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Fanfarzysta 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego.
Fot. Narcyz Witczak-Witaczyński/Narodowe Archiwum Cyfrowe.



1 PULK SZWOLEŻERÓW
JOZEFA PIŁSUDSKIEGO

NIEPODLEGŁA NAJŚWIĘTSZYM NAKAZEM





I
lekroć w ciężkiej sytuacji bojowej potrzebowałem kawalerii, oczy moje zawsze zatrzymywały się na I-szym 
Pułku Szwoleżerów. I nie pytałem się nigdy, czy jesteście zmęczeni, czy wypoczęci, czy jesteście bosi, czy też 
dobrze ubrani. Rzucałem Was jak piłkę bilardową na różne fronty. Pod tym względem byliście wyróżniani, 

mając ciągłe okazje do ciężkiej i trudnej pracy bojowej. Nie zawiedliście nigdy moich nadziei. Dziękuję Wam za 
to Szwoleżerowie" - te słowa wypowiedziane przez Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego dekorującego sztandar 
Pułku Krzyżem Virtuti Militari 19 marca 1921 r. w Chełmie mogłyby być pełną charakterystyką Pułku, ale ten 
Krzyż to jeden ze 103 za niespokojne lata 1918-1920, to 266 grobów, to Dołhobyczów, Rawa Ruska, Żółkiew, 
Brody, Równe, Korzec, Drohiczyn, Turów, Malin, Kijów, Wilno, Wilejka, Płońsk, Arcelin i wiele innych. To również 
maj 1926 r., kiedy Pułk stanął wiernie przy boku swojego Szefa, to służba podczas pokoju, gdy 2. szwadron 
odgrywał rolę Szwadronu Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej, a cały Pułk rolę reprezentacyjną, to 
również rok 1939, gdy Pułk bił się do końca kampanii, nie lepiej i nie gorzej niż inny, podzielony, ale nie rozbity, 
musiałsię poddać beznadziejności, to okupacja i odtworzenie w ramach AK, udział w Powstaniu Warszawskim, 
walki szwadronu konnego w Sandomierskiem i Świętokrzyskiem, próba odtworzenia w Anglii w roku 1945 - 
ale już nie był nikomu potrzebny. To również 128 grobów i 11 Krzyży Virtuti Militari. Lecz przyszedł rok 2001, 
9 grudnia na rynku w Łęczycy stanął na uroczystej zbiórce 1. Batalion Spadochroniarzy z 25. Brygady Kawalerii 
Powietrznej. Z sinej mgły mrozu wyłonił się Poczet Sztandarowy Szwadronu Ochotniczego Stowarzyszenia 
Szwadron Jazdy RP w barwach 1. Pułku Szwoleżerów, sztandar Pułku po raz pierwszy od 1939 r. konno 
przedefilował przed wojskiem i licznie zgromadzoną publicznością. Szef Kapituły Orderu Wojennego Virtuti 
Militari gen. Nałęcz-Komornicki w asyście oficerów Pułku dokonał przepięcia Krzyża Virtuti Militari ze 
sztandaru historycznego na sztandar Batalionu. Pułk, jego historia, tradycja, nazwa, dokonania wróciły 
w szeregi Wojska Polskiego. Historia zatoczyła koło.

Tadeusz Kühn



Przemarsz 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego przez rzekę podczas manewrów 
2. Dywizji Kawalerii, 1930 r. Zdjęcie to zdobyło I nagrodę w konkursie fotografiki 
wojskowej w 1937r. Fot. Narcyz Witczak-Witaczyński/Narodowe Archiwum Cyfrowe.



J ta
WŁADYSŁAW

BELINA-PRAŻMOWSKIUrodził się 3 maja 1888 r. w Rusz- kowcu w Kieleckiem. Studia ukończył na Politechnice Lwowskiej. Przed1 wojną światową był członkiem Związku Strzeleckiego. Po wybuchu wojny służył jako oficer w Legionach Polskich - był twórcą kawalerii legionowej. 2 VIII 1914 r. na czele „siódemki Beliny" jako pierwszy polski oddział przekroczył granicę austriacko-rosyjską. W okresie od2 VIII 1914 r. do 11 VII 1917 r. był dowódcą 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich. W latach 1919-1920 dowódca I Brygady Jazdy. Po wojnie polsko-bolszewickiej odszedł z wojska w randze pułkownika i pełnił różne funkcje cywilne, był m.in. prezydentem Krakowa w latach 1929- 1933, a następnie wojewodą lwowskim w latach 1933-1937. Zmarł 13 X 1938 r. w Wenecji.



POWSTANIE PUŁKU 
-ANTENACI I TRADYCJA

S
zwoleżerowie! Jak w kalejdoskopie, jak 
w kinematografie, 
przesuwają się przed na

szymi oczami niedostępne 
sierry Hiszpanii i mroczne 
wąwozy ogniem kartaczy 
ziejące, złocą się nadwi
ślańskie piaski, bieleją 
bezkresne przestrzenie 
skostniałe w uścisku rosyj
skiej zimy, płonie Moskwa, 
huczą działa, stoją czwo
roboki piechoty najeżone 
bagnetami, drży ziemia 
pod werblem wściekłych 
szarż, czerwienieją czapy 
i rabaty amarantowe, mi
gocą kity, pendenty, aksel- 
banty, a ponad rozgwarem 
i tumultem bitewnym ry
suje się charakterystyczna 
postać w małym kapeluszu 
w szarym płaszczu, z rę
kami skrzyżowanymi na 
piersiach.

„Niech żyje Cesarz! Niech 
żyje mały kapral!" - ry
czą gnające do szarży 
szeregi szwoleżerów 
gwardii.

I drugi cykl obrazów: 
szarzeją mury Chełma, 
znowu złocą się piachy 
nadwiślańskie, bieleją 
zaśnieżone brzegi Dzisny, 
w świetle wczesnego świ
tu różowieje rozrzucone 
na pagórkach Wilno, 
zielenieją pola Wołynia, 
błyszczą baniaste kopuły 
Kijowa (...), huczą działa 
przy terkotliwym wtórze 
karabinów maszynowych, 
wali szarża za szarżą lub 

spieszone do ogniowego 
boju ciągną łańcuchy ty
ralierów. (...) 1 znowu na 
tle huraganowych szarż 
i zaciekłych ataków wid
nieje znana postać, tym 
razem o brwiach krza
czastych i sumiastych 
wąsach.

„Niech żyje Komendant! 
Niech żyje Dziadek" - 
krzyczą na całe gardło 
i z całego serca 
rzuceni do szarży 
szwoleżerowie.

Ta epopeja zaczęła się dla 
szwoleżerów w listopa
dzie 1918 r. Ale nie nogą 
czarodzieja wytupnięty 
spod ziemi stanął pułk 
do czekających go walk. 
Kadrami dlań była I Bry
gada Legionów, a ściślej 
mówiąc, 1 pułk ułanów 
tej brygady, dowodzony 
przez Belinę. W szeregach 
I Brygady Legionów, 
w twardej szkole Józefa 
Piłsudskiego, przyszli 
szwoleżerowie, oficerowie 
i podoficerowie nie tylko 
nauczyli się rzemiosła wo
jennego i zahartowali się 
w cnotach żołnierskich, 
lecz oduczyli się cacka
nia z formalistyką (...), 
oduczyli się paniczyko- 
watości oraz przeróżnych 
grymasów kawaleryjskich 
(...).

Bolesław Wieniawa- 
-Długoszowski „Pierwszy 

Pułk Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego"

Na zebraniu byłych oficerów 1. Pułku Ułanów Beliny w dniu 20 października 1918 r. w Warszawie, z inicjatywy rotmistrza Gustawa Orlicza-Dreszera, powstaje myśl zorganizowania pułku kawalerii opartego na kadrach 1. Pułku Ułanów Legionowych.
Inicjatywę tę potwierdza rozkaz dowództwa Wojska Polskiego z dnia 5 listopada 1918 r.
Rotmistrz Dreszer Gustaw 
zajmie się tworzeniem 1 p. 
Ułanów i oddziałów piechoty 
na Chełmszczyżnie

Rydz-Śmigły, pułkownik

Na miejsce organizowania pułku wybrano ziemię chełmską.Z końcem października mjr Orlicz- -Dreszer wraz z kilkoma oficerami i podoficerami przybywa do Chełma. Pułk organizuje się w Chełmie, we Włodawie i w Hrubieszowie. Powstałe szwadrony tworzą się w większości z byłych ułanów pułków legionowych.
Pułk przyjmuje początkowo nazwę 1. Pułku Ułanów i używa jej do 8 stycznia 1919 r. Wtedy to rozkazem normującym uregulowanie nazw pułków kawalerii otrzymuje nazwę 1. Pułku Szwoleżerów.



1. Pułk Ułanów Legionów Polskich podczas postoju, 
1915-1916 r. Fot. Wojskowe Biuro Historyczne.

1918 r. Orlicz po przywitaniu się ze mną opo
wiedział mi, jak rozbroili Austriaków w Cheł
mie. Okazało, że jest tu kilku kolegów legiono
wych - beliniaków.

Józef Szostak „Moja służba Niepodległej. 
Wspomnienia 1897-1939”

I pamiątkowa 
ku Ułanów 
pw Polskich.

Porucznik Gustaw 
Orlicz-Dreszer 

- oficer 1. Pułku 
Ułanów Legionów 

Polskich. 
Fot. Wojskowe 

Biuro Historyczne.



DOŁHOBYCZÓW 
-ŚWIĘTO PUŁKU 
Od pierwszej niemal chwili 

organizujące się szwadro
ny znajdują się w zamęcie 

wojennym, broniąc jeszcze nie 
ustalonych, jeszcze nie istnieją
cych granic Ojczyzny, i w tym 
okresie szwadron, złożony 
z dwóch formujących się w Cheł
mie szwadronów 2. i 3. stacza 
pod Dołhobyczowem zwycięską 
bitwę, która mimo późniejszych 
większych i wspanialszych zwy
cięstw ustanawia datę święta 
pułkowego.
Bitwa ta zdecydowała o cha
rakterze oddziału i stała się 
odskocznią dla jego glorii, na 
której nie ma żadnej skazy ani 
plamki.
Szwadron w sile 80 szabel, pod 
osobistym dowództwem ówcze
snego majora Orlicza, złożony 
z nowo zaciężnych ochotników, 
którym przed trzema dniami ofi
cerowie musieli składać siodła, 
bo żaden z żołnierzy nie miał 
o tym pojęcia, szwadron zapra

wiany w musztrze i w służbie 
polowej podczas przemarszu 
z Chełma do Dołhobyczowa, 
gdzie w boju odbył pierwszą 
lekcję strzelania, otoczony przez 
dziesięciokrotnie silniejszego 
nieprzyjaciela (...) broni się we 
wsi, we dworze, w zabudowa
niach dworskich, rzuca się kil
kakrotnie do szturmu z karabin
kami bez bagnetów, dwukrotnie 
idzie plutonami do konnej szarży 
i w końcu zwycięża (...).
Ginie w szarży podporucz
nik Sokołowski, pada ranny 
podporucznik Szostak, ale 
w bitwie tej, obfitującej 
w momenty rozpaczliwe (...) 
zawiązuje się pomiędzy ofice
rami i żołnierzami owa więź 
serdeczności i zaufania, która 
daje pułkowi siłę moralną, 
wytrzymałą na wszelkie prze
ciwieństwa losu.
Takim był start wojenny szwole
żerów Józefa Piłsudskiego.

