry obu rąk, 
takich jak klarnety, oboje czy flety lub puzony, chociaż i tu zdarzały się wyjątki.

Rozkazem z dnia 27 lipca 1920 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych 
zatwierdziło organizację orkiestr wojskowych w całej Armii Polskiej z podzia
łem na piesze i konne. Wkrótce jednak, bo już w dwa lata później, zlikwido
wano etatowe orkiestry, naprzód w dywizjonach artylerii konnej i w pułkach 
jazdy dywizyjnej (strzelców konnych), potem w pozostałych pułkach jazdy — 
szwoleżerów i ułanów, a także artylerii.

Likwidując etaty, pozwolono na tworzenie orkiestr złożonych z pułkowych 
sygnalistów. Funkcje kapelmistrzów na miejsce zwolnionych oficerów, przejęli 
starsi podoficerowie, a orkiestrę organizowano z etatowych trębaczy szwadro
nowych oraz szeregowych służby czynnej, umiejących grać na instrumentach 
muzycznych. Z czasem na funkcjach gospodarczych zaczęto zatwierdzać w 
pułkach i dywizjonach podoficerów — zawodowych muzyków. Gdy fundusz 
„orkiestrowy” ze składek oficerów pułku na to pozwalał, zatrudniano i muzy
ków kontraktowych.

Ponieważ posiadania orkiestr zabroniono, a podstawą de facto istniejących 
stali się trębacze — stąd powszechnie przyjęła się w broniach jezdnych nazwa — 
pluton trębaczy. Występowały one zazwyczaj na siwych koniach plutonów 
łączności, w składzie od 12 do 24 muzyków. Dopiero w połowie lat trzydzie
stych zatwierdzono etatową orkiestrę w 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsud
skiego w Warszawie jako kawaleryjską orkiestrę reprezentacyjną. W dwudzie
stoleciu międzywojennym wszystkie pułki kawaleryjskie miały swoje plutony 
trębaczy, które mimo braku zawodowych kapelmistrzów były z czasem już nie 
tylko tolerowane, ale wręcz popierane przez władze wojskowe, a Referat Muzy
czny MSWojsk. otaczał je taką samą opieką jak orkiestry etatowe. Opraco
wano nawet specjalne przepisy ujednolicone dla wszystkich plutonów, które 
przewidywały powiększony zestaw instrumentów w plutonie do 24 w szyku 
konnym, a inny do wystąpień w szyku pieszym defiladowym i zupełnie 
odmienny w tzw. zestawie salonowym.

Większość plutonów trębaczy miała przy wystąpieniach konno kotły, 
typowy dla kawalerii instrument perkusyjny, choć w szyku pieszym używano 
także bębnów i werbli. Były oddziały, które w szyku pieszym też używały 
kotłów, wiezionych na małym wózku, jak bęben w piechocie. Trudno sobie dziś 
wyobrazić orkiestrę wojskową bez instrumentów perkusyjnych, mimo wyda
nego w lutym 1919 r. rozkazu gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, dotyczącego 
orkiestr w Wojskach Wielkopolskich, który polecał:

W orkiestrach pułków formujących się w b. zaborze pruskim, należy używać drewnianych 
lub mosiężnych instrumentów, zabraniam włączać bębny duże i małe. Za ścisłe wykonanie tego 
zarządzenia składam odpowiedzialność na dowódców pułków. Wyłączenie z orkiestr moty 410



wuje się tym, że bęben jest instrumentem, który pochodzi z Turcji, państwa barbarzyńskiego. 
Przyjęli go Niemcy, a od nich przez naśladowanie bęben przedostał się do Polski. Bęben, 
szczególnie duży, nie jest melodyjnym instrumentem, ponieważ może wydawać tylko jeden 
hałaśliwy dźwięk, obrażający słuch. Naród polski jest muzykalnym i pojmuje muzykę jako 
czystą melodię, bez przykrego oddziaływania na zmysł słuchu przez hałaśliwe wybijanie taktu.

Rozkaz ten na szczęście niedługo obowiązywał, a dziś czyta się go ze 
zdumieniem.

Poziom orkiestr tworzonych w latach 1914—1920 i tuż po wojnie był 
bardzo różny, mimo iż większość kapelmistrzów to zawodowi, rutynowi 
muzycy z byłych armii zaborczych. Dlatego też repertuar grywanych marszy 
był uzależniony od poprzedniej przynależności kapelmistrza.

Rozpoczęły się długotrwałe starania o polski repertuar marszowy, co wcale 
nie było zadaniem łatwym. Rozkazy MSWojsk. zakazywały grywania marszów 
z b. armii zaborczych, polecając grać polskie. Tych jednak było niewiele, i to 
przeważnie bardzo słabe. Kapelmistrze z armii obcych woleli propagować 
znane im stamtąd marsze, ale dobre, aniżeli polskie słabe. Używano więc nadal 
marszów austriackich, niemieckich i rosyjskich, doskonałych do maszerowa
nia, dojazdy konnej, świetnych pod względem rytmiki, często bardzo melodyj
nych. Rozkazy władz wojskowych nie zdołały ich od razu wyplenić z polskiej 
armii. Wyrugowano tylko te, które mogły Polakom nasuwać bolesne wspo
mnienia albo które wręcz obrażały godność narodową. Cały szereg marszów 
obcych przetrwał jednak do wybuchu wojny 1939 r.

Plutony trębaczy miały repertuar marszowy bardzo zróżnicowany, zależny 
od poziomu muzyków w danym pułku. Do jednego z lepszych zespołów 
muzycznych należał pluton trębaczy 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, który 
zorganizował w zaraniu istnienia pułku i prowadził, z krótką przerwą, aż do 
swojej śmierci w 1938 r., por. Marian Dzidek, muzyk, były kawalerzysta z armii 
niemieckiej. Był on jedynym oficerem prowadzącym pluton trębaczy w całej 
kawalerii polskiej, po zlikwidowaniu etatów orkiestr, choć należał formalnie 
do korpusu oficerów kawalerii, a nie do grupy kapelmistrzów.

Niewiele było grywanych marszów kawaleryjskich z poprzednich okresów 
istnienia pułków jazdy polskiej w XIX w., mimo że nuty niektórych zachowały 
się w transkrypcji fortepianowej. Trudności w zastosowaniu dawnych polskich 
marszów polegały na tym, że rytmy ówczesnych różniły się od obowiązujących 
w XX w.

Jeden z najstarszych marszów kawaleryjskich, nadal granych w czasach 
II Rzeczypospolitej, w opracowaniu Zygmunta Noskowskiego, to Marsz Księ
cia Józefa, który pierwotnie był pieśnią żołnierską śpiewaną przez Legiony 
Polskie we Włoszech, a ponoć jeszcze wcześniej towarzyszył husarii Sobie
skiego powracającej spod Wiednia.

Obowiązkowo były wykonywane, zgodnie z regulaminem w odpowiednich 
okolicznościach, przez wszystkie orkiestry Wojska Polskiego, tradycyjne mar
sze — Marsz kosynierów, przerobiony przez Henryka Melcera i zatwierdzony 
w 1924 r. jako Marsz dla generałów, oraz Warszawianka. Tę pieśń wojenną 
i patriotyczną Karola Kurpińskiego ze słowami francuskiego poety Casimira 
Delavigne, w tłumaczeniu Karola Sienkiewicza, po raz pierwszy wykonano 
5 kwietnia 1831 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie. Warszawianka opra
cowana na orkiestrę dętą stała się tradycyjnym, porywającym marszem 
wojskowym. 411



Wśród przejętych marszów obcych były nie tylko z armii zaborczych, ale 
i sojuszniczych — francuskich, przywiezionych przez formacje polskiej Armii 
Błękitnej.

Staraniem kapitana, a później majora kapelmistrza Stefana Lidzkiego- 
-Śledzińskiego, rozpisano konkurs na marsze i rozpoczęto wydawać najlepsze z 
nich w „Repertuarze oficjalnym WP”. Ponieważ nadal większość kompono
wanych marszów poza tytułami nie miała cech polskich, dlatego w „Repertua
rze” znajdowały się utwory słabsze, ale polskie w typie.

Wśród kompozytorów marszów znajdują się takie nazwiska jak: Szyma
nowski, Różycki, Melcer, Niewiadomski, Żeleński. Niestety, ich dzieła nie 
bardzo nadają się dla wojska.

Aby marsza napisać, samemu trzeba być żołnierzem. Ażeby marsz był przydatny do 
wykonania w czasie przemarszu czy defilady, musi być prosty i nieskomplikowany pod wzglę
dem rytmicznym, łatwy do wykonania, a co najważniejsze, musi przemówić do duszy żołnierza, 
bo tylko wtedy zdoła go porwać, jeżeli będzie mu się podobać

— pisał Bogusław Sidorowicz, mjr kapelmistrz, Szef Wydziału Orkiestr Woj
skowych Departamentu Piechoty MSWojsk., który kierował sprawami muzyki 
całego wojska, nie tylko piechoty.

Osobną grupę stanowiły marsze pułkowe. Rozkaz MSWojsk. z roku 1928 
określał je tak:

Marsz pułkowy powinien być pisany w tempie na 4/4 i powinien nosić o ile możności 
charakter uroczysty. Może on być też oparty na motywach muzycznych mających łączność 
tradycyjną z historią pułku. Marsza pułkowego nie gra się dzięki jego charakterowi do defilady, 
lecz należy go grać w chwilach uroczystych na przywitanie względnie przy przeglądzie przez 
dowódcę pułku lub też tego przełożonego wyższego, któremu nie należy się hymn narodowy 
lub marsz dla generałów.

Były to zalecenia dla pułków, które do czasu ukazania się cytowanego 
rozkazu, hymnów swoich, gdyż tak można nazwać marsze pułkowe, nie 
posiadały.

Zwłaszcza pułki kawalerii, przywiązujące wiele uwagi do tradycji, już w za
raniu swego organizowania się, postarały się o swoje marsze. Wysłuchiwano 
ich w pozycji na baczność względnie grano do defilady pułku stępem, też na 
baczność. Artyleria konna miała jeden wspólny marsz dla wszystkich dy
wizjonów.

Plutony trębaczy poszczególnych pułków znały marsze wszystkich pozosta
łych pułków, gdyż w tym rodzaju broni wzajemne kontakty były ożywione 
i częste, a do fasonu należało uprzedzenie spotykanego pułku i wcześniejsze 
zagranie mu na powitanie jego marsza.

Niektóre pułki zmieniły swoje marsze w pewnym okresie i miały dwa albo 
nawet trzy marsze, ale grano już wyłącznie ten ostatni obowiązujący.

Marsze pułkowe, poza nielicznymi wyjątkami, nie były nigdy przed wojną 
wydane drukiem, lecz przekazywane kolejnym pokoleniom trębaczy pułko
wych w książeczkach marszowych, w kawalerii polskiej pisanych ręcznie przez 
poszczególnych instrumentalistów.

Historie większości marszów są bardzo ciekawe, często dziwne, a przez 
brak współczesnej dokumentacji niejednokrotnie trudne do odtworzenia. Są 
wśród tych utworów dawne marsze polskie z XIX w., są obce, adoptowane, 
o znanym pochodzeniu, są takie, o których prawdziwym rodowodzie dowiadu
jemy się dopiero dziś, często zupełnie przypadkowo, są utwory zamawiane 412



specjalnie u kompozytorów. Czasem fragmenty marszów różnych pułków 
powtarzają się. Są wśród nich oparte na motywach pieśni patriotycznych 
i ludowych. Większość niestety nieznanych kompozytorów.

Do marszów pułkowych nawiązujących do tradycji polskich należą: 
8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego — mazurek na motywach piosenki 
ludowej, 2 Pułku Ułanów Grochowskich — historyczny marsz gen. Józefa 
Dwernickiego z czasów Powstania Listopadowego, marsz strzelców z czasów 
Powstania Styczniowego, przez pewien czas używany przez 6 Pułk Strzelców 
Konnych. Marsz 24 Pułku Ułanów jest melodią pieśni znanej pod tytułem 
Wizja szyldwacha.

Liczna jest grupa marszów rosyjskich przeniesionych do pułków polskich 
za pośrednictwem muzyków bądź oficerów, służących przedtem zawodowo 
w armii carskiej. Niektóre marsze mają cechy marszów niemieckich, co jest 
zrozumiałe, gdy wiadomo, na terenie którego zaboru powstały lub kto je 
komponował. Niektóre marsze miały pochodzenie francuskie.

Historia marszów pułkowych nie skończyła się w 1939 r. Odradzające się na 
obczyźnie jednostki o tradycjach dawnych pułków, kultywowały ich zwyczaje 
i naturalnie zatrzymały i dawne marsze pułkowe. Nowe jednostki, nie mające 
swoich tradycji i marszów, postarały się o ich skomponowanie. W tych nowych 
marszach przewijają się już melodie związane z miejscem organizowania 
oddziałów.