Bolesław Wieniawa- 
-Długoszowski „Pierwszy 

Pułk Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego”

Wymarsz pułku spod kościoła św. Mikołaja w Hrubieszowie, gdzie ułani złożyli przysięgę 
wojskowi} 8 grudnia 1918 r. Karol Cypryszewski, Hrubieszów. Pocztówka ze zbiorów prywatnych.

W
yrwaliśmy szable z po
chew i ruszyliśmy galo
pem w kolumnie dwój- 

kowej, bo szerokość drogi nie
pozwalała na rozwinięcie. Właści- 
wie szable mieliśmy tylko ja, Zyg-
munt (Sokołowski) i Kosztowski, 
reszta miała tylko karabinki. Ale 
nikt tego nie brał pod uwagę. Był 
wydany rozkaz szarżować - to 
szarżować. Pod wiatrakiem dopa- 
dliśmy pierwszego Ukraińca, który 
wpadł między Zygmunta i mnie. 
Rąbnęliśmy obaj, ja w prawo, Zyg
munt w lewo. Na polu czerniło się 
od Ukraińców bezładnie biegają
cych i zdezorientowanych naszym 
nagłym pojawieniem się. Rozpo-

częli nerwowy ogień. Natychmiast 
zobaczyłem, jak Zygmunt, jadący 
po mojej lewej stronie, nagle roż
krzyżował ręce i runął na zad swo-
jej pięknej, kasztanowatej klaczy.
W następnej chwili uczułem jakby
silne uderzenie w głowę i wydawa
ło mi się, że lecę na prawą stronę 
z konia w dół. (,..)Ta pierwsza zwy
cięska bitwa zdecydowała o duchu 
pułku i wyrobiła, jako kamień 
węgielny, tradycje bojowe puł
ku. Dlatego też dzień 10 grudnia 
został wybrany na święto pułku.

Józef Szostak „Moja służba
Niepodległej. Wspomnienia

1897-1939"

Święto pułkowe 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Pułk defiluje 
w szyku pieszym, po lewej poczet sztandarowy, 10 grudnia 1931 r. 

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Henryk Kosztowski - jeden z poległych 
lod Dołhobyczowem ułanów. Zbiory 
rodzinne pani Elżbiety Maciejowskiej-



Święto pułkowe 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Defiladę pułku w szyku pieszym 
prowadzą byli i obecny dowódcy pułku. Od lewej: gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, płk Jan Głogowski, 

płk Jerzy Grobicki, płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, płk Jan Karcz, 10 grudnia 1931 r. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Obchody święta pułkowego 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. 
Oficerowie pułku składają wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza, 
9 grudnia 1928 r. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.7 grudnia 1918 r. z Chełma do Hrubieszowa wyrusza kombinowany szwadron pułku (skompletowany z plutonów 2. i 3. szwadronu). Przez całą drogę (52 km) żołnierze są szkoleni z poruszania się w szykach konnych oraz z obsługi broni palnej. Do Hrubieszowa szwadron dociera późną nocą.

Cały 8 grudnia poświęcono na doszkalanie żołnierzy oraz przekucie koni (na drogach panowała gołoledź i niezbędne było kucie „na ostro"). Niestety kowale nie zdążyli przekuć wszystkich koni i 9 grudnia w dalszą drogę wyruszyło tylko 80 jeźdźców, którzy w godzinach nocnych dotarli do dworu w Dołhobyczowie.
10 grudnia o brzasku piechota ukraińska wsparta artylerią rozpoczyna atak na folwark i dwór, zdobywając pobliski cmentarz. Wszystkie cztery plutony pułku walczą w okrążeniu przeważających sił wroga. Dwór pełny konio- wodnych jest ostrzeliwany ciągłym ogniem karabino

wym artylerii. Zamieszanie powiększa wyrywanie się koni z rąk koniowodnych. Piechota nieprzyjaciela dopada już dworu. Sytuację zmienia brawurowy atak ppor. Szostaka i ppor. Dudzińskiego, którzy atakując i zdobywając gorzelnię, przerywają nieprzyjacielski pierścień okrążenia. Atak ten porywa resztę plutonów do kontrataku, ułani odzyskują utracone budynki stajenne. Ustawione na dachu pałacu karabiny maszynowe i przeciwude-rzenie plutonów odrzucają 
Drugi wzór nieprzyjaciela od dworu, monogramu zebrany pluton pod do- 

naramiZiki. WÓdztWem ppor. Szostaka i ppor. Sokołowskiego brawurową szarżą na bok kolumny nieprzyjaciela dopełnia zwycięstwa. W szarży tej ginie ppor. Sokołowski, a ppor. Szostak zostaje ranny.

Święto pułkowe 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Wprowadzenie sztandaru 
do ujeżdżalni, gdzie odbywały się główne uroczystości, 10 grudnia 1930 r.

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

W boju zginęli jeden oficer i pięciu szwoleżerów. Szwadron wziął do niewoli 39 jeńców, na polu bitwy pozostało kilkudziesięciu zabitych żołnierzy Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.



WOJNY O WSZYSTKO 1919-1920 1. Pułk Szwoleżerów

S
treszczenie historii wojennej 
pułku byłoby długą litanią 
dat, nazw, miejscowości, 
gdzie walczył i zwyciężał 

(a i w tym utrwaliła się tradycja 
bitwy pod Dołhobyczowem, 
że zawsze walczył z przemocą), 
wyliczaniem rozkazów 
pochwalnych, sumowaniem 
zdobytych sztandarów, 
karabinów maszynowych, armat 
i jeńców, których liczba idzie 
w tysiące.
Dwa lata wojny są jednym 
pasmem przemarszów, bojów, 
zwycięstw. Gdzie tylko położenie 
jest groźne, gdzie trzeba łatać 
dziury w rozległych frontach, 
tam rozkazy dowództwa rzucają 
Pierwszy Pułk Szwoleżerów, 
a pułk wszędzie spełnia 
swój żołnierski obowiązek 
z nadwyżką, po szwoleżersku, bez 
względu na stan wyczerpania

ludzi czy koni, na brak w ekwipunku czy w zaopatrzeniu 
i bez względu na krwawe luki w swoich szeregach.
Obok zwycięstw, obok licznych 
sukcesów, ta właśnie równość 
w rzetelnej pracy wojennej, ta 
zawsze gotowość nieuchylania 
się od żadnej mitręgi, od 
żadnego trudu i znoju, 
nie szukanie wymówek ni 
wykrętów, niedopominanie się 
o wypoczynki, choćby najbardziej 
nawet zasłużone i konieczne, 
stanowią podstawę zasłużonej 
sławy pułku oraz zdobyły mu 
uznanie przełożonych i honorowe 
miejsce w rodzinie kawaleryjskiej 
oraz ogólny szacunek w armii.

Bolesław Wieniawa-
-Długoszowski „Pierwszy 
Pułk Szwoleżerów Józefa

PiłsudskiegoPo zwycięstwie pod Dołhobyczowem pułk zostaje przydzielony 28 grudnia 1918 r. do 1. Brygady Jazdy ppłk. Beliny-Prażmowskiego, w ramach której skutecznie walczy z wojskami Zachodnio- ukraińskiej Republiki Ludowej na linii Uhrynów-Pawłowice- Waręż.
Następnie pułk cały czas toczy boje z Ukraińcami, kolejno w ramach Grupy Operacyjnej „Bug” gen. Jana Romera oraz grupy płk. Leona Berbeckiego. Walcząc w trudnych zimowych warunkach, cały czas posuwa się na południowy wschód, osiągając 28 stycznia Krystynopol, który zdobywa szarżą. Za po

wyższą akcję pułk otrzymuje w rozkazie operacyjnym od gen Romera pochwałę w krótkim, ale wiele mówiącym zdaniu: 
Kawalerja, biorąc szarżą Krysty
nopol, wzorowo się spisała.

5 lutego 1919 r. większość pułku odchodzi z frontu do Hrubieszowa, a następnie do Warszawy, na wypoczynek i reorganizację.
Od 11 kwietnia pułk w ramach grupy kawaleryjskiej ppłk. Władysława Beliny- -Prażmowskiego bierze udział w wyprawie wileńskiej, wyzwalając wraz z innymi oddzia łami Wojska Polskiego z rąk bolszewików Wilno, a następ-

w marszu podczas wyprawy 
wileńskiej w kwietniu
1919 r. Fot. Wojskowe Biuro 
Historyczne.

Od połowy lipca 1919 r. pułk działa w Grupie Operacyjnej

nie, po krótkim odpoczynku, działa w czerwcu i lipcu w kie runku na Wilejkę i Dokszyce (na północ od Mińska).

21 września pułk przechodzi na linię demarkacyjną pomiędzy Polską a Litwą, gdzie przebywa przez całą zimę.
W marcu 1920 r. pułk zostaje przydzielony jako wsparcie 9. Dywizji Piechoty i walczy w okolicach rzeki Sławeczna (obecnie granica ukraińsko-białoruska, na południe od miasta Mozyrz).

„Narocz" - walczy w obszarze Dzisny (obecnie północna Białoruś). Po ciężkich dwumiesięcznych walkach pułk obejmuje 12 września odcinek nad Dźwiną (od Wjaty do Le- onpola - przy obecnej granicy pomiędzy Łotwą a Białorusią).



I
dziemy tak cicho na Wilno. „A cóż tam wilnianie 
mogą robić? - myślę. - Śpią pewnie i nie wiedzą, że my 
już blisko. A jeśli wiedzą? To na pewni nie śpią". 0 tak! 
Tego jesteśmy pewni. Wszak to już po północy, tak pół do 

pierwszej, już Wielka Sobota. Jutro Wielkanoc.
Pułk wyciąga szybszego stępa i maszeruje ostrzej. Czarna 
wstęga koni i ciemny grzebień szwoleżerskich głów 
sunie w ciemności płasko, jakby bliżej ziemi, ale szybciej 
i szybciej. Wilno kochane, idziemy do ciebie!

Tadeusz Szmurło 
„Szwoleżery furażery”

1. Pułk Szwoleżerów podczas defilady w Alejach Ujazdowskich 
w Warszawie po powrocie z frontu w 1919 r.

P
odjechałem ku płk. Dresze
rowi i zameldowałem mu 
rozkaz gen. Romera: nacie
rać na Krystynopol niezwłocznie, 

zdobyć go, natarcie wykonać 
w szyku pieszym całą kawalerią. 
Płk Dreszer odpowiedział: „Roz
kaz ten wykonam, tylko ja za- 
szarżuję w konnym szyku, bo nie 
mogę obecnie ściągać z powro
tem szwadronów mego pułku, 
a na otwartym polu - zwłaszcza 
w śniegu - spieszanie się jest bar
dzo ryzykowne. Ukraińcy -jak 
sam Pan widzi -gęsto strzelają. 
Spojrzałem, rzeczywiście szwa
drony szwoleżerów już posunęły 
się daleko naprzód ku Krysty- 

nopolowi. Widać było rozpryski 
pocisków artyleryjskich i słychać 
było trajkotanie broni piechoty. 
Płk Dreszer zwrócił się do oficera 
szwoleżerów, który był przy nim: 
„Poruczniku! Szarżujemy! Trę
bacze - sygnał!". Zagrały trąbki 
sygnałowe: SZARŻA! Płk Gustaw 
Orlicz-Dreszer porywa za sobą 
szwadron, który właśnie w ko
lumnie czwórkowej nadciągał na 
pole walk - i w tej samej kolum
nie czwórkowej wali cwałem na 
Krystynopol. Błysnęły wydobyte 
szable szwoleżerów. Uderzyło 
w niebiosa potężne, głośne jak 
grom „Hurraa" ze stu gardzieli 
szwoleżerskich - i pomknęli.

Orlicz-Dreszer z wzniesioną nad 
głową szablą pędził na czele 
tego szwadronu. Inne szwadrony 
szwoleżerskie, będące w szykach 
luźnych, tuż przed samym Kry- 
stynopolem dobywają również 
szabel i z okrzykiem „Hurra!" 
mkną do szarży (...). Ukraińcy 
na widok szarży kawaleryjskiej 
wydają się zupełnie zaskoczeni 
i oniemiali [...}. Pomknąłem i ja 
ze szwoleżerami. Taka nie lada 
gratka - konna szarża - nie 
przydarzyła mi się w całej, blisko 
dwuletniej, służbie na froncie 
przeciwniemieckim (...). Dopada
my do pierwszych domów Krysty- 
nopola. Szwadrony szwoleżerskie 

już w samym mieście. Panika, 
popłoch wśród Ukraińców za
panował przerażający, wprost 
straszliwy. Pouciekali wszyscy. 
Widzę kilka trupów - posieka
nych szablami. Płk Dreszer, bez 
szwoleżerki, którą zgubił, z gołą 
głową, rozwianym włosem swej 
hebanowej czupryny, dysząc 
ciężko, stoi z opuszczoną, obna
żoną szablą i mówi: „A widzi Pan 
- o wiele lepiej szarżą! Zdobyłem 
miasto Krystynopol w pięć minut! 
Co?"

Płk dypl. Leon Mitkiewicz
„Szarża pod Krystynopolem", „Przegląd

Kawalerii i Broni Pancernej" nr 54



GUSTAW ORLICZ-DRESZERUrodził się 2 X 1889 r. w Jadowie koło Radzymina. Studia prawnicze i handlowe odbywał we Lwowie, w Leodium i Haw- rze. Służbę wojskową odbył w kawalerii rosyjskiej i przeszedł do rezerwy w stopniu podporucznika. 17 VIII 1914 r. po zdezerterowaniu z armii rosyjskiej wstąpił do Legionów Polskich. Od października 1914 r. do grudnia 1916 r. służył w 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich, obejmując kolejno stanowiska: dowódcy szwadronu, dywizjonu i zastępcy dowódcy pułku. Od grudnia 1916 r. do kryzysu przysięgowego w 1. Pułku Piechoty Legionów na stanowisku komendanta batalionu. Po kryzysie przysięgowym internowany w Szczypiornie. Od 5 XI 1918 r. do 25 IV 1920 r. (z miesięczną przerwą) dowódca 1. Pułku Szwoleżerów. Na pułkownika awansował 1 VI1919 r. W okresie od lipca 1920 r. do października 1926 r. był dowódcą kolejno: VI i IX Brygady Jazdy, 2. Dywizji Jazdy oraz Inspektorem Jazdy. Stopień generała brygady otrzymał 31 III 1921 r. ze starszeństwem od 1 VII 1923 r. W maju 1926 r. był dowódcą wojsk Józefa Piłsudskiego. Od października 1926 r. do grudnia 1930 r. pracował w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych. W okresie grudzień 1930 r. - lipiec 1936 r. był Inspektorem Armii, a od kwietnia 1933 r. także pułków lotniczych. 1 I 1931 r. otrzymał awans na generała dywizji. 4 VII 1936 r. został Inspektorem Armii i Obrony Powietrznej Państwa. Zginął w katastrofie lotniczej nad Bałtykiem 16 VII1936 r.



Starszy szwoleżer Płuziński na koniu, 31 sierpnia 1929.r.
Fot. Narcyz Witczak- Witaczyński/Narodowe Archiwum Cyfrowe;



WOJNY O WSZYSTKO 1919-1920

Marszałek Piłsudski dekoruje sztandar pułku 
Orderem Wojennym Virtud Militari. Klęczy 
dowódca płk Jan Głogowski, po jego prawej 
stoi por. Józef Szostak, po lewej por. Zdzisław 
Dziadulski, Chełm, 19 marca 1921 r.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Marszałek Józef Piłsudski 
dekoruje krzyżem Virtuti 

Militari oficerów 1. Pułku 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. 

Warszawa, 21 lipca 1921 r. 
Fot. Wojskowe Biuro 

Historyczne.23 kwietnia 1920 r. pułk, w ramach 7. Brygady Jazdy, po uprzednim przydzieleniu do grupy płk. Józefa Rybaka, przeprowadza na początku ofensywy kijowskiejzagon na Malin i Teterew.
5 maja por. Mirosław Olszewski zdobywa na przedmieściach Kijowa tramwaj, obsadza go karabinem maszynowym i kilkoma szwoleżerami i każę motorniczemu jechać do Kijowa. Tramwaj wraz z polskimi kawalerzystami dociera do centrum miasta, bio- rąc zebranych z przystanków jeńców, i wraca niepokojony do miejsca, z którego na ten niecodzienny rajd wyruszono.
7 maja 1920 r. 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego jako pierwszy oddział Wojska Polskiego wkracza do Kijowa.
19 maja pułk opuszcza Kijów i transportem kolejowym prze

mieszcza się do Mińska. Po przybyciu na miejsce od razu wchodzi do akcji, walcząc wraz z VIII Brygadą Piechoty, a następnie w ramach grupy gen. Leonarda Skierskiego nad Berezyną.
29 czerwca pułk zostaje za- wagonowany i odjeżdża do Równego. Tutaj rozpoczyna się następny heroiczny etap działań pułku - walki z czerwoną konnicą Budionnego.
W lipcu pułk zostaje przyporządkowany do 4. Brygady Jazdy i wraz z 2. Pułkiem Szwoleżerów oraz 8. i 16. Pułkiem Ułanów na przełomie lipca i sierpnia walczy z 1. Armią Konną Budionnego m.in. pod Smarzowem i Szczurowicami. Następnie bierze udział w bitwie pod Brodami, gdzie walczą przeciwko sobie m.in. armia Budionnego i dwie dywizje polskiej jazdy.
Wobec planów polskiej ofensywy pułk zostaje zawagonowa- 

ny i 14 sierpnia dociera do Warszawy, którą od razu opuszcza, i spieszy w kierunku Płońska, aby wesprzeć działania 5. Armii gen. Władysława Sikorskiego. 16 sierpnia w ostatniej chwili ratuje przed zajęciem przez bolszewików Płońsk, odrzucając nieprzyjaciela pod Ćwiklin. Następnego dnia przeprowadza najważniejszą w czasie całych działań wojennych zwycięską szarżę pod Arcelinem. Zwycięstwo to ma duży wpływ na powodzenie akcji całej 5. Armii i tym samym powodzenie kontrofensywy polskiej.
Po 17 sierpnia pułk bierze udział w działaniach pościgowych w kierunku Mławy, gdzie walczy do 28 sierpnia.
5 września pułk przybywa do Chełma, skąd wyrusza z ofensywą polskiej 3. Armii na Wołyń, zdobywając m.in. Równe, szarżu

jąc pod Korcem i walcząc nad Słuczą.
Na Wołyniu walczy do 8 października, by następnie wziąć udział w ostatnim akcencie wojny polsko-bolszewickiej - zagonie na Korosteń.
Po zakończeniu działań wojennych pułk zostaje w październiku 1920 r. skierowany do Chełma, gdzie zajmuje koszary piechoty.
Zdobycz wojenna pułku to ponad 20 dział, ponad 250 karabinów maszynowych, kilka tysięcy jeńców, kilka pociągów pancernych, samolot i wielka ilość innego materiału wojennego. Podczas walk śmierć poniosło 15 oficerów i 251 szeregowych. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari został odznaczony sztandar pułku i 100 jego żołnierzy. Jedną z odznaczonych była kobieta - sanitariuszka kpr. Helena Pawłowicz.