Marsz Pułku Ułanów Karpackich oparty jest na melodiach hymnu Egiptu 
i opery Aida, nawiązując w ten sposób do orientalnego rodowodu pułku. 
10 Pułk Dragonów, na pamiątkę zbratania pułku ze Szkocją, miał marsz 
składający się z motywów polsko-szkockich. Polska melodia Ja my siałam, że to 
maki... i szkocka Lock Lomond.

Orkiestry wojskowe i trębacze, zarówno piechoty, jak i jazdy, zawsze wyróż
niali się swoim wyglądem wśród pozostałych żołnierzy danego oddziału. Tak 
było we wszystkich armiach europejskich, tak było i w Polsce. Trębacze w puł
kach jazdy polskiej początku XIX w. mieli mundury odmiennej barwy i kroju 
od reszty szeregowych, często bardziej ozdobne. W wojsku Królestwa Pol
skiego wprowadzono tzw. jaskółcze gniazda oraz obszycia rękawów taśmą.

Do tych tradycyjnych wzorów nawiązano w 1 Pułku Ułanów Legionów 
Polskich, gdy w 1916 r. orkiestra otrzymała do wystąpień uroczystych specjalne 
mundury. Na kurtkach z pełnym rabatem, naszyte na zewnętrznych połowach 
rękawów na podkładzie amarantowym, srebrne podłużne pasy, a pomiędzy 
nimi takież kąty, ramionami w dół, po osiem na każdym rękawie. Na ramio
nach przy naramiennikach „jaskółcze gniazda” amarantowe z obszyciem ze 
srebrnej taśmy. Były to pierwsze tego typu mundury trębaczy w odradzających 
się oddziałach kawalerii polskiej po wieloletnim okresie niewoli.

Muzycy z orkiestry 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich nosili stale na 
kołnierzach kurtek metalowe „liry”, natomiast nie mieli mundurów paradnych 
z ozdobami.

Orkiestry kawaleryjskie w Korpusach Polskich w Rosji nie miały żadnych 
oznak ani ozdób na mundurach, ale w 1 Pułku Ułanów były cztery „płomienie” 
do fanfar — pierwsze w kawalerii polskiej XX w.

Przepis mundurowy z 1917 r. ani następny, z 1919 r., nie przewidywały 
żadnych ozdób z wyjątkiem skromnych oznak orkiestrantów na rękawach, 
których w kawalerii nigdy nie noszono.



Jedynie w kawalerii Wojsk Wielkopolskich orkiestranci nosili wzorem 
pułków pieszych, „liry” nałożone na proporczyki na kołnierzach mundurów. 
Do wystąpień orkiestry zakładano na rękawy mundurów i płaszczy „jaskółcze 
gniazda ” — tu wzorowane na niemieckich.

Organizowane razem z pułkami orkiestry wyglądały bardzo niepozornie, ze 
względu na powszechne braki materialne. Prawie do roku 1924 nie noszono na 
mundurach żadnych ozdób oprócz etyszkietów.

Pojawiały się natomiast w niektórych pułkach płomienie do fanfar, rozmai
tego kształtu i wyglądu oraz, w bogatszych pułkach, fartuchy na kotłach. 
Zazwyczaj płomienie z fartuchami miały wspólne elementy ozdobne, tworząc 
razem komplet.

W roku 1924 ukazuje się rozkaz MS Wojsk, wprowadzający dla szerego
wych orkiestr piechoty „łapki pod naramiennikami”, czyli „jaskółcze gnia
zda”. O kawalerii nie wspomniano, ale prawie jednocześnie Dziennik Rozka
zów zatwierdził wygląd płomieni do trąb jazdy i artylerii konnej. W kawalerii 
z tkaniny jedwabnej karmazynowej, w kształcie proporca do lanc, szerokości 
35 cm, długości 45 cm, długości pośrodku 30 cm. Na stronie prawej orzeł 
haftowany srebrem, w rogach u dołu numer pułku. Strona lewa płomienia 
w barwach pułkowych i z pełną nazwą pułku. Napisy srebrne. Krawędzie 
obszyte srebrnym galonem z frędzlami. Przy górnych rogach płomienia dwa 
srebrne, przetykane karmazynem, chwasty. Płomień przyczepiany do trąby 
srebrnymi sznurkami.

Płomienie dla artylerii konnej z takiego samego materiału, ale barwy cie
mnozielonej. Wymiary 35 x 35 cm. Kształt kwadratu z nieznacznie zaokrąglo
nymi rogami dolnymi. Na stronie prawej orzeł i inicjały oddziału. Na odwrocie 
skrótowa nazwa, np. „Dyw. 1-szy Art. Kon.” Orzeł srebrny, napisy złote. Na 
brzegach czarny aksamitny lampas z pąsowymi wypustkami oraz złote frędzle.

Jednocześnie zezwolono oddziałom posiadającym już płomienie na ich 
pozostawienie i dalsze używanie.

Ten rozkaz potraktowano jako cichą zgodę na zmianę wyglądu plutonów 
trębaczy i ozdabianie ich mundurów. Zaczęło się skromnie, od „jaskółczych 
gniazd”. Z czasem plutony trębaczy stały się najbarwniejszymi oddziałami nie 
tylko kawalerii i artylerii, ale całej armii. Paradnego ich wyglądu nie krępują 
żadne przepisy. Zależy to wyłącznie od inwencji projektantów i możliwości 
finansowych pułku.

Trębacze poszczególnych pułków różnili się między sobą nie tylko bar
wami, ale i sposobem ozdabiania mundurów i rzędów końskich. Rzadko kiedy 
niszczejące ozdoby były wymieniane na takie same nowe. Prawie zawsze zastę
powano je odmiennymi, przeważnie bogatszymi w wyglądzie.

„Jaskółcze gniazda”, rękawy obszyte na podkładzie w barwie pułku taśmą 
białą bądź srebrną, etyszkiety, białe rękawice z karwaszami, białe pasy. Barwne 
czapraki pod siodłami lub na nich, ozdobne mantelzaki. Koń kotlisty pod 
dywdykiem, z ozdobnym ogłowiem i napierśnikiem — pióropusze i buńczuki. 
Kotły z ozdobnymi fartuchami. Płomienie. W niektórych wypadkach bardziej 
lub mniej wierne mundury historyczne fanfarzystów i kotlisty (3 i 10 PSK). W 
ozdobach pułki starały się nawiązywać do tradycji oddziału. Na przykład 1 
Pułk Szwoleżerów miał płomienie wzorowane na płomieniach Pułku Lekko- 
konnego Gwardii Cesarza Napoleona I.

Dopiero w 1938 r. zatwierdzono jednolity wygląd wszystkich orkiestr woj-



skowych, w tym plutonów trębaczy, mimo że nadal, z wyjątkiem 1 Pułku 
Szwoleżerów, były one nieetatowe. Przepis ten przewidywał jednakowe obszy
cie całych rękawów taśmą, tylko „jaskółcze gniazda” na podkładzie w barwie 
pułku i takież naramienniki. Trębacze kawalerii pozostawali więc nadal naj
bardziej kolorowymi oddziałami. Tylko nieliczne pułki zdążyły wprowadzić 
ten przepis w życie przed wybuchem wojny.

Tuż przed wrześniem 1939 r. wydano rozkaz o wprowadzeniu nowego 
wzoru płomieni, które były pozbawione numerów i nazw pułków, a mogły mieć 
tylko, obok jednolitych zaleconych ozdób, inicjały lub emblemat, ewentualnie 
wizerunek odznaki pułkowej. Te płomienie miały być w kształcie prostokąta. 
Nie zdążono ich wyprodukować.

Tylko niektóre pułki kawalerii zmotoryzowanej i pancernej Polskich Sił 
Zbrojnych podczas II wojny światowej miały swoje orkiestry. Występowały 
one w ubiorach służbowych obowiązujących w pułkach, a jedynie ubarwionych 
„jaskółczymi gniazdami” i, w niektórych wypadkach, obszyciem rękawów. 
W PSZ obok nielicznych orkiestr pułkowych pojawiają się orkiestry bry
gadowe.

Ostatnią orkiestrą konną, w tej kończącej się epoce kawaleryjskiej, byli 
trębacze 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii Ludowego Wojska Polskiego, 
wyglądem swym nie wyróżniający się od innych żołnierzy tej jednostki.
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247. Orkiestra 5 Pułku Ułanów II Korpusu Pol
skiego w Rosji



248. Szef plutonu trębaczy 1 Pułku Szwoleżerów
Józefa Piłsudskiego podczas uroczystego 
wystąpienia



249. Kotlarz i fanfarzyści na czele plutonu tręba
czy 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego



250. Pluton trębaczy 2 Pułku Szwoleżerów Rokit- 
niańskich w galopie
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252. Pluton trębaczy 14 Pułku Ułanów Jazłowiec- 
kieh rozpoczynał tradycyjnie defiladę wojskową we 
Lwowie od placu Bernardyńskiego



253. Połączone plutony trębaczy Wielkopolskiej 
Brygady Kawalerii pod komendą por. Mariana 
Dzidka, podczas defilady przed Królem Rumunii 
w Biedrusku w 1937 r. Na pierwszym planie kot
larz 15 Pułku Ułanów Poznańskich



254. Fanfarzysta 15 Pułku Ułanów Poznańskich



255. 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej 
koło Barbakanu w Krakowie podczas uroczystości 
Święta Jazdy w październiku 1933 r.



256. Fanfarzysta 2 Pułku Strzelców Konnych



257. Trębacze 7 Pułku Strzelców Konnych Wielko
polskich w szyku pieszym.

258. Defilada 11 listopada 1936 r. w Warszawie. 
Trębacze 1 Pułku Strzelców Konnych 

259. Fanfarzyści 24 Pułku Ułanów w Wielkiej Bry
tanii. Marzec 1941 r.





Pierwsza wojna światowa położyła kres wielkim bitwom kawaleryjskim w 
dawnym stylu, ograniczając i zmieniając metody działania tego rodzaju broni. 
W okresie międzywojennym większość państw zmniejszyła liczbę jednostek 
konnych w swoich armiach. Zaczęto je motoryzować, dostosowując do nowych 
wymogów pola walki. Mimo to w latach drugiej wojny światowej walczące 
strony używały jeszcze pokaźnych oddziałów konnicy, zwłaszcza na Wscho
dzie. Szalony rozwój techniki już pod koniec wojny zaczął definitywnie elimi
nować konie z wojska, zarówno kawaleryjskie, jak i pociągowe. Kawaleria i 
koń wojskowy przeszły do historii. Pozostały w niektórych państwach nieliczne 
konne oddziały honorowe i reprezentacyjne — widoczny dowód pamięci o 
wielowiekowej służbie.

U nas po tysiącletnich dziejach jazdy polskiej, dziejach pełnych zwycięstw, 
pozostały tylko pamiątki w salach muzealnych i wspomnienia po ostatnim 
okresie jej istnienia.

Stosunek ludności polskiej do kawalerii i jej pamięci jest szczególny. Jest w 
tym i przekonanie o specjalnej predestynacji Polaków do konia i służby w 
konnicy, i podziw, i sentyment, i żal za pięknem, które nie wróci, i nieziszczone 
młodzieńcze marzenia o patrzeniu na świat z wysokości siodła. A świat z 
końskiego grzbietu rzeczywiście wygląda inaczej — wydaje się piękniejszy, 
weselszy, lepszy.

Barwność polskiej jazdy miała też niebagatelny wpływ na jednanie sympatii 
społeczeństwa, zwłaszcza jego piękniejszej części. Szwoleżerowie, ułani, strzelcy 
konni swą dziarską postawą, zdyscyplinowaniem, dzielnością zaskarbiali sobie 
uznanie, respekt i zaufanie.

Przez szereg lat powojennych czynniki oficjalne robiły wszystko, aby zdys
kredytować w oczach narodu ten tak polski rodzaj broni. Zarzucano kawale- 
rzystom wszystko co najgorsze, wbrew rzeczywistości historycznej, w której 
oddziały jazdy II Rzeczypospolitej, zarówno konne, jak i już zmotoryzowane, 
zapisały się złotymi zgłoskami na kartach działań wojennych XX wieku. 
Wszelkie takie usiłowania nie dały rezultatu. Sentyment i zainteresowanie nie 
istniejącą już kawalerią pozostały i nawet narastają. Przybiera to rozmaite 
formy. Uwidacznia się zwłaszcza przez szybkie znikanie z półek księgarskich 
wszelkich pozycji o tej tematyce.

Gdy w latach siedemdziesiątych ukazała się książka Cezarego Leżeńskiego 
Zostały tylko ślady podków..., natychmiast została wykupiona, co spowodo
wało jej drugie, poprawione wydanie o rzadkim u nas nakładzie 120 tysięcy 
egzemplarzy. Wówczas to Autor zaproponował przygotowanie popularnego 
albumu o podobnej treści, zapraszając do współpracy Lesława Kukawskiego 
celem poszerzenia publikacji o rozdziały poświęcone szeroko pojętej broni i 
barwie.