M
inęło południe. Ogień 
nieprzyjaciela wzma
gał się gwałtownie. 
Chwilowo unieruchomiony 

d-ca 1. P. Szwol. przez lornetkę 
obserwował rozwój sytuacji 
pod Arcelinem, gdzie masy 
piechoty nieprzyjacielskiej, po 
opanowaniu wysuniętej pozycji 
201. P Szwol. w folwarku Ar- 
celin, w siedmiu falach ruszyły 
do ataku na samą wieś Arcelin, 
starając się równocześnie 
obejść te pozycje od połu
dnia i północy. W ciężkich 
walkach d-ca 201. P. Szwol., 
mjr Kulesza, osobiście 
prowadząc przeciwude- 
rzenie, został ciężko ranny. 
Szwadrony bez swojego 
dowódcy zachwiały się 
i poniósłszy ciężkie straty, 
zaczęły powoli wycofywać 
się, unosząc ze sobą na 
kocu rannego dowódcę. 
W tej chwili nieprzyjaciel, 
wspomagając natarcie 
silnym ogniem artylerii 
i karabinów maszyno
wych, wprowadził do wal
ki nowe siły, starając się przebić 
poprzez Arcelin i Płońsk na tyły 
5-tej Armii. (...)
Spod Arcelina dochodziło już 
głuche i groźne „Urra" piechoty 
idącej na bagnety na broniący 
się rozpaczliwie 201. P. Szwol. 
Ledwo drugi szwadron zdołał 
się rozwinąć w gęstą „ławę", 
jak przydzielony do pułku 
francuski mjr kawalerii de Ma- 

Pierwszy wzór 
monogramu „JP” 
przyszywanego 

w pułku 
na naramiennikach, 

dokumentujący 
przyjęcie przez 

marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

szefostwa pułku 
w grudniu 1919 r.

li

zarat podjechał do dowódcy 
pułku i ze zdziwieniem zapytał: 
„Jak to, Pan naciera konno?". 
„Tak" - była krótka odpowiedź. 
Mjr Mazarat, który widocznie 
nigdy w życiu nie widział szar
ży konnej, zgorszony zawołał: 
„Ależ to szaleństwo". „Być 
może - odpowiedział mjr Gro- 
bicki - ale teraz nie ma czasu 
na dyskusje". Mjr Mazarat nic 
nie odpowiedział, wzruszył 

tylko ramionami, dobył 
szabli i ruszył na swoim 
ciężkim wierzchowcu 
razem z pułkiem do szar

ży. Skoro tylko pierwszy 
szwadron rozwinął się 
i ruszył z miejsca, od razu 

wzniecił chmurę kurzu, 
która podnosząc się, 
stworzyła świetną za
słonę, za którą zbierały 
się następne szwadrony. 
Maszyna bojowa, mimo 
wszelkich trudności 
technicznych, puszczona 
raz w ruch, działała 
sprawnie jak w zegarku. 
Cały pułk rozwinięty 

w pięć konnych fal, jedna za 
drugą, parł kłusem i galopem 
na odsłoniętą flankę nacie
rającej na Arcelin piechoty. 
Szarżowało wszystko, nie tylko 
sam dowódca pułku na czele 
swojego sztabu, ale i pluton 
trębaczy i wszystko, co tylko 
było pod ręką. Szarża szła 
lekko pod górę po całkowicie 
odkrytej przestrzeni, stanowią

cej obszerne rżysko. Z powodu 
długotrwałej suszy powstał na 
tym polu niesamowity kurz, 
osłaniający nieprzeniknioną 
tajemnicą siłę nacierającego 
oddziału. Początkowo ze strony 
bolszewickiej nie było żadnej 
reakcji. Dopiero po pewnym 
czasie pękło nad szarżującymi

Dowódcy Szwoleżerów z pod Płońska.

kilka nieszkodliwych pocisków 
artyleryjskich. Szrapnele pęka
ły zbyt wysoko, nie wyrządza
jąc wielkiej krzywdy. Krótko 
zaterkotały karabiny maszyno
we, natomiast ucichło groźne 
„Urra" nacierającej piechoty, 
a z kurzu, spod nóg końskich, 
zaczęły coraz częściej wyłaniać 
się pojedyncze postacie zmy- 

kojących w panice piechurów, 
którzy albo rzucali się na zie
mię, zasłaniając głowy rękami, 
albo odrętwiali ze strachu stali 
w miejscu, podnosząc ręce do 
góry. Było ich coraz więcej. 
Szwadron przelatywał obok 
szwadronu. Zakotłowało się jak w ulu. Ostatni szwadron zbierał 
już tylko jeńców. Krótka próba 
stawiania oporu w folwarku 
Arcelin została szybko złama
na. Nagła strzelanina ustała 
zupełnie.
Zdobycz wynosiła około 
1600jeńców, 63 porzuconych 
karabinów maszynowych 
i 4 działa. Tego wszystkiego 
dokonało 450 zdeterminowa
nych jeźdźców, przy znikomych 
stratach, nieprzekraczających 
25 rannych i zabitych, w czym 
3-ch oficerów. W 3 godziny po 
szarży przybył na pole bitwy 
d-ca 5-tej Armii, gen. Sikorski, 
i udekorował żołnierzy pułku 
krzyżami Virtuti Militari. Deko
racja odbyła się przy akompa
niamencie ognia naszej artylerii, 
strzelającej już nie w obronie 
Arcelina, ale ostrzeliwującej Ba- 
biszewo i cofające się kolumny 
bolszewickie. Były to pierwsze 
krzyże Virtuti Militari w kawale
rii polskiej od 1831 r.

Płk dypl. Tadeusz Machalski 
„Szarża pod Arcelinem", 

„Przegląd Kawalerii i Broni 
Pancernej" nr 29
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Dekoracja sztandaru 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego krzyżem Virtuti Militari w dniu imienin 
Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza, Chełm, 19 marca 1921 r. Fot. Wojskowe Biuro Historyczne.



Oficerowie 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego przy „służbowo-prywatnym” angielskim 
. motocyklu Douglas B29. Na motocyklu siedzą od lewej: rtm. Jan Motz, rtm. Mieczyław Bigoszewski, 

1929 r. Fot. Narcyz Witczak- Witaczyński/Narodowe Archiwum Cyfrowe.



JAN GŁOGOWSKI

Urodził się 24 VI 1888 r. w Bojań- cu koło Lwowa. Ukończył szkołę we Lwowie w 1907 r., a studia rolnicze odbywał w Wiedniu i Hohenheim. Od 1911 r. do 1918 r. służył w armii austriackiej, uzyskując stopień porucznika. 19 I 1919 r. został przydzielony do 1. Pułku Szwoleżerów w stopniu rotmistrza. Służbę w pułku pełnił do września 1926 r., w tym okresie awansował na majora, a następnie na podpułkownika. W czasie wyprawy kijowskiej w 1920 r. był p.o. dowódcą pułku. W końcu czerwca 1920 r. ponownie, w zastępstwie, objął dowództwo 1. Pułku Szwoleżerów. W sierpniu 1920 r. został dowódcą IX Brygady Kawalerii | i wziął udział w Bitwie Warszawskiej.Od 8 V 1921 r. do 30 IX 1926 r. był dowódcą 1. Pułku Szwoleżerów JP. Od 30 IX 1926 r. do 31 VIII 1928 r. dowodził XII Brygadą Kawalerii, awansując na pułkownika. 31 VIII 1928 r. został szefem gabinetu wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej i na tym stanowisku pozostał aż do śmierci w dniuI 12 VIII 1935 r.



SZWADRON PRZYBOCZNY

Przez właściwie cały okres istnienia Szwadronu jego cenionym i łubianym szefem był st. wachm. Narcyz Witczak-Witaczyński.

Szwadron Przyboczny od początku swego istnienia był połączony z 1. Pułkiem Szwoleżerów zarówno z tego powodu, że faktycznie (w latach 1919-1923) należał ewidencyjnie do szwadronu zapasowego 1. Pułku Szwoleżerów, jako szwadron nadetatowy, jak i w związku z zakwaterowaniem w koszarach przy ul. Huzarskiej, czyli tuż obok kompleksu koszarowego szwoleżerów.Szwadron Przyboczny brał też udział w manewrach letnich jako 5. szwadron pułku. Zaczątkiem tego oddziału był pluton przyboczny Naczelnego Wodza sformowany w kwietniu 1919 r. z pułków biorących udział w wyprawie wileńskiej.
Szwadron liczył 143 ludzi, w tym 6 oficerów (dowódca, zastępca dowódcy, 4 dowódców plutonów) i 29 podoficerów. Konie w szwadronie były kasztanowate, z wyjątkiem siwków trębaczy. Pierwszym dowódcą szwadronu został rtm. Edward Dunin-Markiewicz (wrzesień 1919 r. - luty 1921 r.).
W pierwszym okresie istnienia umundurowanie wyglądało następująco: czapki okrągłe, szwoleżer- skie z amarantowym otokiem i białą nad nim wypustką. Daszek ze srebrnym okuciem. Ułanki szare z amarantowymi wypustkami, na kołnierzach srebrne wężyki oraz proporczyki biało-amaran- towe ze srebrną żyłką pośrodku (identyczne proporczyki zakładano na lance). Na naramiennikach srebrne orły. Spodnie w kolorze ułanek z amarantowymi lampasami i białą wypustką między nimi, podszyte lejami ze skóry. W czasie oficjalnych wystąpień oficerowie nosili srebrne (białe) etysz- kiety, pas główny i rapcie oraz ładownicę oficerską na srebrnym pasie przez ramię, szeregowi białe etyszkiety, pas główny i rapcie z białej skóry, wszyscy białe rękawiczki.
Szwadron w 1920 r. brał udział w wyprawie kijowskiej - walczył pod Żytomierzem. Następnie został w sierpniu podzielony na dwie części: dwa plutony walczyły pod Ciechanowem, dwa pozostałe brały udział w kontrofensywie znad Wieprza.
W okresie od lutego 1921 r. do lipca 1922 r. dowódcą szwadronu był rtm. Adam Radomyski, 

po nim dowodził rtm. Aleksander Kwiatkowski (do grudnia 1922 r.).
W czasie pokoju Szwadron Przyboczny pełnił stałą służbę wartowniczą w Belwederze oraz na innych reprezentacyjnych posterunkach. Eskortował najważniejsze osoby w państwie, a także dyplomatów składających listy uwierzytelniające.

W grudniu 1922 r. Szwadron Przyboczny Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza zmienił nazwę na Szwadron Przyboczny Prezydenta RP, a jego dowódcą został rtm. Józef Szostak.

W1923 r. stworzono etaty Szwadronu Przybocznego - od tego momentu liczył on 169 ludzi (w tym 5 oficerów). W tym czasie warunkami przydziału do szwadronu były: narodowość wyłącznie polska, umiejętność czytania i pisania, prawidłowa budowa ciała, wzrost 174-176 cm.
W pierwszej połowie 1923 r. Szwadron otrzymał nowe ułanki w kolorze khaki - takiego samego kroju jak poprzednie, zmieniono także na khaki kolor spodni. Okrągłe szwoleżerskie czapki zmieniono na rogatywki w kolorze khaki z amarantowym otokiem. Wprowadzono również kożuszki kryte suknem z kołnierzami i mankietami z czarnego futra. Konie oficerskie otrzymały też nowe czapraki pokryte suknem khaki z dużymi orłami po obu stronach.
W kwietniu 1923 r. Szwadron uczestniczył w uroczystości położenia kamienia węgielnego pod przyszły port w Gdyni.
W czasie wypadków majowych w 1926 r. Szwadron walczył po stronie prezydenta RP.
Wlipcul926 r. Szwadron Przyboczny przestał istnieć jako samodzielna jednostka i wszedł w skład 1. Pułku Szwoleżerów w miejsce 2. szwadronu. Do 1939 r. szwadron ten pełnił różne funkcje reprezentacyjne, przy czym jego wyszkolenie i umundurowanie było identyczne jak w pozostałych szwadronach pułku. Długoletnim dowódcą 2. szwadronu był rtm. Franciszek Flatau.



I
2. pluton Szwadronu Przybocznego Prezydenta RP po powrocie z defilady z okazji święta 3 Maja, 1926 r. 
Na pierwszym planie ppor. Józef Czesław Wilczyński. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Józef Szostak 
„Moja służba Niepodległej. 
Wspomnienia 1897-1939"

Józef Szostak „Moja służba
Niepodległej. Wspomnienia 

1897-1939"

Odznaka 
pamiątkowa

Oddziału 
Przybocznego 

Prezydenta RP.

P
oprosiłem do siebie oficerów 
szwadronu (po wypadkach 
majowych w 1926 r. - przyp. red.). 
(...) Oświadczyłem oficerom, że z relacji, 

jakie zebrałem, uważam wypełnienie 
obowiązku ochrony Prezydenta przez 
szwadron przyboczny za czyn zgodny 
z honorem i obowiązkiem żołnierskim 
i że zrobię wszystko, co będzie możliwe, 
aby z tego tytułu nikogo krzywda nie 
spotkała. Uważam również, że gdy 
wszystko wraca znów do normalnego 
życia, a szwadron przyboczny ma być 
rozformowany, aby podkreślić naszą 
lojalność wobec Marszałka, chcę 
poprosić, aby szwadron w całości był 
przydzielony do 1. Pułku Szwoleżerów. 
Zgodzili się ze mną.

Oficerowie Szwadronu Przybocznego 
podczas uroczystości wręczenia chorągwi 

Oddziałowi Przybocznemu Prezydenta 
RP. Widoczni m.in. mjr Adam Radomyski 

(czwarty z lewej) i dowódca Szwadronu 
rtm. Józef Szostak (czwarty z prawej). 

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Plan kompleksu koszarowego usytuowanego pomiędzy Łazienkami 
a ul. Czerniakowską w Warszawie. Na planie czerwonym kolorem 

zaznaczono budynki należące do Szwadronu Przybocznego. 
Fot. Wojskowe Biuro Historyczne. Poniżej zdjęcie stajni Szwadronu 

Przybocznego. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Siedliśmy na koń i galopem ru
szyliśmy przez Łazienki. Prze
galopowaliśmy obok pałacu 
Łazienkowskiego i pod górę do 
Belwederu. Na rondzie przed 
bramą Łazienkowską stał mjr 

Maciesza. Spojrzałem na 
zegarek - upłynęło 

Bk 8 minut od zarządze- 
nia alarmu. Bardzo 

jj-Ł sprawnie, pomy- 
ślałem. Otrzy- 

małem rozkaz, aby 
x kłusem jechać przed 

Zachętę. Ruszyliśmy 
więc dalej, już kłusem 
przez Aleje Ujazdowskie, 
Bracką, Mazowiecką do 
Zachęty. Tu na schodach 
stał rtm. Sołtan, podszedł 
do mnie i powiedział: 

Pan Prezydent zabity".

P
amiętny jest dla mnie 
ten dzień 16 grudnia 
(1922 r. - przyp. red.), 
nie dlatego, że objąłem szwa

dron. Wróciłem około godziny 
jedenastej z ćwiczeń pod 
Wilanowem. Ułani rozsio- 
dływali konie, a ja ..
poszedłem do kance- S
larii szwadronowej. 
Nagle zadźwięczał 
telefon. Mówił 
major Maciesza A
z Belwederu - alarm, r 
natychmiast przed 
Belweder. Wypadłem 
z kancelarii i krzyknąłem 
- alarm, siodłać, zbiór
ka. Moi ułani, świetnie 
wyszkoleni, rzucili się 
biegiem do stajni. Z war
towni przy bramie koszaro 
wej jeden z ułanów pobiegł 
otworzyć bramę przy pałacu 
Myśliwieckim, od której klucz 
był zawsze w szwadronie.

Szwadron Przyboczny Prezydenta RP w trakcie uroczystości wkopania 
kamienia węgielnego pod Dworzec Morski w Gdyni, 30 kwietnia 
1923 r. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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obchodówOrkiestra pułku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas 
święta 3 Maja w 1930 r. Fot. Naroc^weArchiwum Cyfrowe.

I f ł > * *

ORKIESTRA PUŁKOWA / PLUTON TRĘBACZYOrkiestra 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego została zorganizowana przez kpt. Antoniego Sikorskiego z 8. Pułku Piechoty Legionów (który skomponował także w 1921 r. marsz pułkowy) i w 1927 r. liczyła już 18 muzyków.
Orkiestranci stanowili szczególną grupę podoficerów - wielu z nich było wykształconymi muzykami z ukończonym konserwatorium. Przy orkiestrze pułk 

Fanfarzyści 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 1929 r. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Pluton trębaczy 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w koszarach przy ul. Huzarskiej 
w Warszawie. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

posiadał liczną szkółkę młodocianych elewów.
Orkiestranci posiadali specjalne mundury, obszyte na rękawach tzw. kątami, ponadto górną część rękawów zdobiły tzw. amarantowe łapki.
Cztery fanfary posiadały płomienie - w 1933 r. wprowadzone zostały nowe płomienie, zaprojektowane przez Michała Bylinę, który wzorował je na płomieniach

Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarza Napoleona I.
Pluton trębaczy dosiadał koni siwych, okrytych sukiennymi amarantowymi czaprakami kroju huzarskiego (tzn. przedni róg był półkolisty, natomiast tylny wycięty w długi szpic). W tylnych rogach czapraki miały naszyty lub wyszyty monogram „JP". Przy siodłach używano amarantowych mantelzaków ozdobionych także monogramem

--------- .—... ■-----—  ----- ■—5szefa pułku, troczonych do siodła białymi trokami.
Jedynie koń kotlisty nie miał czapraka, ale pięknie zdobiony dywdyk.
Przy wystąpieniach pieszych kotły przewożono na dwukołowych wózkach zaprzężonych do kucyków. Orkiestra 1. Pułku zgodnie z rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z 1935 r. była jedyną etatową orkiestrą kawalerii oficjalnie składającą się z 25 muzyków.



Barwa 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, tablica wykonana przez chor. Ignacego Matuszczaka.

J
ako adiutant zostawiłem po sobie, 
oczywiście przy akceptacji Wie
niawy, kilka pamiątek, jak piękne 
płomienie do fanfar, zaprojektowane 

przez ppor. rez. Michała Bylinę, a wzo
rowane na płomieniach szwoleżerów 
napoleońskich. Pieniądze na nie wy
starał się Wieniawa, i to niemałe, bo 
4 płomienie kosztowały 5000 zł. Były 
pięknie haftowane srebrem i złotem, 

a były używane tylko przy wielkiej 
paradzie pułku. Orkiestra pułkowa też 
została doprowadzona do porządku 
i ubrana w wyszywane na rękawach 
srebrne trójkąty, nie mówiąc o ubraniu 
kotlisty a zwłaszcza jego konia.

Józef Szostak „Moja służba 
Niepodległej. Wspomnienia 

1897-1939"
Pluton trębaczy w szyku pieszym podczas święta pułkowego 1. Pułku Szwoleżerów Józefa 

Piłsudskiego w 1934 r. Z przodu widoczny wózek z zaprzężonym kucykiem prowadzonym 
przez elewów, na którym umieszczano kotły. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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JERZY GROBICKI

Urodził się 4 stycznia 1891 r. w Piastowie koło Grójca. Wstąpił do Wojska Polskiego w 1917 r., przechodząc w szarży rotmistrza z kawalerii austriackiej i w latach 1917-1920 był kolejno szefem sztabu kilku brygad kawalerii. Od 15 VIII 1920 r. do 8 V 1921 r. dowodził jako major dyplomowany 1. Pułkiem Szwoleżerów. Po wojnie był attache wojskowym w Bukareszcie, zastępcą dowódcy 16. Pułku Ułanów, dowódcą 22. Pułku Ułanów, dowódcą Stanisławowskiej Brygady Kawalerii, wykładowcą w Wyższej Szkole Wojennej, a następnie przeszedł do służby zagranicznej. W marcu 1939 r. objął dowództwo Sieradzkiej Brygady Obrony Narodowej, a od 4 września 1939 r. Kresowej Brygady Kawalerii. Po wyjściu z niewoli sowieckiej był zastępcą dowódcy 5. DP w Tatiszczewie, potem m.in. dowódcą 6. Lwowskiej Brygady Strzelców i oficerem łącznikowym przy wojskach francuskich we Włoszech. Po wojnie osiedlił się w Kanadzie. Zmarł w Toronto 22 IX 1972 r.



Poczet sztandarowy 1. Pułku Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego, na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego podczas Święta Odzyskania Nie

podległości, 11 listopada 1929 r. Pot. NarodoweSztandar dla pułku, który go posiadał, był świętością. W walkach broniono go z narażeniem życia, aby nie trafił do rąk wroga.
1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego przez cały okres swojego istnienia miał tylko jeden sztandar, wręczony mu jako jeden z pierwszych sztandarów kawaleryjskich w niepodległej Polsce. Ufundowany przez zawiązany w tym celu w Warszawie komitet, sztandar został wręczony pułkowi przez swego Szefa Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego w dniu 17 listopada 1919 r. Chociaż wręczenie nastąpiło prawie trzy miesiące po ukazaniu się ustawy ustalającej wygląd sztandarów wojskowych, to ten wykonano niezgodnie z przepisem. 
Sztandar 1. Pułku Szwoleżerów, który podczas działań wojennych w roku 1920 i potem poprzez częste używanie został poważnie uszkodzony, około 1930 r. poddano renowacji polegającej na wymianie obydwu stron płatu 

i frędzli, a pozostawieniu starych haftów. Po przeróbce sztandar miał wymiary 67 x 69 cm, a obszyty był z trzech stron srebrną frędzlą. Na prawej stronie, wykonanej z białej jedwabnej tkaniny, wyhaftowano kolorowymi (w żółtych odcieniach) oraz złotymi i srebrnymi nićmi wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej. Pomiędzy promieniami aureoli nabito złoto-metalowe gwiazdki. Poniżej widoczny jest wyhaftowany złotymi literami dwuczęściowy

Sztandar 1. Pułku Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego. Rys. Kazimierz Cichoński.napis „TUUM FAC / NEC RESP1- CIES FINEM”, czyli „Czyń swoje, nie troszcząc się o wyniki" lub w innym tłumaczeniu: „Rób swoje i nie patrz końca”. Na stronie lewej, z karmazynowej jedwabnej tkaniny, na środku wyhaftowany został białą nicią orzeł z zamkniętą koroną. Korona, dziób i nogi - haftowane złotą nicią. Wysokość orła - 37 cm, nad nim napis: „1 PUŁK SZWOLEŻERÓW", pod nim „JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO” haftowany nićmi złotymi.