Praca nad książką O kawalerii polskiej trwała parę lat, gdyż zarówno 
autorom, jak i wydawnictwu Ossolineum zależało przede wszystkim, by zawar
tość jej była pod każdym względem prawdziwa i wierna realiom historycznym. 
Niemały wpływ na to miały uwagi recenzentów — Tadeusza Jeziorowskiego i 
Bohdana Królikowskiego. Zwłaszcza dzięki wnikliwości tego pierwszego wye
liminowano z tekstu wiele nieścisłości i pomyłek.

Książka nie rości sobie pretensji do wyczerpania tematu o kawalerii polskiej 
w ostatnim okresie jej istnienia ani nie ma wygórowanych ambicji stania się 
podręcznikiem dla wszystkich. Nie jest to monografia jazdy XX wieku. Także 
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rozdziały z dziedziny broni i barwy nie obejmują wszystkiego, co można by w 
tym zakresie powiedzieć. Aby podjętą tematykę wyczerpać, trzeba by wielo
krotnie zwiększyć objętość albumu.

Celem książki jest w maksymalnie możliwy sposób przybliżenie Czytelni
kom naszej kawalerii. Jej żołnierzom — przypomnienie ich młodości „górnej i 
chmurnej”. Młodzieży — danie pojęcia jak wyglądali jej dziadowie przed laty. 
Wszystkim chętnym Czytelnikom unaocznienie, jakim w rzeczywistości był 
ten, dziś nie istniejący, rodzaj broni — o ile w ogóle jest to możliwe na 
drukowanych kartach.

Lesław Kukawski
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Bagnet — broń biała nakładana na karabin do walki wręcz, noszona w 
pochwie na żabce przy pasie głównym przez szeregowców, przy 
karabinku lub przy pochwie szabli.

Bandolier — pas skórzany obszyty kolorowym materiałem, noszony przez 
lewe ramię przez chorążego do podtrzymywania sztandaru.

Bateria — oddział artylerii, składający się w artylerii konnej z czterech 
działonów.

Bombardier — stopień w artylerii, odpowiednik starszego szeregowca, także w 
artylerii konnej.

Bryczesy — spodnie do konnej jazdy, do wysokich butów, luźne w udach, 
obcisłe pod kolanem.

Brygada kawalerii — związek taktyczny złożony z 2—4 pułków kawalerii, dywizjonu 
artylerii konnej, szwadronu pionierów, łączności i służb (sani
tarnej, weterynaryjnej, duszpasterstwa, sprawiedliwości, inten- 
dentury, żandarmerii), podczas wojny wzmacniany bronią pan
cerną, artylerią przeciwlotniczą, batalionem strzelców pieszych 
itp.

Buńczuk — chwast z ogona końskiego na drzewcu, dawniej oznaka władzy 
hetmańskiej, potem nagroda przechodnia w kawalerii i artylerii.

Chochoł — manekin słomiany do ćwiczeń z bronią białą.
Cięcie — rąbanie szablą.
Czako — inaczej kaszkiet. Okrągłe, sztywne, wysokie nakrycie głowy 

używane jeszcze przez strzelców konnych I Brygady Legionów 
Polskich. Nazwa niesłusznie używana do polskich rogatych cza
pek ułańskich.

Czapka ułańska — typowo polskie, wysokie, sztywne, rogate nakrycie głowy, 
noszone od XVIII w., zwłaszcza w kawalerii. Używana jeszcze w 
pułkach ułanów Legionów Polskich. Pierwowzór czapek ułań
skich na świecie.

Czaprak — filcowy podkład pod siodło. Pod siodła służbowe obszyty skórą. 
Ozdobny — pokryty barwnym materiałem.

Derka — gruby koc służący, po złożeniu, zamiast czapraka pod niektóre 
typy siodeł.

Dragoni —- tradycyjna nazwa'lekkiej jazdy przeszkolonej do walki pieszej. 
W Polsce Odrodzonej krótkotrwała nazwa kawalerii dywizyj
nej. W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie nazwa pułków 
zmotoryzowanych o tradycji kawaleryjskiej, wchodzących 
w skład brygad pancernych.

Dywdyk — ozdobne okrycie konia, większe od czapraka. W XX w. stoso
wany na konie kotlistów.

Dywizja kawalerii — związek taktyczny składający się z paru brygad i oddziałów 
towarzyszących.

Dywizjon — jednostka artylerii lub kawalerii. W artylerii konnej złożony z 3 
lub 4 baterii w zależności od liczby pułków kawalerii w bryga
dzie. W kawalerii — 2 szwadrony.

Działon — najmniejsza jednostka w artylerii. W artylerii konnej składająca 
się z działa i jaszcza z przodkami, końmi pociągowymi i obsługą 
konną. Także działon przeciwpancerny w kawalerii.

Etyszkiety — sznury zakończone chwastami, pierwotnie do zabezpieczenia 
czapki przed zgubieniem, potem ozdoba munduru kawaleryj
skiego i artylerii konnej.

Fartuch — tu: barwne, ozdobne okrycie kotłów w orkiestrach kawale
ryjskich.

Flankier — szperacz konny.
Frencz — typ kurtki oficerskiej z czterema dużymi naszywanymi kie

szeniami.
Furażerka — miękkie nakrycie głowy, bez daszka.

Gomuła — masa gliniana do ćwiczeń w rąbaniu szablą.
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Harcownik — kawalerzysta w szyku luźnym.
Huzarzy — rodzaj lekkiej jazdy. WII Korpusie PSZjeden z pułków pancer

nych przyjął nazwę huzarów, nawiązując do tradycji 10 Pułku 
Huzarów Księstwa Warszawskiego.

Jaszcz — w artylerii pojazd konny o okutej skrzyni do przewożenia 
amunicji.

Jazda — patrz kawaleria.
Juk — siodło juczne do przewożenia różnych ładunków na koniu. W 

kawalerii były juki pod ckm, amunicyjne, sanitarne, łączności, 
pionierskie.

Kanonier — stopień szeregowca w artylerii.
Kantar — patrz uździenica.

Karabinek — kbk — broń strzelecka jak karabin, ale lżejsza i o krótszej lufie. 
Typowy dla kawalerii.

Karabin ppanc. — karabin przeciwpancerny wz. 35 „Kb.UR.” wprowadzony do 
wyposażenia kawalerii w 1939 r.

Karwasze — leje. Skórzane obszycia spodni dojazdy konnej, chroniące mate
riał spodni przed tarciem o siodło.

Kaszkiet — patrz czako.
Kawaleria — konnica, jazda. Jeden z podstawowych rodzajów broni. Daw

niej wojsko walczące konno. W XX w. walczyła zarówno konno, 
jak i pieszo.

Kawaleria zmotoryzowa
na i pancerna — Pułki kawalerii zamiast koni używające mechanicznych środ- 

transportu i walki.
Kiełzno — wędzidło, munsztuk lub pelham. Metalowe części uzdy wkła

dane koniowi do pyska, umożliwiające powodowanie nim.
Kitel — typ rosyjskiej oficerskiej kurtki polowej noszonej w oddziałach 

w Rosji.
Koalicyjka — nazwa zwyczajowa paska noszonego przez prawe ramię przez 

oficerów jako część pasa głównego.
Kocioł — tu: perkusyjny instrument muzyczny używany w kawalerii 

parami zamiast bębnów, wożony przed siodłem kotlisty.
Kokarda — oznaka narodowa noszona na czapkach wojskowych lub na 

mundurach.
Koniowiąz — belka przed stajnią z metalowymi kółkami do wiązania koni na 

dworze w dni pogodne.
Koniowód. Koniowodny — żołnierz trzymający konie spieszonych jeźdźców lub prowa

dzący konie juczne.
Konnica — patrz kawaleria.

Kop — Korpus Ochrony Pogranicza. Jednostki wojskowe przezna
czone do obrony granic II Rzeczypospolitej z Litwą, Łotwą i 
ZSRR.

Kopaczka — tu: angielski odpowiednik saperki w Polskich Siłach Zbrojnych. 
Kordony — sznury przy czapkach i kaszkietach.

Kotlarz — patrz pauker.
Kotlista — patrz pauker.
Krakus — dawniej żołnierz pułku krakusów. W II Rzeczypospolitej czło

nek konnego przysposobienia wojskowego.
Kulbaka — dawniej typ siodła, obecnie zwyczajowe określenie siodła woj

skowego.
Lampas — kolorowy pas sukna naszyty na zewnętrznym szwie spodni lub 

na ozdobnym czapraku.
Lanca — kawaleryjska broń drzewcowa złożona z grotu, drzewca i tylca, 

wyposażona w uchwyt, temblak i pętlę na nogę.
Leje — patrz karwasze.

Luzak — 1) jeździec prowadzący konie, a nie będący w szeregu, 2) żołnierz 
opiekujący się koniem oficerskim. 435



Łoza — pręt do ćwiczeń w cięciu szablą.
Maciejówka — typ miękkiej okrągłej czapki noszonej przez ułanów Legionów 

Polskich.
Maneż — patrz ujeżdżalnia.

Mantelzak — sukienny pokrowiec w postaci wałka na płaszcz i przedmioty 
osobiste, przeważnie ozdobny, troczony za tylnym łękiem. 
W okresie 20-lecia w plutonach trębaczy jako element dekora
cyjny.

Maści koni (zasadnicze) — siwa — włos biały, kara — włos czarny, gniada — włos brązowy, 
grzywa i ogon czarne, kasztanowata — cały koń brązowy, izabe- 
lowata — kolor kawy z mlekiem, bułana —jak izabelowata, lecz 
grzywa i ogon czarne, srokata — duże łaty białe na maści 
zasadniczej.

Munsztuk — jeden z gatunków kiełzna. Wzmacnia działanie wędzidła na pysk 
konia i ułatwia kierowanie nim.

Muszkieterki — rękawice skórzane z mankietami dla oficerów kawalerii wpro
wadzone w 1936 r.

Napierśnik — tu: rzemienie nie pozwalające na zsuwanie się siodła do tyłu.
Odmiany — tu: u koni — białe plamy na ciemnej maści głowy i kończyn 

w zależności od wielkości i kształtu mające swoje określenia 
(np. gwiazdka, strzałka, pęcina). Wykorzystuje się to przy opi
sach koni celem identyfikacji.

Ogłowie — część uzdy upięta na głowie konia.
Ogniomistrz — stopień w artylerii równy sierżantowi i wachmistrzowi.

Ostrogi — część oporządzenia jeździeckiego wzmacniająca działanie łydek 
podczas jazdy konnej. Przypinane paskami lub łańcuszkami do 
butów bądź przybijane do obcasów.

Owijacze — długa taśma sukienna szerokości ok. 10 cm, służąca do owijania 
obcisłych nogawek spodni od trzewików po kolana. Charakte
rystyczny przez wiele lat element ubioru piechoty.

Owsiak — płócienny, parciany lub skórzany kiszkowaty worek na rezer
wową porcję owsa, troczony do siodła.

Patka — naszyty na kołnierzu kawałek materiału w kształcie zbliżonym 
do prostokąta, w barwie broni lub służby.

Pauker — kotlarz, kotlista. Pierwotne określenie muzyka grającego na 
kotłach w konnicy.

Pelham — kiełzno będące połączeniem elementów wędzidła i munsztuka, 
a łatwiejsze w obsłudze.

Pierścienie — tu: koła metalowe do ćwiczeń lancą.
Pionier — żołnierz szwadronu pionierów w kawalerii, uprzednio noszą

cego nazwę szwadronu technicznego.
Pistolet — krótka broń palna etatowa oficerów, starszych podoficerów 

i niektórych funkcyjnych bez kbk. Noszony w futerale na pasie 
głównym.

Pluton — w kawalerii najmniejszy oddział dowodzony przez oficera, skła
dający się z 3—4 sekcji. W artylerii konnej — dwa działony. 
Także pluton ckm, łączności, ppanc. itp.

Pluton trębaczy — zwyczajowa nazwa nieetatowych orkiestr w kawalerii i artylerii. 
Płomień — wyszywana lub haftowana ozdoba fanfar i trąbek w orkiestrach 

wojskowych.
Podogonie — rzemienie niedopuszczające do przesuwania się uprzęży do 

przodu. Dawniej też część rzędu jeździeckiego.
Podpierśnik — patrz napierśnik.

Podpinka — skórzany (lub ceratowy), dwuczęściowy pasek przy czapkach, 
opuszczany pod brodę celem zabezpieczenia czapki przed spad
nięciem z głowy. Podpinka z galonu — wyłącznie ozdoba cza
pek, zwłaszcza oficerskich.

Połówka — popularna nazwa miękkiej rogatywki polowej. 436



Potnik — filcowy lub płócienny podkład pod czaprak, zatrzymujący na 
sobie pot koński.

Proporczyk — chorągiewka o charakterystycznym wykroju, przywiązywana 
do lanc, a potem w pomniejszeniu noszona na kołnierzach kur
tek i płaszczy w oddziałach kawaleryjskich. Także na antenach 
wozów bojowych.

Przodek — tu: dwukołowa, przednia, dyszlowa część pojazdów artyleryj
skich, do której doczepiano działo lub jaszcz. Wewnątrz poje
mnik na sprzęt i część amunicji. Także przy nowych typach 
taczanek ckm i łączności.

Pułk — oddział taktyczny w kawalerii złożony z 4 szwadronów linio
wych, szwadronu ckm, plutonu ppanc., plutonu łączności 
i służb.

Puślisko — rzemień do połączenia strzemienia z siodłem. 
Rabaty — wyłogi. Ozdobna część przednia kurtek ułańskich (ułanek), 

odmiennego niż mundur koloru.
Rapcie — długie paski do przypięcia szabli u pasa w położeniu skośnym

i luźno.
Remont — młody koń wojskowy wymagający ujeżdżenia i przygotowania 

do służby.
Rewolwer — krótka, bębenkowa broń palna używana też w kawalerii. Eta

towe wyposażenie oficerów i obsługi ciężkiej broni w kawalerii 
pancernej i zmotoryzowanej w PSZ na Zachodzie.

RKM — ręczny karabin maszynowy. W kawalerii wożony na plecach na 
specjalnym noszaku, czasem na juku.

Robienie białą bronią — władanie białą bronią.
Rogatywka — polska czapka wojskowa. Rogatywka garnizonowa z barwnym 

otokiem w pułkach ułanów, strzelców konnych i artylerii 
konnej.

Rotmistrz — stopień oficerski w kawalerii, odpowiednik kapitana.
Rząd na konia — uzda i siodło z pełnym wyposażeniem w zależności od potrzeb, 

umożliwiające jazdę konną. Np. rząd wojskowy, sportowy. 
Sakwa — torba przeważnie skórzana, przyczepiona do siodła, na przed

mioty osobistego wyposażenia jeźdźca i konia. Przy siodle 2 
sakwy.

Saperka — łopatka noszona przy pasie, dawniej troczona przy siodle, ele
ment osobistego wyposażenia szeregowca.

Sekcja — najmniejszy oddział w kawalerii (6 ludzi), sekcja liniowa, sekcja 
rkm. Parę sekcji tworzyło pluton.

Siodło — część rzędu końskiego służąca do siedzenia jeźdźca.
Siodło woltyżerskie — płaskie obszerne siodło bez łęków, z uchwytami do uprawiania 

woltyżerki.
Strzelec konny — szeregowiec w pułkach strzelców konnych. Pierwotnie po 1918 r. 

w kawalerii dywizyjnej w piechocie. Potem różniący się od uła
nów i szwoleżerów tylko nazwą.

Strzemię — metalowy element siodła wiszący na puślisku, służący do opar
cia stopy jeźdźca.

Sygnałówka — trąbka sygnalisty.
Szabla — biała broń sieczna, etatowe uzbrojenie żołnierzy broni jezdnych 

— kawalerii, artylerii (o trakcji konnej) i służb jeżdżących 
konno.

Szarża — 1) ostatnia faza natarcia w szyku konnym, wykonywana cwałem,
2) stopień wojskowy .

Szasery — zwyczajowe określenie spodni wieczorowych z lampasami. 
Szaszka — typ szabli w armii rosyjskiej i radzieckiej, pochodzenia kauka

skiego. Charakterystyczny dla szaszek jest sposób ich noszenia 
krzywizną (ostrzem) do tyłu, odmienny niż szabel.

Szewron — naszywka z galonu lub taśmy bawełnianej w kształcie litery V, 437 



noszona na rękawach munduru, oznaczająca stopnie lub liczbę 
wysłużonych lat.

Sztuce — rodzaj długich pod kolana, wełnianych skarpet bez stóp.
Sztyblety — trzewiki czarne lakierowane do ciemnych spodni wieczorowych

— szaserów. Trzewiki niesznurowane, o elastycznych, gumo
wych ściągaczach, ułatwiających wkładanie na stopę.

Sztylpy — kamasze skórzane okrywające golenie, noszone do trzewików — 
zamiast butów z cholewami.

Szwadron — jednostka taktyczna w kawalerii, składająca się z trzech lub 
czterech plutonów liniowych. Szwadron ckm miał trzy plutony
— częściowo na jukach, częściowo na taczankach.

Szwadron zapasowy — w pułkach kawalerii (w artylerii bateria zapasowa) oddział zło
żony z dobrych jeźdźców przygotowujący remonty do służby 
wojskowej.

Szwoleżer — szeregowiec w pułkach szwoleżerów, różniących się od pułków 
ułanów i strzelców konnych wyłącznie okrągłymi czapkami i 
nazwą.

Szwoleżerka — popularne określenie okrągłej czapki garnizonowej z otokiem, 
noszonej w pułkach szwoleżerów i Korpusie Ochrony Po
granicza.

Taczanka — czterokołowy lekki wózek, powożony z kozła, siedzenia powo
żącego, do przewozu ciężkiego karabinu maszynowego. Ta
czanka nowego typu była łączona przegubowo z dwu części 
dwukołowych. Były też taczanki łączności.

Tarcza amazonek — półkolista podstawa polskich orłów wojskowych. Nazwa od 
mitycznych półksiężycowatych tarcz plemienia wojowniczych 
kobiet.

Temblak — 1) skórzany lub ozdobny rzemień, zakończony chwastem, przy
wiązany do rękojeści szabli, zakładany na przegub ręki przy 
ćwiczeniach tą bronią, jako zabezpieczenie przed jej utratą 
w warunkach bojowych, 2) rzemień przy uchwycie lancy, ułat
wiający wożenie jej w marszu konnym.

Terlica — szkielet siodła wojskowego, dawniej typ siodła. 
Trefle — pętle ze sznura na czapkach Wojsk Wielkopolskich.

Troczenie — siodła. Rozmieszczenie na koniu przy siodle wszystkich elemen
tów wyposażenia żołnierskiego, które tam są przewidziane. 
Płaszcz, płachta namiotowa, owsiak, sakwy, wiadro połowę, 
siatka z sianem, dawniej także koc. W oddziałach specjalnych — 
sprzęt łączności i pionierski. Także troczenie siodła jucznego.

Trzepaczki — popularne określenie naramienników oficerskich wprowadzo
nych przepisem z 1917 r.

Tybinki — część składowa siodła. Płaty skóry przymocowane do terlicy, 
chroniące nogi jeźdźca i jednocześnie boki konia.

Ujeżdżalnia — maneż, teren do ćwiczeń w jeździe konnej.
Ułan — tu: szeregowiec w pułkach ułanów, w kawalerii KOP, w szwad

ronie Prezydenta, w szwadronie łączności i pionierów.
Ułanka — dawny typ kurtki używany powszechnie w kawalerii nie tylko 

polskiej, ale wywodzący się z Polski.
Uwiąz — rzemień surowcowy, przypięty do ogłowia, zwinięty podczas 

jazdy i zaczepiony do siodła, służący na postoju do przywiązy
wania konia.

Uzda — ogłowie konia wraz z wodzami, kiełznem i uwiązem, umożliwia
jące powodowanie koniem podczas jazdy.

Uździenica — rzemienie opinające głowę konia, składające się z dwóch policz
ków, nachrapnika, podbródka, wiązadła i podgardla.

Wachmistrz — stopień w kawalerii — odpowiednik sierżanta.
Wędzidło — łagodnie działające kiełzno.

Wężyk — haft z galonu srebrnego na kołnierzach żołnierzy WP na 438



pamiątkę czerwonych wężyków w Legionach Polskich. Wężyk 
generalski na czapkach i rękawach mundurów.

Wodze -- rzemienie łączące ręce jeźdźca z kiełznem w pysku konia, służące 
do powodowania nim (wodze wędzidłowe, w. munsztukowe). 
Podobnie działają lejce w zaprzęgu prowadzonym z kozła.

Woltyżerka — ćwiczenia gimnastyczne wykonywane na galopującym koniu. 
Zagon — działania oddziału konnego na tyłach przeciwnika. 
Zastęp — grupa jeźdźców jeżdżąca w maneżu.

Złota lanca — nagroda wyszkoleniowa w postaci ozdobnej lancy z odpowied
nimi napisami (np. „Złota lanca Prezydenta”).

Żabka — skórzany uchwyt na szablę lub bagnet, umożliwiający przypięcie 
krótko do pasa głównego w pozycji pionowej.

Opracował Lesław Kukawski
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A

Abraham Roman 65, 97, il. 36
Adamski Tadeusz 16
Ajstetten Bolesław, ułan ochotnik 29
Albrecht Janusz 95
„Alicja” zob. Dynowska Myszka
Anders Władysław 39, 52, 97, 107-109, 346, 

358, 368, il. 73, 203
Antoszewski, firma siodlarska 308
Appelino Mario 63
Arkuszewski Stanisław il. 91
Arnold-Russocki Julian 98

B

Bagiński Henryk 30-32
Bajkowski Władysław 98
Bajzert Ryszard 97
Baranowicz Zygmunt il. 147
Barański Zbigniew 97
Bartosiak Wacław 97
Batory Stefan, król polski 25, 344, 354, 360, 

384
Belina-Prażmowski Władysław 13-15,17-24, 

52, 133, 134, 137, 143, 152, 155, 173, 202, 
203, 206, 207, 266, 308, il. 1, 124, 127, 144

Bem Józef, gen. powst. listop. 95, 132, 135, 
136, 157, 162, 344, 358, 360

Berling Zygmunt 147
Bielecki Zygmunt 143, 145
Bigoszewski Mieczysław 114
Bilik Michał 99
Biliński Wojciech 135
Birnbaum Zdzisław, dyr. Filh. Warsz. 406
Bittner Marian il. 103
Blok Czesław 99
Blumentritt Guenther, gen. niemiecki 112 
Błędowski, płk ułanów sasko-polskich 12 
Błędzki Brunon 96
Bober Władysław 95
Bobiński Władysław 102, 104, 107, il. 74 
Bobrownicki Teofil 52
Bogacki, chłop spod Krakowa 59
Bogdanowicz Walerian 121
Bogusławski Antoni 152
Bokszczanin Janusz 98, 113
Bolesław Chrobry, król polski 8,97,162,354, 

360, 366, 382
Bombka, ułan ochotnik 29
Boniecki Jan il. 193
Bończa-Karwacki Zygmunt 13, 14, 19, il. 2, 

124
Bończa-Uzdowski Władysław 38
Boracco Stefan il. 98
Borakowski Władysław zob. Pękosław-Bo- 

rakowski Władysław 

Borkowski Józef zob. Dunin-Borkowski Józef 
„Bór” zob. Komorowski Tadeusz
Breza, rtm. 49
Brochwicz-Lewiński Zbigniew 60 
Brodowski Zygmunt 96
Bronikowski Konstanty, ps. „Kostecki” 116 
Brzeziński Jan 16, 17
Brzezowski Henryk 358
Brzoza-Brzezina Otto 133
Budkowski Henryk 27
Burtowy Jan 100
Busier Kazimierz 97
Butkiewicz Mścisław 27, 31
Bystram Cyprian 155

c

Cabanowski Mieczysław il. 165
Caprilli Federico 306
Castenedolo Kasprzycki de Stefan 67, il. 41
Cedro Krzysztof, postać z „Popiołów” 160 
Chełmiński Zygmunt 96
Chludziński Witold il. 145
Chmielewski Czesław 96
Chodkiewicz Jan Karol, hetman 9,10,25,97, 

344, 354, 360, 384
Chomicz Stefan 97
Chrzanowski Janusz il. 241
Chwalibóg, ppor. 46
Chwałek Zbigniew il. 70
Ciążyński Kazimierz 51
Cieśliński Witold il. 169
Cydzik Grzegorz 149
Cymerman Leon 407
Cypryszewski Wacław il. 114
Czarniecki Stefan, hetman 9,10,96,344, 354, 

360, 384

D

Dakowski, kawiarnia 148
„Damazy” zob. Jedigar Veli Bek
Daniec Stanisław il. 98
„Daniel” zob. Kamiński Stanisław
Datkiewicz, ppor. il. 134
Dąbrowski Jan Henryk, gen., twórca Legio

nów 123, 124
Dąbrowski Władysław il. 55
Degurski Ryszard 98
Delavigne Casimir, poeta franc. 411
Dembiński Stefan 66, 304, il. 37
Denikin Anton L, gen. rosyjski 38
Derecki, płk 43
Dillenius Karol Teodor 140
Długoszowski Bolesław zob. Wieniawa-Dłu- 

goszowski Bolesław

Indeks nazwisk
(kursywą oznaczono strony, 
na których nazwiska występują 
wyłącznie w podpisach 
pod ilustracjami)
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Dłutek Jerzy il. 71
Dmowski Roman, polityk 43, 44, 50
Dobrowolski Henryk il. 50
Dobrzański Henryk, ps. „Hubal” 65,66,112, 

il. 38
„Dolina” zob. Pilch Adolf
Dorantt Jan 98
Dowbor Romuald il. 176
Dowbór-Muśnicki Józef 34, 35, 50-53, 55, 

108, 125,213,214, 303, 304,410
„Draża” zob. Sotirovitch Dragan
Drelich Mieczysław il. 109
Dreszer Gustaw zob. Orlicz-Dreszer Gustaw
Dreszer Rudolf 66, il. 39
Droba Józef 95
Drucki-Lubecki Konstanty 37, 95, il. 20 
„Dublańczyk” zob. Piasecki Zygmunt 
Dudzieniec Stefan zob. Krak-Dudzieniec