W płat sztandaru, od strony drzewca wzmocnionego taśmą mocnego materiału, wszyto 10 metalowych uchwytów, służących do połączenia z metalową listwą przytwierdzoną do drzewca. Drzewce drewniane, dwuczęściowe, złączone metalową tuleją. Grot drzewca tworzy złocona srebrna tuleja, na której nad zwężeniem znajduje się spłaszczona kula, a na niej stojący orzeł z rozpostartymi skrzydłami w zamkniętej koronie. Orzeł oksydowany, korona, nogi orła oraz kula złocone. Na metalowej tulei grotu nałożona odznaka 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich „Beliny”. Poniżej przymocowania płatu sztandaru do drzewca odznaka pamiątkowa 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Do drzewca wzdłuż płata wbito 36 pamiątkowych gwoździ o złoconych srebrnych główkach z nazwami miejscowości, gdzie pułk stoczył ważniejsze bitwy w latach 1918-1920.
Do momentu dekoracji sztandaru Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtud Militari przez Szefa Pułku - Marszałka Józefa Piłsudskiego (19 marca 1921 r. w Chełmie) do drzewca była przywiązana krótka wstęga biało-czerwona. Potem przez wiele lat przypięta była już tylko wstęga orderowa Virtud Militari, zawiązana na zwężeniu grotu w kokardę z umieszczonym na niej Krzyżem V klasy. Po renowacji sztandaru dołączono wstęgę o barwach pułkowych - białą z amarantową żyłką. Dopiero pod koniec lat trzydziestych dodano jeszcze wstęgę o barwach narodowych.
W kampanii wrześniowej 1939 r. sztandar towarzyszył pułkowi w działaniach wojennych.W ostatnich dniach września

Szwoleżerowie przy sztandarze podczas 
składania przysięgi, 15 grudnia 1935 r. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.sztandar został oddany na przechowanie w probostwie parafii Zakrzówek w powiecie Kraśnik. Tam przetrwał wojnę. Odebrany przez żołnierzy pułku w roku 1959, trafił do Muzeum Wojska Polskiego i tam, po konserwacji, znajduje się w ekspozycji. 

Staraniem żołnierzy 1. Pułku Szwoleżerów Armii Krajowej w roku 1993 wykonano kopię sztandaru przedwojennego, ale z dodaniem napisu „Armia Krajowa". Ten sztandar używany jest obecnie przez Ochotniczy Szwadron Kawalerii w barwach 1. Pułku Szwoleżerów.
Lesław Kukawski 

„Sztandary Kawalerii Polskiej
XX wieku"



Szwoleżerowie 
w trakcie uroczystości 

święta Konstytucji 
3 maja w 1932 r.

Na pierwszym 
planie wartownik 

pilnujący sztandaru 
ustawionego na koźle 

złożonym z lanc.
Fot. Narodowe 

Archiwum Cyfrowe.Buńczuk został zaprojektowany w 1932 r. jako nagroda przechodnia dla najlepiej wyszkolonego pułku w 2. Dywizji Kawalerii. Już w 1934 r. została zdobyta po raz trzeci przez 1. Pułk Szwoleżerów i w związku z tym pułk otrzymał to trofeum na stałe.
Buńczuk składał się z drzewca o długości 350 cm, wykonanego w formie kopii zakończonej grotem. Pod grotem zdobiło go skrzydło (buńczuk hetmański) i ogon z włosia farbowanego na biało i ujętego w amaran

1. Pułk Szwoleżerów 
podczas Święta 
Żołnierza, poczet 
sztandarowy tym 
razem z buńczukiem, 
15 sierpnia 1932 r. 
Fot. Narodowe 
Archiwum Cyfrowe.

.■tvcza:
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tową siatkę. Buńczuk był prezentowany przez pułk podczas wszystkich uroczystości, początkowo woził go szwoleżer dosiadający konia gniadego, w drugiej połowie lat trzydziestych zakupiono specjalnie w tym celu konia srokatego.

Odznaka pamiątkowa 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego została ustanowiona i przyjęta przez korpus oficerski w 1921 r. Już w grudniu została ona zatwierdzona przez Ministra Spraw Wojskowych (Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 49 z 13 grudnia 1921 r., poz. 872).
Odznakę zaprojektował ppor. Stanisław Szygiel, artysta i grafik. Ma ona kształt wielopromiennej gwiazdy orderowej barwy srebrnej, na której nałożona jest emaliowana tarcza barwy amarantowej, uformowana w krzyż i obwiedziona wstążką w barwach Orderu Wojennego VirtutiMilitari. W centralnej części tarczy znajduje się monogram składający się z liter „JP”, symbolizujących szefa honorowego pułku - Józefa Piłsudskiego. Kształt odznaki, sięgający do symboliki pułków gwardii z okresu napoleońskiego, oddawał elitarny charakter pułku.
Pierwsze odznaki nadano uczestnikom działań wojennych wiatach 1914-1920, przy czym 

Odznaka 
pamiątkowa

1. Pułku
Szwoleżerów 

Józefa Piłsudskiego 
oraz legitymacja 
potwierdzająca 

uprawnienia do jej 
noszenia. Zbiory 

Włodzimierza
Soszyńskiego.

odznakę z numerem pierwszym otrzymał Marszałek Józef Piłsudski.
Ostateczną wersję regulaminu odznaki pamiątkowej opracował w latach 1927-1928 ówczesny dowódca pułku płk dypl. Bolesław Wieniawa-Długoszowski wraz z mjr. Janem Karczem i mjr. Kazimierzem Mastalerzem. Został on zatwierdzony przez władze wojskowe w 1929 r. (Dz. Rozk. MSWojsk. nr 4 z 12 lutego 1929 r., poz. 32). Regulamin stanowił, że odznaka jest zaszczytnym wyróż

nieniem oficerów ¡sze
regowych za nieska
zitelne postępowanie 

i owocną pracę, która 
przyczynia się do 
podnoszenia sła

wy i dobra pułku. Odznakę mogli otrzymać oficerowie za udział w walkach na froncie w ciągu trzech miesięcy, a także ci, którzy pełnili służbę na zapleczu w pułku lub jego formacjach zapasowych przez co najmniej dwa lata, 
a przez ten czas wyróżnili 
się swoim zachowaniem, jak 
i pracą ogólną, dając dowód, 
że sławę pułku i jego dobro 
stawiają zawsze na pierw
szym miejscu. Uprawnieni do otrzymania odznaki byli także szeregowi (podoficerowie i szeregowcy) za udział w walkach lub po roku nienagannej służby w pułku.

Wykonawcą odznaki była firma Wiktora Gontarczyka (Warszawa, ul. Miodowa 19). Część odznak dla szeregowych wykonywała firma Józefa Kweksilbera.
Juliusz Tym „Wielka Księga Ka

walerii Polskiej 
1918-1939'2012,nr 1



1930 r. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Obóz ćwiczebny 1. Pułku Szwoleżerów. Zabawa pożegnalna na wsi - na pierwszym planie 
tańczy mjr Józef Szostak, 24 sierpnia 1930 r. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

SZWOLEŻERSKIE DOLE I NIEDOLEPo przyjściu na stanowisko 
zastępcy (dowódcy puł
ku - przyp. red.) wziąłem 
się solidnie do roboty. Najpierw 

podciągnąłem dyscyplinę. Przy
uczyłem do punktualności. Na 
początku mego urzędowania wy
znaczyłem zbiórkę pułku do wy
marszu na ćwiczenia połowę, lecz 
mimo szczegółowego rozkazu 
pisemnego szwadrony nieco po- 
spóźniały się. Byłem wściekły, ale 
nic nie powiedziałem. Przyszliśmy 
do Piaseczna, wtedy zebrałem 
wszystkich oficerów w osobnym 
pokoju w knajpie i wypaliłem im 
taką reprymendę, że zrozumieli, 
o co chodzi. Od tego czasu nie 
było nigdy najmniejszych opóź
nień. Po tym kazaniu kazałem 
podać wódkę i oświadczyłem, że 
jako kolega chętnie się ze wszyst
kimi napiję, ale służbowo nigdy 
nikomu nie przepuszczę uchybień. 
(...) To rozgraniczenie spraw 
służbowych od prywatnych miało 
wielkie znaczenie. Jeżeli ktoś był 
skarcony lub ukarany służbowo,

P
rzyszło lato 1927 r. i okres kon
centracji letniej. Ja dostałem 
rozkaz odejścia ze szwadro
nem jako kawaleria dywizyjna do 

28 d.p. (...). Droga była przyjemna 
i ludność odnosiła się do nas bardzo 
przychylnie. Nocowaliśmy w którejś 
wsi (...). Rano przed wymarszem po
syłam po sołtysa, aby mu zapłacić za 
siano dla koni pobrane przez szwole
żerów na noc. Sołtys przyszedł, więc 
pytam: wiele sobie liczą? Sołtys na 
to pytanie odpowiada, że pieniądze 
to oni chcą tylko od koni oficerskich, 
bo od żołnierskich to nie trzeba 
płacić, oficerowie mają pieniądze, to

niech płacą. Uśmiałem się z takich 
zapatrywań, podziękowałem przez 
sołtysa ludności i zapłaciłem za 
10 koni. Trudno drogę znosił tylko 
przydzielony do mego szwadronu na 
staż kapitan huzarów rumuńskich 
Jonel Lupescu. Ten biedak, jakkol
wiek był młodym, bardzo elegancki 
i przystojny, ale słaby fizycznie i leni
wy. Ten wyglądał jak zbolała niedo
łęga i albo spał, albo narzekał, że go 
wszystkie kości bolą.

Józef Szostak „Moja służba
Niepodległej. Wspomnienia 

1897-1939"

nigdy prywatnie nie mógł być 
obrażony.

Rotmistrz Franciszek Flatau (z lewej) i pchor. 
Edward Ledóchowski przed kwaterą w Charłupi 
Małej - obóz ćwiczebny 1. Pułku Szwoleżerów. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Józef Szostak „Moja służba
Niepodległej. Wspomnienia

1897-1939"
Czyszczenie broni w 2. szwadronie 1. Pułku Szwoleżerów, 1928 r. 

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.



wszelki ratunek. Ciało wydobyto po
4 godzinach. (...) Bardzo byliśmy 
wszyscy przygnębieni tym wypad
kiem, gdyż Zieliński był ogólnie łu
bianym i szanowanym oficerem.

Nakładanie opatrunku koniowi przed wejściem do budynku ambulatorium weterynaryjnego, 1928 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

szyzna grała w karty. Ja musiałem 
jednak wcześniej wyjść, bo trzeba 
było jechać na ćwiczenia. Zawodo
wych oficerów zostawiłem pannom, 
a sam pojechałem z rezerwistami 
odbywającymi 6-tygodniowe prze
szkolenie. Oczywiście, dowódca 
dywizji gen. Bończa-Uzdowski 
przyjechał, aby zobaczyć, czy po 
balu szwoleżerowie będą na służbie. 
Wszystko było w porządku.

Józef Szostak „Moja służba
Niepodległej. Wspomnienia 

1897-1939”

Józef Szostak „Moja służba
Niepodległej. Wspomnienia 

1897-1939"

Niedziela w wojsku, szwoleżerowie przed wartownią, kwiecień 1931 r. Fot. Narodowe 
Archiwum Cyfrowe.

W
ieczorem byliśmy na ko
lacji imieninowej u Pani 
Marii Jabłońskiej. Aby 
podkreślić naszą pamięć o jej imie

ninach, sprowadziliśmy z Warszawy 
olbrzymie pudełko czekoladek, 
wręczenie którego odbyło się rano 
przed wymarszem na defiladę. Rano 
podjechaliśmy pod dwór i trębaczowi 
kazaliśmy tak długo grać pobudkę, 
aż wyszła solenizantka. Wtedy, win
szując jej, ofiarowaliśmy czekoladki. 
Była bardzo zadowolona.
Zabawa imieninowa przeciągnę
ła się do rana, młodzi tańczyli, star-

N
a manewry w 1929 r. 
wyjechałem, pełniąc w za
stępstwie funkcję zastępcy 
dowódcy pułku. Koncentracja była 

pod Łowiczem. Niestety ćwiczenia 
zakończyły się o tyle dla nas tra
gicznie, że utonął w Bzurze por. 
Gustaw Zieliński z naszego pułku. 
Spadł z brodu i niemożliwy był

Pogrzeb por. Gustawa Zielińskiego. Wynoszenie trumny z kościoła 
pułkowego, 14 sierpnia 1928 r. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Wręczenie szabli prymusowi szkoły podoficerskiej 1. Pułku Szwoleżerów. Szablę wręcza dowódca 
pułku - płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, 15 lipca 1928 r. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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BOLESŁAW
WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKIUrodził się 22 VII 1881 r. w Maksymówce w Małopolsce Wschodniej. Ukończył studia medyczne. Należał do Związku Strzeleckiego, a w sierpniu 1914 r. wstąpił do | Legionów Polskich. Służył w 1. Pułku Ułanów Beliny, a następnie był adiutantem Komendanta J. Piłsudskiego. Po krótkim okresie dowodzenia szwadronem wyjechał do Rosji jako delegat POW. Od września 1918 r. do 1922 r. był adiutantem | Naczelnego Wodza. 1 VI 1919 r. otrzymał awans na podpułkownika. W latach | 1922-1924 przebywał w Bukareszcie jako attache wojskowy. Stopień pułkownika uzyskał 15 VIII 1924 r. Od października 1925 r. do września 1926 r. był I oficerem do zleceń w Głównym Inspektoracie Sił ] Zbrojnych. 30 IX 1926 r. został dowódcą 1. Pułku Szwoleżerów JP i na tym stanowi- I sku pozostawał do 26 X 1928 r. Od końca października 1928 r. do maja 1930 r. był Komendantem Miasta Stołecznego Warszawy. Od maja 1930 r. do kwietnia 1938 r. był kolejno p.o. dowódcą 2. Dywizji Kawalerii, dowódcą 1. Brygady Kawalerii i dowódcą 2. Dywizji Kawalerii. Generałem | brygady został mianowany 10 XII 1931 r. ze starszeństwem od 1 I 1932 r. W 1938 r. wyjechał do Rzymu jako ambasador RP. Zmarł śmiercią samobójczą 1 VII 1942 r. w Nowym Jorku.



Przysięga rekrutów w 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. 
Fot. Narcyz Witczak-Witaczyński/Narodowe Archiwum Cyfrowe.



JAZDA KONNA
J----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- uW pułku kawalerii sport dotyczył oczywiście jazdy konnej, a przede wszystkim skoków przez przeszkody. Najbardziej utytułowanym polskim przedwojennym jeźdźcem był oficer 1. Pułku Szwoleżerów - Adam Królikiewicz. Swoje triumfy święcił głównie z dwoma wybitnymi końmi: Jaśkiem oraz Picadorem. 0 tym, jak były to wybitne konie, świadczy to, że gdy padł w 1933 r. Jasiek, pismo „Polska Zbrojna" pożegnało go osobnym wspomnieniem, natomiast 17-letni już Picador został przez Królikiewicza sprzedany za oszałamiającą jak na owe czasy kwotę 4000 dolarów.

Oprócz Królikiewicza znanym i cenionym jeźdźcem startującym w barwach 1. Pułku Szwoleżerów był Zdzisław Dziadulski, który w 1922 r. został zakwalifikowany do ekipy olimpijskiej tworzonej przy macierzystym pułku. Uczestniczył w igrzyskach olimpijskich w 1924 r., podczas których na koniu Zefir startował w konkursach jeździeckich skoków przez przeszkody zarówno indywidualnie, gdzie zajął 28. miejsce, jak i w drużynie, zajmując z nią 6. miejsce [poza nim startowali Adam Królikiewicz, Karol Rómmel, Kazimierz Szosland). Na igrzyskach olimpijskich w 1928 r. był rezerwowym zawodnikiem w konkursie drużynowym do startu w Pucharze Narodów. Zdobywca wielu nagród w konkursach międzynarodowych i krajowych.
Po Królikiewiczu i Dziadulskim na czoło jeźdźców pułku wysunął się Tadeusz Sokołowski. Także zdobywca Pucharu Narodów, olimpijczyk z Berlina, wielokrotny medalista mistrzostw Polski (zarówno w skokach, jak i w ujeżdżeniu).
W pułku często organizowano także wyczerpujące i długodystansowe rajdy konne, których wielkim zwolennikiem był Bolesław Wieniawa-Dłu- goszowski.

Th_____________________________________________________________________________

Pamiątkowy medal 
za zajęcie pierwszego 
miejsca w zawodach 

konnych organizowanych 
w 1. Pułku Szwoleżerów. 
Własność Włodzimierza 

Soszyńskiego.

Medal za zajęcie 
pierwszego miejsca 
w konkursie skoków 
przez przeszkody 
zorganizowanego 

w 1. Pułku Szwoleżerów. 
Własność Włodzimierza 

Soszyńskiego.

Pokaz woltyżerski w 1. Pułku Szwoleżerów, 1927 r. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Porucznik Kazimierz Pereświet-Sołtan podczas eliminacji pułkowych do zawodów
Militari, lipiec 1932 r. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Medal za zajęcie 
pierwszego miejsca 

w zawodach władania 
białą bronią w 1. Pułku 
Szwoleżerów. Własność 

Włodzimierza 
Soszyńskiego.



pijskich w Paryżu w 1924 r. w skokach przez przeszkody, który był pierwszym polskim medalem olimpijskim w konkurencji indywidualnej. Po wojnie pracował jako trener i instruktor jeździecki. Opublikował
C

zwarty Handicap. Rów 
poszerzony jest o 80 
cm, przeszkody pod
wyższone; parkurs staje się 

poważny. Jeden koń tylko 
ma zaatakować, to zwy
cięzca zeszłego, Picador!, 
a prowadzi go najlepsza 
szpicruta Starego Kontynen
tu: rtm. Królikiewicz. Czy 
pełen blasku jeździec polski 
zdoła go przebyć raz jeszcze? 
Oto z cudowną łatwością 
Picador przechodzi po ko
lei wszystkie przeszkody. 
Przed trybuną sędziowską 
jest płot. Słońce rzuca cień 
przeszkody, zmylony tern Pi
sador zrzuca poprzeczkę. Ale 
kończy bez błędu, fruwając 
ponad belkami i rzekami. 
Burza oklasków rozlega 
się i Jlaga biało-czerwona 
wznosi się na maszt. Gdyby 
nie ten cień, parkurs odbyłby 
się na pewno bez błędu. Rtm. 
Królikiewicz zdobywa po raz 
drugi Puchar Nicei.

Pułkownik Bolesław Wieniawa- 
Długoszowski podczas rajdu 1. Pułku 

Szwoleżerów do Morskiego Oka, 
październik 1928 r. Fot. Narodowe 

Archiwum Cyfrowe.

Sprawozdanie z konkursu 
„Grand Prix de la Ville 

de Nice" w 1925 r. 
we francuskiej gazecie 

„L’Eclaireur de Nice”

Porucznik Tadeusz Sokołowski, Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii, 1933 r.

Bieg myśliwski św. Huberta w 1. Pułku 
Szwoleżerów, listopad 1935 r. 

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

m.in. wspomnienia „Od Nicei do Nowego Jorku" oraz „Jasiek, Picador i ja”. Zmarł w 1966 r. w wyniku obrażeń poniesionych w wypadku, do którego doszło podczas kręcenia scen szarży pod Somosierrą w „Popiołach" Andrzeja Wajdy,

Adam Królikiewicz(ur. 9 grudnia 1894 r. we Lwowie, zm. 4 maja 1966 r. w Konstancinie) - najwybitniejszy polski jeździec okresu międzywojennego, major kawalerii Wojska Polskiego. Służył w Legionach, w I Brygadzie. Walczył pod Kunicami (23 czerwca 1914 r.J, za co otrzymał Order Virtuti Militari V kl.). Następnie był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Kawalerii. Od 1918 r. był w Wojsku Polskim, pełnił służbę w 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, w latach 1935-1939 był szefem nauki jazdy (ekwita- cji) w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Był wybitnym jeźdźcem, czego potwierdzeniem jest kilkadziesiąt nagród zdobytych podczas najwyższych konkursów w kraju i za granicą (także w najbardziej cenionym Pucharze Narodów). Jego największym osiągnięciem sportowym było zdobycie brązowego medalu (w parze z Picado- rem) podczas igrzysk olim-



ANTONI TRZASKA-DURSKI

Urodził się 21 XI 1895 r. Od sierpnia 1914 r. do lipca 1917 r. służył w Legionach Polskich. Awans na porucznika otrzymał w 1916 r. W 1919 r. służył w pułku artylerii legionowej i ukończył wojenny kurs Szkoły S.G. Awansował na podpułkownika 1 VI 1919 r. W latach 1926-1929 był attache wojskowym w Pradze. Stopień pułkownika uzyskał 1 I 1928 r. Od 1929 r. do 1931 r. był szefem sztabu DOK I Warszawa, a od 2 X 1931 r. do 29 V 1937 r. dowódcą 1. Pułku Szwoleżerów JP. W 1937 r. został dowódcą 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. Wojna zastała go na stanowisku II dowódcy piechoty dywizyjnej 15. Dywizji Piechoty. Po wyjściu z niewoli niemieckiej osiedlił się we Francji. Stopień generała brygady otrzymał 11 XI 1966 r. Zmarł w Lilly-en-Val we Francji 16 V 1982 r.