Stefan
Dunikowski Ksawery, rzeźbiarz 268
Dunin-Borkowski Józef, 17, 307
Dunin-Wąsowicz Zbigniew 16, 25, 26, il. 14 
Dunin-Wolski Leon 134
Dunin-Żuchowski Włodzimierz 96
Durski-Trzaska Antoni 138, 356, il. 96, 122
Dwernicki Józef, gen. powst. listop. 37, 58,

96, 143, 344, 352, 360, 380, 406, 413 
Dworak Kazimierz 48, 98, il. 31 
Dynowska Myszka, ps. „Alicja” 116 
Działowski Leszek, ps. „Prawdzie” 116 
Dzidek Marian 411, 422
Dzieduszycki Konstanty, 15, 208 
„Dzierżykraj” zob. Morawski Witold 
Dziewanowski Marian 143
Dziewanowski Władysław 152
Dziewicki Feliks 31
Dziewulski Stanisław zob. Rawicz-Dzie- 

wulski Stanisław
Dzwonkowski Jerzy il. 97

E

Eden Anthony, min. W. Brytanii 105 
Eisenhower Dwight, gen. USA il. 80

F

Falewicz Tadeusz 97
Felsztyński Stefan 203, 204
Figiel Stanisław il. 170
Figurski Stefan il. 103
Filimonow, oficer kozacki 49
Filipowicz Julian, ps. „Pobóg’, „Róg” 98,

112, 117, il. 81
Floryanowicz Ksawery 125, il. 85

Freyman Marcin il. 112
Fryderyk II Wielki, król pruski 11, 12
Fudakowski Leon 135

G

Gajewski Józef il. 70
Gałecki Tadeusz, ps. „Strug Andrzej” 22, il. 8
Gąsiorowski Wacław, pisarz 406
Geier Karol il. 238
Gerlecki Tadeusz 100
Gibalski Franciszek 15
Gliński Stanisław 98
Gliński Tadeusz il. 107
Głuchowski Janusz, ps. „Janusz” 13, 15, 20,

93, 133, il. 3, 124, 127
Głuchowski Lech, ps. „Jeżycki” il. 180
Godlewski Edward 96, 100, il. 153
Godyń Zygmunt 152
Gołcz Adam 99
Gontek Stanisław 98
Gorczyński Witold, ziemianin 27, 28 
„Góra” zob. Pilch Adolf
Grabowski Maciej 95
Grabowski Stefan 35
Grabska Janina 346
Grabski Edward 51, 346
Grekowicz Stanisław il. 128
Grobicki Jerzy 67, il. 40
„Grot” zob. Rowecki Stefan
Grudziński Antoni 108
Grzeliński Stanisław il. 97
Grzesio Ludwik 95
Grzmot-Skotnicki Stanisław 13, 20, 98, 133,

il. 4, 124, 127
Gutowski Michał il. 233

H

Halicki Kazimierz 100
Haller Józef 17, 36, 38, 44-48, 57, 123, 153, 

155, 164, 212, 307
Hanka-Kulesza Stefan 13, 20, 95, 140, il. 5, 

124, 127
Hawla Walenty 307
Hennig Michaelis de Eugeniusz 36, 38
Hrynkiewicz Leon 106
„Hubal” zob. Dobrzański Henryk

I

Iwaszkiewicz Wacław 67
Iżycki Mateusz 142
Iżyłowski Leszek 97

J

Jabłoński Antoni, ps. „Zdzisław” 13,21, il. 6, 
124, 127

Jagiełło Władysław, król polski 25
Jagniątkowski Wiktor 46
„Jagrym Zygmunt” zob. Maleszewski Janusz 
Jahołkowski Józef 98
Jakóbiec Karol 99
Jakubiak Tadeusz Adam 51
„Jan” zob. Karcz Jan
Jana Kazimierza uniwersytet 21
Janaszek Zbigniew il. 105
Janiszewski Jan 148
„Janusz” zob. Głuchowski Janusz
Janke Zygmunt, ps. „Walter” 117
Jaroszewicz, ułan il. 132
Jaroszewski Adam il. 164
Jasielski Jerzy 95
Jasiński [właśc. Jasieński] Julian 43
Jastrzębski Jerzy 98, 108, il. 75
Jaworski Feliks 36—38,350, il. 21
Jedigar Veli Bek, ps. „Damazy” 113 
Jegałyczew, gubernator ros. Warszawy 29 
„Jeleń” zob. Tabiszewski Kazimierz 
Jeziorowski Tadeusz 428
Jeziorski, rtm. 49
„Jeżycki” zob. Głuchowski Lech
Jodko-Narkiewicz Jerzy 46
Jordan Zygmunt 59
„Józef’ zob. Sosnkowski Kazimierz
Junosza-Szaniawski Jerzy 146
Jurecki Marian 97
Jurewicz Jan 97
Juszczak Konstanty il. 153

K

„Kaczmarek-Regimenty”, pułki poznańskie
w armii pruskiej 54

Kaczorowski, ppor. 49
Kaden-Bandrowski Juliusz 406
Kalino Mikołaj il. 156
Kamiński Antoni 139, 140
Kamiński Jan 98, 135
Kamiński Stanisław, ps. „Daniel” il. 180
Kaplinowski Józef il. 156
Kapuściński Janusz il. 97
Karcz Jan, ps. „Jan” 95, 112, 117, il. 82, 112
Karnicki Aleksander 38, il. 22
Karol, król rumuński il. 104
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Karwacki Zygmunt zob. Bończa-Karwacki 
Zygmunt

Kasprzycki Stefan zob. Castenedolo Ka
sprzycki de Stefan

Kauchczew Eugeniusz 116
Kicman Jan Piotr 28-30
Kiedacz Zbigniew 108, 158, il. 76
Kiereński Aleksander F., premier ros. Rządu 

Tymczasowego 43
Kijowski Paweł il. 238
Kiliński Jan, płk., szewc warszawski 69
Kimla Stanisław il. 199
Kiok Ludwik 96
Kisielnicki Jerzy zob. Topór-Kisielnicki Jerzy
Kiśluk Jan 98
Kleeberg Juliusz 25, il. 15
Klimontowicz Janusz 97
Klink Leszek il. 70, 71
Klosterski Juliusz 16
„Kłos” zob. Mioduszewski Józef
Kmicic-Skrzyński Ludwik 13, 14,21,97, il. 7, 

124
Knoll-Kownacki Edmund 15, 133, 134, 137, 

208, il. 93
Kobielski Bolesław 95
Kobyliński, st. ułan 123
Komarnicki Stefan il. 176
Komorowski Janusz il. 233
Komorowski Tadeusz, ps. „Bór”, „Kor

czak”, „Lawina”, „Znicz” 112,113,118, il. 
83

Koniecpolski Stanisław, hetman 9, 10
Konopczyński, gimnazjum 19
Konopka Jan 143
Konopka Mikołaj 143
Konopka Piotr, ps. „Orwid” 116, 143
Konopka Wojciech 143
Kopański Stanisław 137, il. 94
Kopczyński Zbigniew il. 172
Koperski Roman il. 136
Koprowski Franciszek il. 148
„Korczak” zob. Komorowski Tadeusz 
Korolewicz Gerard il. 71
Kosiarski Kazimierz 96
Kossak Tadeusz 348
Kossak Wojciech, malarz 28, 144, 348
Kossakowie, rodzina malarzy 406 
„Kostecki” zob. Bronikowski Konstanty 
Kosterski, ppor. 49
Koszutski Stanisław 135
Kościuszko Tadeusz, naczelnik 28, 58, 132, 

190, 197, 225, 362
Kotliński Edmund il. 151
Kowalczewski Ignacy 97
Kowalewski P., ppor. il. 140
Kowalewski, por. 49
Kowalski Adam 407
Kowalski Marian 46

„Kownacki’ Edmund zob. Knoll-Kownacki
Edmund

Kozłowski Eugeniusz 139
Kozłowski Władysław 96
Kozietulski Jan, bohater spod Somosierry 65,

96,142, 143, 162, 344, 352, 360, 380
Koźmiński Karol 132, 133
Krajewski Bolesław 96
Krak-Dudzieniec Stefan 14, 18
Kramar Stanisław 147
Krasulak Kazimierz il. 109
Królicki Stanisław 97
Królikiewicz Adam 306, 307
Królikowski Bohdan 428
Krzeczunowicz Kornel 144
Ksyk Edward il. 152
Kubicki Jerzy 51
Kubisz Maksymilian il. 138
„Kubuś” zob. Nowina-Sroczyński Zbigniew
Kuczek Andrzej 98
Kukawski Lesław 99, 428
Kula Leopold zob. Lis-Kula Leopold 
Kulesza Stefan zob. Hanka-Kulesza Stefan 
Kułagowski Konstanty 99
Kunachowicz Andrzej 95
Kurak Franciszek il. 109
Kurpiński Karol, kompozytor 409, 411
Kyndler, ułan ochotnik 29

L

Langiewicz Marian, dyktator powst. styczn. 
59

„Lawina” zob. Komorowski Tadeusz 
„Lech” zob. Orzeszkowski Z.
„Leliwa” zob. Roycewicz Henryk
Lenk Jan 46
Lermontow Michaił J., poeta ros. 151
Leśniewski Jan il. 221
Lewandowski, d-ca plutonu 18
Lewicki Stanisław 99
Lewiński Zbigniew, ps. „Brochwicz” zob.

Brochwicz-Lewiński Zbigniew
Leżeński Cezary 122, 154, 428
Lichtarowicz Józef 95
Lidzki-Śledziński Stefan 407, 412
Lipiński Wacław 46
Lipowski, por. 49
Lis-Kula Leopold 38
Lisowski Leon il. 145
Liszko Stefan 96
Litewski Jan 96, 152
Lohman Maksymilian il. 71
Lossow Józef 52
Lubomirski Jerzy, hetman polny koronny 9

Ł

Łaszcz Kazimierz 28
Łącki Stanisław, hr., właśc. ziemski 52
Lebkowski Maksymilian 30
Łempicki Zygmunt 35, 134
Łękawska Milena, żona oficera il. 164
Łękawski Tadeusz il. 164
Łętowski Stanisław 99
Łodzia-Michalski Leonard il. 155
Łoziński Konrad 95
Łubieński Władysław 95

M

Mackiewicz Jan 407
Maczek Stanisław 48, 98, 101-103, 108, 109, 

113, 124, 219, il. 77, 169
Majewski Jerzy 95, il. 160
Majewski Stefan 95
Malanowski Zdzisław il. 153
Maleszewski Janusz, ps. „Jagrym Zygmunt” 

26
Małysiak Jan 96
Mancewicz Władysław 99
Marcinkowski Karol, gimnazjum 108
Markiewicz Edward 61
Marszewski Zygmunt 97
Mastalerz Kazimierz 64, 68, 98, 100, il. 42
Maurycy Saski, książę 12
Mazaraki, d-ca krakusów 1846 r. 59
Mazur Stanisław il. 115
Mączewski Władysław 95
Mączka Józef 26, il. 16
Malcer Henryk, kompozytor 411, 412
Merkisz Leonard 97
Michalewski Adam il. 143
Michalski Leonard zob. Łodzia-Michalski 

Leonard
Michałowski Piotr, malarz 406
Mickiewicz Adam, poeta 65
Mierzikowicz Stanisław il. 156
Migałło Henryk 115
Migurski Mieczysław il. 129
Mikke Tadeusz 32, 96, il. 17
Mikołaj II, car Rosji 29
Mikołaj, wielki książę ros. 27, 29
Mikulicz-Radecki Witold zob. Radecki-Mi- 

kulicz Witold
Milewski Edward 96
Milewski Michał 52
Miłkowski Zygmunt 95
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Mincer Bohdan 272, il. 240
Minkiewicz Henryk 68
Mioduszewski Józef, ps. „Kłos” il. 227
Mitkiewicz-Żółłtek Leon il. 122
Młodzianowski Stanisław 60
Modelski Izydor 45
Mondesir de, gen. franc. 45
Morawski Witold, ps. „Dzierżykraj” 55, il. 32
Mosiewicz Władysław 52
Mossakowski Jan il. 233
Mossakowski Józef il. 71
Mossor Stefan 95, il. 98
Moszczeński Zygmunt 98
Mościcki Bolesław 34,37,39,40,96,142,143,

162, 163, 307, 344, 352, 380, il. 23
Mościcki Ignacy, prezydent RP il. 123
Mularczyk, kanonier il. 246
Mularczyk Józef 46, 98
Musiał Józef 97
Mycielski Michał z Galowa, hodowca koni
311

N

Napoleon, cesarz Francji 11, 28, 45, 58, 145, 
414

Narkiewicz-Jodko Jerzy zob. Jodko-Nar- 
kiewicz Jerzy

Nawrocki Kazimierz il. 244
Niewiadomski Stanisław, kompozytor 412
Noel Bronisław 135
Nosalik Kazimierz 96
Noskowski Zygmunt, kompozytor 411
Nowacki Władysław 145, 146
Nowakowski Jerzy 46
Nowakowski Władysław 16
Nowicki Michał il. 145
Nowina-Sawicki Witold 26
Nowina-Sroczyński Michał 115
Nowina-Sroczyński Zbigniew, ps. „Kubuś”

il. 209

O

Oborski Aleksander 58
Obuch-Woszczatyński Władysław 31, 134 
„Odra” zob. Rostworowski Stanisław
Odry, gen. franc. 45
Ogiński Michał Kazimierz, kanał spławny 31
Olbromski Rafał, postać z „Popiołów” 160
Olszewski Jerzy 96
Olszewski Marcin 50
Oppman [Or-Ot] Artur, poeta 136
Ordon Julian K., gen. reduty 65
Orlicz-Dreszer Gustaw 15, 22, 98, 178, 344,

354, 360, 382, il. 9

Orski Władysław 96
„Orwid” zob. Konopka Piotr
Orzechowski, kpt. 95
Orzeszkowski Z., ps. „Lech” 116
Ossowski Stanisław 53
Ostkiewicz-Rudniccy, bracia, ułani ochotnicy 

29
Ostoja Władysław 17
Ostoja-Zagórski Julian 17/206
Ostrowski Bolesław 124

P

Pachucki Leon 43
Pajewski Aleksander 51, 52, 215 
Pająk Józef 97, 100
Patolski Zygmunt il. 172
Pawłowski Stefan 95
Peca, plutonowy il. 237
Pereświet-Sołtan Rafał 29
Peschel Oswald 96
Pękosław-Borakowski Władysław 28, 29, 32,

152
Pętkowski Józef 98
Piasecki Zygmunt, ps. „Dublańczyk” 22, 96,

143, 307, il. 10 
Piekut Jan 96 
Pietsch Tadeusz 95 
Piekarski Konrad 36 
Pilch Adolf, ps. „Góra”, „Dolina” 114 
Pilitowski Mikołaj, ps. „Surma” 116 
Piłsudski Józef, marszałek polski 13-17, 22,

25, 26, 31, 32, 34, 36, 43, 57, 61, 70, 87, 93,
95, 117, 137, 142, 144, 146, 162, 165, 187, 
190, 193, 198, 203, 204, 216, 336, 342, 344, 
352, 358, 360, 364, 380,410, 417, 418, il. 97 

Piotrowski Tadeusz il. 109 
Plisowski Kazimierz 96
Plisowski Konstanty 36, 37, 39, il. 24 
Płodowski Grzegorz il. 158
Płosso Jan 96
Płonka Władysław 95
„Pobóg” zob. Filipowicz Julian 
Pochopień Stanisław 96
Podhorski Zygmunt 40, 96, il. 25 
Pogórski Jan z Kościelca 35
Poincare Rajmund, prezydent Francji 43 
Położyński Antoni 46
Poniatowski Józef, książę 28, 58, 59, 65, 68,

95, 96, 132, 144, 146, 148, 150, 155, 173,
336, 344, 352, 360, 382, 411, 413, 420 

Popławski Stanisław 121 
Potocki Szczęsny,hr. 132
Potocki Włodzimierz, hr. płk Artylerii Kon

nej Księstwa Warszawskiego 95, 132, 133, 
136, 157, 162, 344, 358

Pragłowski Aleksander zob. Radwan-Prag- 
łowski Aleksander

„Prawdzie” zob. Działowski Leszek
Prauziński Leon 55
Prażmowski Władysław zob. Belina-Praż- 

mowski Władysław
Pręt wic Bernard 10
Próchnicki Stanisław 147
Prus-Więckowski Mikołaj 126, il. 86, 91
Pruszkowski, ułan ochotnik 29
Pruszyński Andrzej 96
Pryziński Janusz 17
Przecław z Gołuchowa 8
Przerwa-Tetmajer Włodzimierz, poeta 150
Przewłocki Marian il. 70
Przyborowski Walery, pisarz 406
Przysłupa, kpr. il. 171
Pułaski Kazimierz, gen., uczestnik Konfede

racji Barskiej 97, 344, 356, 360, 384

R

Rabiński Stanisław 17
Rachwalski Edward il. 196
Racięcki Leon 30
Raczkowski Czesław il. 172
Raczkowski Stanisław 98, il. 196
Radecki-Mikulicz Witold 55, il. 33
Radwan Jan 134
Radwan-Pragłowski Aleksander 62. 68, il. 43
Rafacz Franciszek 99
Raguski, wchm. il. 139
Rakowski Bronisław 109. 362, il. 78
Rakowski Władysław il. 176
Raszewski Kazimierz 51, 56, 215, il. 34
Raszewski Teodor il. 135
Rawicz-Dziewulski Stanisław 49, il. 141
Rawski Tadeusz 98
Rohoziński Tadeusz 97, 135
Rolecki Zygmunt 17
Rostwo-Suski de Kazimierz 98
Rostworowski Stanisław, ps. „Odra” 118, il.

84
Rowecki Stefan, ps. „Grot” 46, 99, 101, 118, 

219
Roycewicz Henryk, ps. „Leliwa” 69, il. 44,

231
Rozwadowski Jan il. 171
Rozwadowski Mieczysław il. 164
Rozwadowski Tadeusz 69, il. 45
Rozwadowski Zygmunt 204
„Róg” zob. Filipowicz Julian
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Rómmel Juliusz 36, 64, 68, 69, 108, 134, 138, 
il. 95

Rómmel Karol il. 229, 233
Różycki Edmund, gen. powst. styczn. 37, 98, 

162, 344, 354, 360
Różycki Karol, płk powst. listop. 354
Różycki Ludomir, kompozytor 412
Rudnicki Klemens 96, 101, 110, il. 79
Runstaedt Gerd von, marszałek niem. 112 
Russocki-Arnold Julian zob. Arnold-Russo- 

cki Julian
Rybiński Bronisław 95
Rydz-Śmigły Edward 95, 344, 346, 352, 356, 
360, 382, il. 112
Ryszczyński Gabriel 145

s

Sawicki Jan 69
Sawicki Ludwik 97
Sawicki Witold zob. Nowina-Sawicki Witold
Sax Adolf, Belg, konstruktor instrumentów 

wentylowych 409
Saxl Otto il. 171
Schütz Anna, hodowla koni 311
Schweitzer Ludwik 97
Serafin Wacław 97
Seyda Marian, polityk polski 50
Sidorowicz Bogusław 409, 412
Sienkiewicz Henryk, pisarz 135, 406
Sienkiewicz Karol 411
Sierociński Jan 44
Sieroszewski Wacław, ps. „Sirko” 23, il. 11
Sikorski Emil 106, 135
Sikorski Lubomir il. 107
Sikorski Władysław 65, 108, 166
„Sirko” zob. Sieroszewski Wacław
Skałacki Roman il. 178
Skarżyński Erazm 59
Skawiński Bolesław il. 107
Skiba Antoni 100
Skibiński Franciszek 40, il. 26, 169 
„Skirmunt” zob. Sroczyński Stanisław 
Skotnicki Stanisław zob. Grzmot-Skotnicki

Stanisław
Skowroński Kazimierz il. 102
Skowroński Stanisław 96
Skrzynecki Marian 95
Skrzyński Ludwik zob. Kmicic-Skrzyński 

Ludwik
Skuratowicz Piotr 47, 107
Słapa Wiesław il. 164
Smoleński Józef 14, 70, 143, il. 46
Sobieski Jan III, król polski 9, 10, 344, 354, 

358, 360, 411
Sochaczewski Stanisław 35, 41, il. 27
Sokołowski Jerzy il. 153

Sołtan Rafał zob. Pereswiet-Sołtan Rafał
Sołtyk Roman, gen. powst. listop., oficer

Artylerii Konnej Księstwa Warszawskiego
96, 157, 163, 344

Sosnkowski Kazimierz, ps. „Józef’ 13,18,23,
89, 95, 116, 162, 344, 352, 360, 382 

Sotirovitch Dragan, ps. „Draża” 114 
Sowiński Józef, gen. powst. listop. 98, 132, 

157, 163, 344
Sroczyński Michał zob. Nowina-Sroczyński 

Michał
Sroczyński Stanisław, ps. „Skirmunt” 116 
Sroczyński Zbigniew zob. Nowina-Sroczyń

ski Zbigniew
Stachlewski Bohdan 97
Stankiewicz Jan 35
Stańkowski Zygmunt zob. Wadwicz-Stańkow-

ski Zygmunt
Starak Zbigniew 122, 126, il. 87
Starnawski Antoni 96
Starnawski Stefan, il. 153 
Starzeński Kazimierz, hr. 59 
Stefański, ułan ochotnik 29 
Stojewski Józef 135 
„Strug Andrzej” zob. Gałecki Tadeusz 
Stryjkowski, kronikarz 11
Strzelecki Leon 23, 96, 112, il. 12 
Strzemieński Stefan 41, il. 28 
Studziński Zygmunt 303 
Suchodolski Stefan 98
Suchodolski January, malarz 406 
Suchorzewski, kpr. 123
Suchorzewski Adam, dyktator powstania 

1846 r. 59
Sulkiewicz, legionista 32
Sułowski Tadeusz il. 142
„Surma” zob. Pilitowski Mikołaj 
Suski Kazimierz zob. Rostwo-Suski de

Kazimierz
Suszyński Stefan 35
Synoradzka, żona oficera il. 164 
Synoradzki Witold il. 164 
Szacherski Zbigniew il. 154 
Szatkowski Zygmunt il. 171
Szaniawski Jerzy zob. Junosza-Szaniawski

Jerzy
Szaniawski Witold il. 107
Szczepanik Kazimierz 51
Szela Henryk 97
Szlagowski, obywatel ziemski 303
Szołdrski z Żydowa, hr., obywatel ziemski

303
Szostak Stanisław 97
Szostek Józef 61, 95 
Szperka Henryk 95 
Szulski, por. 46
Szwed Władysław 98
Szymanowski Karol, kompozytor 412

Szymanowski Piotr 30
Szystkowski Franciszek 98

ś

Śląski Eugeniusz 41, il. 29
Śledziński Stefan zob. Lidzki-Śledziński

Stefan
Śliwiński Antoni 97
Śmigły-Rydz Edward zob. Rydz-Śmigły

Edward
Śniadowski Marceli 14
Śniegocki Edward 95
Świderski Henryk 15
Świdziński Edmund 29, 30
Świerczewski Karol 120
Świetlicki Henryk 96
Święcicki Eugeniusz 102
Święcicki Ksawery 98

T

Tabiszewski Kazimierz, ps. „Jeleń” 154
Targoński, wchm. il. 146
Tarnowski Jan, hetman 9
Tempski Edward il. 243
Tetmajer Włodzimierz zob. Przerwa-Tet- 

majer Włodzimierz
Tokarz Wacław 32
Tokarzewski Józef 42, il. 30
Tomaszewski Wincenty il. 109
Topór-Kisielnicki Jerzy 16
Trepto Józef 98
Trzaska-Durski Antoni zob. Durski-Trzaska

Antoni
Tyszko Stefan 98

U

Ulrich Adam 55
Ułan Aleksander Mustafa 11
Ułan Cymbej 11
Ułan Dawid 11
Ułan Dawid Murza 11
Ułan Samuel Murza 11
Ułan Józef 11
Umiński Jan Nepomucen 58
Urbaniak Franciszek il.239
Uzdowski Władysław zob. Bończa-Uzdowski

Władysław
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w

Wadwicz-Stańkowski Zygmunt il. 149 
Waganiec-Wilczyński Edward 143 
Walewski Kazimierz, hodowla koni 312 
Walter-Janke Zygmunt zob. Jankę Zygmunt 
Wańkowicz Melchior, pisarz 65, 105, 106 
Waraksiewicz Adolf Mikołaj 33, 35, il. 18 
Waśniewski Tadeusz il. 98
Wąsowicz Zbigniew zob. Dunin-Wąsowicz 

Zbigniew
Weseliński, ułan ochotnik 29
Wickenhagen Karol 115
Wielhorski Janusz 99
Wieniawa-Długoszowski Bolesław 70, 143, 

146, 160, il. 47, 125
Wieprecht W., Niemiec, wynalazca instru

mentów dętych 409
Więckowski Mikołaj zob. Prus-Więckowski 

Mikołaj
Wilczek Adam il. 153
Wilczyński Edward zob. Waganiec-Wilczyń- 

ski Edward
Wilowski Władysław il. 158
Wilson Thomas W., prezydent USA 43
Wiśniowiecki Jeremi, książę 9-11
Witowski Jan 96
Włodek Roman 16
Wojnikonis Władysław 97
Wolski Leon zob. Dunin-Wolski Leon 
Woroniecka Franciszka [ciocia Frania] 154 
Woszczatyński-Obuch Władysław zob.

Obuch-Woszczatyński Władysław
Woś Marceli 98
Wójciński Alfred 95
Wybicki, burmistrz Gdańska 123
Wyskota-Zakrzewski [d. Wyssogota-Zakrzew- 

ski] Stanisław 56, il. 35
Wysocki Ludomir 95, 126, il. 88
Wysocki Piotr, ppłk powst. listop. 132 
Wzacny Zenon 99

„Zdzisław” zob. Jabłoński Antoni 
Zieliński-Ziembiński Kazimierz 17
Zielonka Marcin 143
Ziembiński Kazimierz zob. Zieliński-Ziem

biński Kazimierz
Ziemski Zdzisław 98
Ziętek Józef 122
„Znicz” zob. Komorowski Tadeusz
Zwil Roman 98

ż

Żeleński Władysław, kompozytor 412
Żeligowski Lucjan 26, 36, 39, 45, 108, 211, 
268, 348
Żmudziński Kazimierz 98
Żółkiewicz Kazimierz 97
Żółkiewski Stanisław, hetman 9, 10, 25, 47, 

95, 145, 344, 356, 360, 384
Żółłtek-Mitkiewicz Leon zob. Mitkiewicz- 

Żółłtek Leon
Żuchowski Włodzimierz zob. Dunin-Żu- 

chowski Włodzimierz
Żuliński Tadeusz 19
Żyborski Tadeusz 97
Żyliński Andrzej 100

Zestawiła Zofia Dillenius
Konsultacja Lesław Kukawski

Z

Zagórski Julian zob. Ostoja-Zagórski Julian
Zahorski Sergiusz 31, 33, 60, il. 19
Zajączkowski, ułan ochotnik 29
Zakrzewski Bartłomiej 51
Zakrzewski Stanisław zob. Wyskota-Za

krzewski Stanisław
Zaleski Wacław 31, il. 177, 203, 232
Zamoyski Jan, kanclerz 9, 126
Zaruski Mariusz 15, 24, 406, il. 13
Zawilski Apoloniusz 63
Zawistowski, ułan ochotnik 29
Zdanowicz Tadeusz 95



Fotografie

Beliniacy i Legiony

Siódemka beliniacka

1. Władysław Belina-Prażmowski —jako rtm. 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich 18
2. Zygmunt Bończa-Karwacki —jako ppor. piechoty Legionów Polskich 19
3. Janusz Głuchowski —jako por. ułanów I Brygady Legionów Polskich 20
4. Stanisław Grzmot-Skotnicki — jako por. 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich 20
5. Stefan Hanka-Kulesza —jako płk — dowódca 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich 20
6. Antoni Jabłoński („Zdzisław”) —jako por. 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich 21
7. Ludwik Kmicic-Skrzyński —jako podoficer 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich 21

1 Pułk Ułanów Legionów Polskich

8. Tadeusz Gałecki („Andrzej Strug”) —jako ułan 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich 22
9. Gustaw Orlicz-Dreszer —jako generał dywizji 22

10. Zygmunt Piasecki —jako płk 7 Pułku Ułanów Lubelskich 22
11. Wacław Sieroszewski —jako ułan 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich 23
12. Leon Strzelecki —jako por. 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich 23
13. Mariusz Zaruski —jako por. 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich 24

2 Pułk Ułanów Legionów Polskich

14. Zbigniew Dunin-Wąsowicz —jako rtm. 2 Dywizjonu Ułanów Legionów Polskich
15. Juliusz Kleeberg —jako attache wojskowy w Paryżu
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por. Czesław Raczkowski, ppor. Zygmunt Patolski, ppor. Zbigniew Kopczyński 258 451



173. Dywizjon Przeciwpancerny 10 BKZmot. w 1938 r. na Zaolziu. Na pierwszym planie 
oficerowie 259

174. Defilada 10 Pułku Strzelców Konnych po przybyciu z Francji do Wielkiej Brytanii w 1940 
r., jeszcze w mundurach francuskich 260

175. Grupa oficerów kawalerii Armii Polskiej na Wschodzie, na III Kursie Aplikacyjnym w 
Quizilribat w 1943 r., w ubiorach tropikalnych 261

176. Dowódca 24 Pułku Ułanów ppłk Romuald Dowbor (w środku), adiutant pułku por.
Stefan Komornicki (z lewej) i mjr Władysław Rakowski przy czołgu podczas walk w 
Holandii w 1944 r. 262

177. Ppor. Wacław Zaleski i uczniowie Szkoły Podchorążych Kawalerii II Korpusu Polskich 
Sił Zbrojnych przed promocją. Włochy, Gallipoli 1946 r. 262

178. Ppor. Roman Skałacki i podchorążowie kawalerii II Korpusu PSZ przed defiladą w dniu 
promocji. Gallipoli, Włochy 1946 r. 263

179. Oddział 10 Pułku Huzarów. Rok 1945 263
180. Oficerowie Armii Krajowej: dowódca Dywizjonu „Jeleń” 7 Pułku Ułanów Lubelskich 

rtm. Lech Głuchowski „Jeżycki” i dowódca Pułku „Baszta” ppłk Stanisław Kamiński 
„Daniel”. Przykład wyglądu oficerów w Powstaniu Warszawskim 264

181. Kanonierzy artylerii konnej 1 Samodzielnej Brygady Kawalerii ludowego Wojska Pol
skiego. Rok 1945 264

182. Oficerowie kawalerii LWP. Rok 1945 265

Uzbrojenie

183. Ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 08, 215 Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopol
skiej, na wozie taborowym w kampanii 1920 r. 278

184. Ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 08, na podstawie sankowej, 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich. Rok 1920 279

185. Ułani z cenzusem Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, na strzelnicy 
przy ckm Maxim wz. 08. Rok 1931 279

186. Rezerwiści 15 Pułku Ułanów Poznańskich podczas ćwiczeń przy ckm Maxim na podstawie 
Schwarzlose. Biedrusko 1928 r. 280

187. Ckm Maxim wz. 08 na podstawie przeciwlotniczej wz. 29 w Szkole Podchorążych Kawa
lerii w Grudziądzu. Rok 1938 281

188. Taczanka ckm wz. 28, 5 Pułku Strzelców Konnych, na przeszkodzie. Ckm Maxim wz. 08 
na podstawie Schwarzlose 282

189. Taczanka — łącznica telefoniczna, 5 Pułku Strzelców Konnych. Rok 1937 283
190. Taczanka ckm wz. 36, 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, w marszu. Ckm

Maxim wz. 08 na podstawie Schwarzlose. Rok 1938 284
191. Taczanka — radio, 8 Pułku Ułanów. Rok 1938 285
192. Zaprzęg armaty przeciwpancernej wz. 36, 18 Pułku Ułanów Pomorskich przed defiladą

286
193. Armata przeciwpancerna 37 mm wz. 36 z obsługą w 2 Pułku Strzelców Konnych. W 

rogatywce st. wachm. Boniecki 287
194. Armata przeciwpancerna wz. 36 na stanowisku ogniowym 288
195. Dywizjon Przeciwpancerny 10 BKZmot. na ostrym strzelaniu w obozie ćwiczeń. Jesień

1938 r. Armata ppanc. wz. 36 289
196. Defilada pieszo 5 Pułku Strzelców Konnych w dniu 11 listopada 1937 r. Szwadron ckm 

prowadzi rtm. Edward Rachwalski, odznaczony w tym dniu Krzyżem Zasługi. Za nim 
ppor. Stanisław Raczkowski 290

197. Ułani 15 Pułku Ułanów Poznańskich w marszu. Rok 1933 291
198. Szwadron Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy przed defiladą. Rok 1936. 

Lance niemieckie 292
199. Rusznikarnia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. W rogatywce rusznikarz pułku, majster 

wojskowy Stanisław Kimla. Rok 1935 293
200. Działon 7 Dywizjonu Artylerii Konnej na stanowisku ogniowym podczas ćwiczeń 294 452



201. Jaszcz plutonu artylerii konnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu 
Wołyńskim, w galopie 295

202. III bateria 1 Dywizjonu Artylerii Konnej we wrześniu 1939 r. na postoju — obieranie 
ziemniaków. Hełmy francuskie wz. 1915 296

203. Gen. Władysław Anders przed frontem Szkoły Podchorążych Kawalerii II Korpusu 
Polskich Sił Zbrojnych w Gallipoli w 1946 r. Salutuje ppor. Wacław Zaleski. Karabiny Lee 
Enfield No 4 Mk. 1 297

204. Huzar 10 Pułku Huzarów 14 Wielkopolskiej Brygady Pancernej PSZ. Rok 1946. Pistolet 
maszynowy M 1 Thompson 297

205. Czołgi typu General Sherman polskiego pułku ułańskiego na ulicy włoskiego miasta 298
206. 10 Pułk Strzelców Konnych 1 Dywizji Pancernej na czołgach typu Cromwell. Rok 1945

299
207. Samochody pancerne Morris LRC Pułku Ułanów Karpackich podczas ćwiczeń. Rok 1942

300
208. Defilada Szkoły Podchorążych Kawalerii przed dowódcą II Korpusu, na sprzęcie pancer

nym w Gallipoli. Rok 1946. Ciężki samochód pancerny Staghound 301
209. Starszy ułan podchorąży „Kubuś” — Zbigniew Nowina Sroczyński z plutonu 1110 

Dywizjonu „Jeleń” 7 Pułku Ułanów Lubelskich Armii Krajowej podczas ćwiczeń. Kbk 
Mauser wz. 98 302

210. 27 Pułk Ułanów Armii Krajowej w Kampinosie w sierpniu 1944 r. 302

Koń wojskowy

211. Beliniacy w 1915 r. Rzędy i troczenie austriackie 310
212. Wałach „Irys VII” ur. 1936, hodowli Anny Schütz z woj. kieleckiego, zakupiony do 

kawalerii jako koń wierzchowy (typ W 1) 311
213. Klacz „Illeana” ur. 1936, hodowli Michała Mycielskiego w Galowie, woj. poznańskie.

Koń wierzchowy typu W 1 311
214. Wałach „Kordian” ur. 1935, hodowli K. Walewskiego w Inczewie. Typ AK (artylerii 

konnej) 312
215. Czyszczenie koni przy koniowiązie w 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 313
216. Wnętrze stajni 3 szwadronu 5 Pułku Ułanów Zasławskich 314
217. Kuźnia pułkowa 2 Pułku Szwoleżerów w Bielsku-Białej 315
218. Pławienie koni 316
219. 10 Pułk Ułanów Litewskich. Pojenie koni na ćwiczeniach 317
220. W transporcie kolejowym. Rok 1936 318
221. Wyprowadzanie koni z wagonu. Z koniem rtm. Jan Leśniewski z 3 Pułku Szwoleżerów 

Mazowieckich, adiutant 17 Brygady Kawalerii 319
222. Ćwiczenia załadowcze i wyładowcze w 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Konie 

zaprzęgowe 320
223. Strzelcy 5 Pułku Strzelców Konnych na manewrach w polu 321
224. 7 Pułk Strzelców Konnych powracający z manewrów defiluje galopem w kolumnie 

plutonów rozwiniętych 322
225. Biwak szwadronu konnego Wileńskiego Dywizjonu Rozpoznawczego 2 Dywizji Strzel

ców Pieszych. Francja 1940 r. 323
226. Oddział konny 1 Pułku Ułanów Krechowieckich po przybyciu do Armii Polskiej na 

Wschodzie ze Związku Radzieckiego w P942 r. Konie i rzędy z kawalerii brytyjskiej 324
227. Plutonowy podchorąży „Kłos” — Józef Mioduszewski z 3 szwadronu 27 Pułku Ułanów 

Armii Krajowej 325
228. Defilada Samodzielnej Brygady Kawalerii w Lublinie 15. 8. 1944 r. 326
229. Ppłk Karol Rómmel na czele uczestników konkursu skoków parami na zawodach kon

nych na hipodromie w Łazienkach w Warszawie 327
230. Dekoracja zwycięzców w konkursie skoków podczas zawodów konnych w Łazienkach

warszawskich 328 ““
231. Rtm. Henryk Roycewicz — 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich — na wałachu „Arlekin III” 

podczas próby ujeżdżenia we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego na 453



Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r., w którym ekipa polska z jego udziałem zdobyła srebrny 
medal. Przykład polskiego dosiadu. Koń w rzędzie sportowym 329

232. Ppor. Wacław Zaleski — 1 Pułk Strzelców Konnych — w skoku na klaczy „Alma IV” 
podczas konkursów hipicznych w Kielcach w 1939 r. 330

233. Zwycięzcy konkursu otwarcia w dniu 29 maja 1937 r. w Łazienkach: 1 — por. Janusz 
Komorowski (1 P. Ul.) na wałachu „Zbój IV”, 2 — por. Michał Gutowski (17 P. UŁ.) na 
klaczy „Warszawianka”, 3 — rtm. Jan Mossakowski (1 P. S. K.) na klaczy „Wenecja”, 
4 — ppłk s. s. Karol Rómmel (1 P. S. K.) na klaczy „Reszka” 331

234. Badanie koni przed kolejną próbą zawodów Militari. Rok 1932 332
235. Trudna przeszkoda. Mistrzostwa Armii w Hrubieszowie w 1934 r. 333
236. Bieg myśliwski Św. Huberta dla podoficerów w 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie 

334
237. Sfora myśliwska 5 Pułku Strzelców Konnych. Na pierwszym planie prowadzący sforę 

plutonowy Peca 335
238. Koń symbolizujący legendarną „Kasztankę” w kondukcie pogrzebowym Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Krakowie, prowadzony przez chorążego Karola Geiera i starszego 
wachmistrza Pawła Kijowskiego z 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego 336

239. St. wachm. Franciszek Urbaniak na ponad dwudziestoletnim koniu „Gwinejczyk”, będą
cym w 1 Pułku Strzelców Konnych na łaskawym chlebie. Rząd polski szeregowego wz. 25 
troczony według przepisu z 1938 r. 337

240. Por. Bohdan Mincer — 1 Pułk Ułanów Krechowieckich — na wałachu „Sztandar”, 
osiodłanym polskim rzędem oficerskim wz. 25. Rok 1930 338

241. Ppor. Janusz Chrzanowski— 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Koń w rzędzie paradnym. 
Na siodło nakładany ozdobny czaprak sukienny. Tylko w tym pułku używano takich 
czapraków, przerobionych po Powstaniu Wielkopolskim z niemieckich 339

242. Rząd wierzchowy szeregowego wz. 25, stroczony według przepisu obowiązującego do 
1938 r. 340

243. Ułan z cenzusem Edward Tempski na wałachu „Spahis” — Szkoła Podchorążych 
Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu — w oporządzeniu szeregowego sekcji liniowej. Rok 
1932 341

244. Rtm. Kazimierz Nawrocki z koniem „Zaporożec” — 13 Pułk Ułanów Wileńskich. Rząd 
oficerski wz. 25 stroczony według przepisu z 1938 r. Przepisowe ogłowie oficerskie wz. 25 
ozdobione, dodatkowo nieprzepisowym krzyżakiem na czole konia, wzorowanym na 
takim, używanym zwyczajowo w 1 Pułku Szwoleżerów J. Piłsudskiego 342

245. Oficer kawalerii w ubiorze i wyposażeniu polowym, na koniu w oficerskim rzędzie wz. 36 
342

246. Zaprzęg III baterii 1 Dywizjonu Artylerii Konnej w kampanii wrześniowej. Odpoczynek w 
marszu. Przedni jezdny kanonier Mularczyk. Uprząż i rząd austriackie. Troczenie według 
przepisu z 1938 r. 343

Sygnały, marsze i trębacze

247. Orkiestra 5 Pułku Ułanów II Korpusu Polskiego w Rosji 416
248. Szef plutonu trębaczy 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego podczas uroczystego 

wystąpienia 417
249. Kotlarz i fanfarzyści na czele plutonu trębaczy 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 

418
250. Pluton trębaczy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w galopie 419
251. Fanfarzysta 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego 420
252. Pluton trębaczy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich rozpoczynał tradycyjnie defiladę woj

skową we Lwowie od placu Bernardyńskiego 421
253. Połączone plutony trębaczy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii pod komendą por. 

Mariana Dzidka, podczas defilady przed Królem Rumunii w Biedrusku w 1937 r. Na 
pierwszym planie kotlarz 15 Pułku Ułanów Poznańskich 422

254. Fanfarzysta 15 Pułku Ułanów Poznańskich 423
255. 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej koło Barbakanu w Krakowie podczas uro

czystości Święta Jazdy w październiku 1933 r. 424 454



256. Fanfarzysta 2 Pułku Strzelców Konnych 425
257. Trębacze 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w szyku pieszym 426
258. Defilada 11 listopada 1936 r. w Warszawie. Trębacze 1 Pułku Strzelców Konnych 427
259. Fanfarzyści 24 Pułku Ułanów w Wielkiej Brytanii. Marzec 1941 r. 427

Mapa

Rozmieszczenie oddziałów kawalerii i artylerii konnej przed marcem 1939 r. 344—345

Tablice barwne

I. Sztandary 346—347
II. Proporczyki: Legiony Polskie, 1 Korpus Polski w Rosji, 11 Korpus Polski w Rosji, 

III Korpus Polski w Rosji, 4 Dywizja Strzelców Polskich, formacje ochotnicze 
348—349

III. Proporczyki: formacje ochotnicze, jazda III Powstania Śląskiego 350—351
IV. Proporczyki: Powstanie i Wojska Wielkopolskie, wojsko Litwy środkowej, wojsko 

Polski niepodległej 352—353
V. Proporczyki: wojsko Polski niepodległej 354—355

VI. Proporczyki i proporce: wojsko Polski niepodległej 356—357
VII. Proporczyki i proporce: wojsko Polski niepodległej, Wojsko Polskie we Francji, 

Polskie siły Zbrojne za Zachodzie 358—359
VIII. Proporczyki: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Ludowe Wojsko Polskie. Ini

cjały: wojsko Polski niepodległej 360—361
IX. Buńczuki 362—363
X. Odznaki pamiątkowe 364—365

XI. Odznaki pamiątkowe 366—367
XII. Odznaki pamiątkowe 368—369

XIII. Mundury: Legiony Polskie 370—371
XIV. Mundury: Legion Puławski, Korpusy Polskie w Rosji 372—373
XV. Mundury: Armia Polska we Francji, Wojska Wielkopolskie 374—375

XVI. Mundury: Polska niepodległa 376—377
XVII. Mundury: Polska niepodległa 378—379

XVIII. Mundury: Polska niepodległa 380—381
XIX. Mundury: Polska niepodległa 382—383
XX. Mundury: Polska niepodległa 384—385

XXI. Mundury: Polska niepodległa 386—387
XXII. Mundury: Wojsko Polskie we Francji 1939-1940, Polskie Siły Zbrojne 1940-1947 

388—389
XXIII. Mundury: Polskie Siły Zbrojne 1940—1947 390—391
XXIV. Mundury: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Oznaki naramienne 392—393
XXV. Oporządzenie: Polska niepodległa 394—395

XXVI. Oporządzenie: Polska niepodległa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 396—397 
XXVIL—XXVIII. Broń biała 398—399
XXIX. Broń strzelecka: Polska niepodległa 400—401
XXX. Rząd wierzchowy: Polska niepodległa 402—403

XXXI. Zaprzęgi z obsługą (schemat): Polska niepodległa 404—405

Wybrane do książki fotografie przygotował Zbigniew Zajkowski, oraz nieliczne z zasobów 
własnych Tadeusz Fikowicz (90, 91, 181, 182) i Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w 
Warszawie (12, 51, 64, 65, 101, 113, 122, 123, 197, 234, 238, 225).

Wyboru zdjęć dokonałem ze zbiorów Grzegorza Krogulca (130-132), Cezarego Leżeń- 455
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skiego (44,79,85,87,89,92,209,211,228), Muzeum w Kutnie (24), Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie (184). Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu (17,34,76,125,135), 
rodziny śp. Z. Bończy-Karwackiego (2) oraz zasobów własnych liczących ponad sześć tysięcy 
fotografii o tematyce kawaleryjskiej. Zbiór ten powstał przed ponad dwudziestu laty, dzięki 
przykładowi, nadzwyczajnej uczynności i życzliwej pomocy mgr. Romana Medwicza i jest w 
dużej mierze zdublowaniem jego zbiorów pt. „Kawaleria polska w fotografii”. Nadal obie 
kolekcje uzupełniają się wzajemnie.

Sporo zdjęć trafiło do zbiorów już w formie zestawów dotyczących niektórych pułków od 
osób je gromadzących.

Kilkanaście zdjęć, z braku odpowiednich, zostało skopiowanych z różnych wydawnictw 
(20, 22, 27, 30, 31, 37, 40, 103, 109, 124, 126, 160, 161, 169, 194, 213, 214, 242, 248).

Myślę, że nikt nie będzie miał pretensji, gdy Wszystkim nie wymienionym z nazwiska, a 
jest Ich dziesiątki, jeżeli nie więcej, którzy użyczyli swych, niejednokrotnie cudem ocalałych 
podczas wojny pamiątek fotograficznych, z myślą o zachowaniu dla naszych następców tej 
cząstki dziejów polskiej kawalerii — zarówno Tym, których zdjęcia znalazły się na kartach tej 
książki, jak i Tym, których pamiątki tu nie trafiły, a są równie bezcennym materiałem pozna
wczym, wyrażę swą wdzięczność i gorące podziękowanie za zrozumienie mych intencji zbierac
kich: pro publico bono dla upamiętnienia Kawalerii Polskiej.

Lesław Kukawski
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Ważniejsze dostrzeżone błędy druku 
i konieczne uzupełnienia
Stronica Wiersz Jest Powinno być

21 fot. 6 Antoni Jabłoński Ludwik Kmicic-Skrzyński
21 fot. 7 Ludwik Kmicic-Skrzyński Antoni Jabłoński

22 szp. 3 6 odd. awansowany mianowany
24 16 odd. Kawalerii kawalerii
24 Leon Strzelecki uzup.: Mianowany gen. bryg. 1.1.1964 r.
26 Witold Nowina-Sawicki uzup.: Mianowany gen. bryg. 1.1.1964 r.
37 fot. 20 22 Pułku 2 Pułku
37 Konstanty Drucki-Lubecki uzup.: Pośmiertnie mianowany gen. bryg. 1.1.1964 r.
41 Franciszek Skibiński uzup.: Mianowany gen. dyw., zmarł 19.5.1991 r.
45 9 od g. skałd skład
56 Witold Radecki-Mikulicz uzup.: Mianowany gen. bryg. 1.1.1964 r.
66 Stefan Dembiński uzup.: Mianowany gen. dyw. 11.11.1964 r.
67 Jerzy Grobicki uzup.: Mianowany gen. bryg. 19.3.1965 r.
68 fot. 422 42
69 Aleksander Pragłowski uzup.: Mianowany gen. bryg. 1.1.1964 r.
69 Henryk Roycewicz uzup.: Parę miesięcy przed śmiercią mianowany płk. w 

stanie spoczynku.
70 Józef Smoleński uzup.: Mianowany gen. bryg. 1.1.1964 r.
72 fot. 49 dodać w podpisie: (przed zmianą nazwy)
98 10 od g. Vockers Vickers
98 13 od d. gen. bryg. Grzmot-Skotnicki płk Adam Zakrzewski
107 Władysław Anders uzup.: Mianowany gen. broni 16.5.1954 r.
107 Władysław Bobiński uzup.: Mianowany gen. bryg. 1.1.1964 r
108 Antoni Grudziński uzup.: Mianowany gen. bryg. 1.1.1964 r.
108 Jerzy Jastrzębski uzup.: Pośmiertnie mianowany gen. bryg. 1.1.1964 r.
118 Jan Karcz uzup.: Pośmiertnie mianowany gen. bryg. 11.11 1969 r
118 fot. 84 płk dypl. ppłk dypl.

137 szp. 2 11 od d. Arty Artylerii
137 szp. 3 17 od d lerii usunąć: lerii

138 Antoni Trzaska-Durski uzup.: Mianowany gen. bryg. 11.11.1966 r.
138 fot. 96 I Pułku 1 Pułku
142 21 od g. powstania powitania



Stronica Wiersz Jest Powinno być

153 poz. 7 Berlinie Belinie
153 poz. 11 Jedynasty Jedenasty
169 fot. 98 ppor. Tadeusz Waśniewski por. Tadeusz Waśniewski
181 4 od d. liniami białymi liniami
205 13 od g. na czapce na czapkę
205 14-15 od g. wprowadzano wprowadzono
206 7 od d. stojącowykładanym stojąco-wykładanym
218 16 od d. wysokich butów spodni do wysokich butów
234 fot. 135 21 stycznia 26 stycznia
237 fot. 143 Wodza w ubiorze Wodza — w ubiorze
239 fot. 145 Lisowski Lissowski
240 fot. 146 Pułku Ułanów Tatarskich Tatarskiego Pułku Ułanów
273 22 od d. wz. 1935 wz. 1926
274 13 od d. Cromwelt Cromwell
305 13 od d. kasztanowe kasztanowate

344 szp. 1 18 od d. Starograd Starogard
365 Tabl. X Odznaki 13,16, 20. 21 odcień na nich winien być granatowy
376 10 od g. wz. 1927 wz. 1922
380 19 od g. dodać: Rok 1939.
388 4 od g. wz. 1935 wz. 1926
435 24 od g. śród- środków
435 18 od d Kop KOP

442 szp. 2 6odd. Lisowski Lissowski
446 poz. 14 Polskich Polskich 25
446 poz. 15 w Paryżu w Paryżu 25
446 poz. 16 Polskich Polskich 26
448 poz 84 płk dypl. ppłk dypl.
448 poz. 96 Trzaska-Druski Trzaska-Durski
449 8 od g. Ułanów im. Księcia Ułanów Księcia
450 poz. 135 21 stycznia 26 stycznia
450 poz. 145 Lisowski Lissowski
450 poz. 146 Pułku Ułanów Tatarskich Tatarskiego Pułku Ułanów
455 11 od d. Oznaki naramienne 392-393 Oznaki naramienne. Ludowe Wojsko Polskie 392-393
455 2 od d (12 (15
455 2 od d. 225) 255)

C. Leżeński, L Kukawski, O kawalerii polskiej XX wieku
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