Por. Józef Czesław Wilczyński na klaczy „Dama” podczas skoku przez triple bar, 
maj 1927 r. Fot. Narcyz Witczak-Witaczyński/Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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Po odejściu z frontu w październiku 1920 r. pułk skierowano do bardzo obszernych, po- rosyjskich koszar piechoty (4480 ludzi, 668 koni), położonych na zachodnich przedmieściach Chełma (ulice: Lubelska 139 i Trubakowska 2-4). Tam też został odznaczony 19 marca 1921 r. Orderem Virtuti Militari.
22 maja 1922 r. 1. Pułk Szwoleżerów został przeniesiony do Warszawy, gdzie zajął środkową część dość obszernego kompleksu Koszar Łazienkowskich, na parceli przylegającej od wschodu do parku Łazienkowskiego i ograniczonej ulicami: Łazienkowska-Czerniakowska- A. Suligowskiego-Podchorążych.
Kompleks ten był stopniowo wznoszony, a następnie modernizowany przez władze rosyjskie od 1818 r. przez niemal sto kolejnych lat. W okresie II RP kwartał byłych koszar kirasjerskich został przeznaczony pod budowę obiektów sportowych WKS „Legia" (m.in. basenu i boiska piłkarskiego), kwartał koszar huzarskich - dla m.in. batalionu stołecznego, 1. Dywizjonu Artylerii Konnej, szwadronów: pionierów i łączności, 1. Pułk Szwoleżerów zaś zajął koszary ułańskie. Jedna z krytych ujeżdżalni (ul. Myśliwiecka 3/5/7; obecnie siedziba radiowej „Trójki”) przebudowana została na siedzibę Państwowego Urzędu 

Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, podległego MSWojsk.
Warunki zakwaterowania były nie najgorsze - ich pojemność, wynosząca 2150 ludzi i 768 koni, zapewniała swobodę rozmieszczenia pułku. Całkowicie nową inwestycją z okresu międzywojennego w koszarach była budowa wartowni (ok. 1935 r.). Na terenie koszar powstał także w 1931 r. blok podoficerski FKW.
Koszary w Warszawie zostały bardzo silnie zniszczone w czasie II wojny światowej, a po wojnie - w większości rozebrane. Ocalały jedynie pojedyncze obiekty: wartownia (ul. Szwoleżerów 4; szkoła), świetlica-izba chorych (ul. Dragonów 6a; służba zdrowia) blok FKW z pamiątkową tablicą fundacyjną (ul. Szwoleżerów 7, mieszkania), ko- szarowiec nr 3 (ul. Szwoleżerów 7a; mieszkania) oraz kościół (ul. Szwoleżerów 2; katedra Kościoła Pol- skokatolickiego w RP), w którym umieszczona jest przedwojenna tablica pamiątkowa pułku. Analiza zdjęć lotniczych pozwala podejrzewać, że wspomniany powyżej magazyn mobilizacyjny został wbudowany w bryłę budynku biurowego (ul. 29 Listopada 10).

Szymon Kucharski

Plan koszar 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. 
Fot. Wojskowe Biuro Historyczne.
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Zdjęcie wykonane z trybuny stadionu Legii podczas jego przebudowy. Na drugim planie widoczne są trzy stajnie pułkowe oraz inne budynki kompleksu koszarowego, grudzień 1938 r. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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P
ułk szykował się do oficjalnego 
wjazdu do stolicy z frontu

(22 maja 1921 r. - przyp. red.). 
Nie można było w takim stanie 
defilować przez Warszawę, w jakim 
pułk się znajdował. Wydano nam 

więc nowe umundurowanie, a nawet 
jednakowe siodła, bo w pułku były 
różne typy, zaczynając od austriac
kich, kończąc na meksykańskich (tak 
w pułku nazywano amerykańskie 
siodła McClellana - pr2yp. red.].

Konie też trzeba było nieco podkar- 
mić. Wreszcie postanowiono dobrać 
konie maściami, co wymagało wy
miany koni między szwadronami. 
Pierwszy szwadron miał mieć konie 
gniade, drugi i trzeci - kasztany, 

czwarty - skarogniade, a szwadron 
karabinów maszynowych - karę, 
szwadron techniczny - różne.

Szostak „Moja służba 
Niepodległej. Wspomnienia 

1897-1939



JAN KARCZ

Urodził się 16 X 1882 r. w Modlnicy koło Krakowa. Odbył studia na Politechnice Lwowskiej, po czym służył w armii austriackiej jako oficer saperów. Wstąpił do Wojska Polskiego i wziął udział w obronie Lwowa. Od lutego 1919 r. do września 1921 r. dowodził szwadronem 7. Pułku Ułanów. Majorem został1 VI1919 r. W 1922 r. był dowódcą szwadronu, a następnie zastępcą dowódcy 1. Pułku Szwoleżerów JP. Od 1925 r. pracował w MSWoj., a od 26 X 1928 do2 X 1931 r. był dowódcą 1. Pułku Szwoleżerów JP. 1 1 1931 r. otrzymał awans na pułkownika. W okresie od października 1931 r. do kwietnia 1937 r. pracował na stanowisku szefa Departamentu Kawalerii w MSWoj. Od kwietnia 1937 r. do 24 IX 1939 r. był dowódcą Mazowieckiej Brygady Kawalerii. W czasie okupacji działał w ZWZ w Krakowskiem pod pseudonimem „Jan”. Aresztowany w Tarnowie w 1941 r., został osadzony w więzieniu gestapo na Zamku w Lublinie. 27 XI 1941 r. wywieziono go do Oświęcimia, gdzie otrzymał numer 23569. Był tam jednym z przywódców polskiej podziemnej organizacji wojskowej. Został rozstrzelany 25 I 1943 r. 11 IX 1969 r. został pośmiertnie mianowany generałem brygady.



sierpnia 1939 r. pułk został odwołany z manewrów i powrócił do Warszawy, aby następnego dnia rozpocząć mobilizację, którą ukończył w przewidzianym terminie 48 godzin, w rejonie Kabat i Czerniakowa. 28 sierpnia pułk w ramach Brygady Mazowieckiej został skierowany w rejon Chorzeli na granicę Prus Wschodnich, 29 sierpnia wieczorem osiągnął wyznaczony rejon i szwadronami obsadził poszczególne placówki.
Atak Niemców w dniu1 września na stanowiska Brygady Mazowieckiej wywołał kilkugodzinną bitwę, która ustała z zapadnięciem zmroku. Przez cały następny dzień Niemcy nie atakowali, ograniczając się tylko do wymiany ognia artylerii i karabinów maszynowych.3 września po południu, przez zagrożenie flanki 11. Pułku Ułanów, brygada dostaje rozkaz wycofania się na następny punkt oporu. 1. Pułk Szwoleżerów odchodzi ostatni, jako straż tylna brygady. W zagrożeniu przez samochody pancerne Niemców brygada wycofuje się na przygotowane do 

obrony wzgórza pod Przasnyszem.
Następnie pułk odmasze- rowuje do Pułtuska, do którego wchodzi o świcie. Na podstawie nowego rozkazu dowództwa brygady pułk maszeruje lasami i bezdrożami w kierunku Wyszkowa, aby bronić przepraw na Bugu, 7 września następuje nieoczekiwany atak Niemców na stanowiska pułku. Dowódca pułku wysyła gońców, aby zebrać wszystkie szwadrony, ale ci nie wracają, a ze szwadronamiI. , 2. i 4. nie ma kontaktu. Dowódca postanawia odejść z pozostałą resztą pułku, pozostawiając łączników oczekujących na brakujące szwadrony. Jednak oddziały te nigdy już do pułku nie dołączyły. W pułku pozostały szwadron 3., szwadron ckm bez jednego plutonu, pluton łączności i działka przeciwpancerne.
12 września płk Albrecht oprócz pozostałości 1. Pułku Szwoleżerów ma pod swoimi rozkazami dywizjon 7. Pułku Ułanów i dywizjonII. Pułku Ułanów. Pułkownik nawiązuje kontakt z gen. Andersem, który w tym czasie maszeruje ze swoją 

brygadą w rejon Wiązow- na-Garwolin, gdzie obie grupy się łączą.
Około 20 września Grupa Kawaleryjska gen. Andersa bezskutecznie stara się w rejonie Suchowoli przebić pierścień niemiecki.22 września rozpoczyna się ponowne natarcie uwieńczone pozytywnym skutkiem - przerwaniem niemieckiego okrążenia. Odziały maszerują na Sambor, ale związane to jest z koniecznością przeprawy przez Wieprz pod Krasnobrodem. Brygada Mazowiecka z wyjątkiem 1. Pułku Szwoleżerów zostaje w tym czasie rozbita.
24 września 1. Pułk Szwoleżerów zatrzymuje się w Hucie Różanieckiej, dokąd zaczynają napływać różne oddziały z Brygad Wołyńskiej i Wileńskiej. Utworzono więc nową brygadę jako jednostkę taktyczną pod nazwą Kresowa II, a dowódcą jej został mianowany płk Jerzy Grobicki.
Przez kilka dni grupa gen. Andersa maszeruje bezdrożami przez lasy, następnie postanowiono przekroczyć stale patrolo

waną przez Niemców szosę Bełżec-Jarosław między Narolem a Płazowem. Oddziały osłonowe ostrzeli- wują nadjeżdżające pojazdy wroga i zatrzymują je na szosie. Niemcy odpowiadają ogniem i atakiem wzdłuż rowów. Szwoleżerom, którzy pełnili funkcję oddziałów osłonowych, udaje się opuścić stanowiska bojowe i przeskoczyć szosę w ślad za grupą gen. Andersa.
W czasie ciężkich walk pod Morańcami parlamen- tariusze niemieccy proponują przepuszczenie oddziałów polskich za oddanie im jeńców. Po oderwaniu się od Niemców w nocy 28 września zarządzono pobudkę i siodłanie koni. W tym czasie następuje kolejny atak wroga, ale tym razem okazuje się, że atakują Polaków wojska Armii Czerwonej. Po rozbiciu trzech czołgów sowieckich zmuszono Rosjan do wycofania się.
Ponieważ oddziały sowieckie przecięły już drogę odwrotu w kierunku granicy węgierskiej, płk Albrecht dzieli swój oddział na pół, pozostając przy jednym szwadronie 

por. Orpiszewskiego, drugim oddziałem dowodzi rtm. Wickenhagen. Obydwa oddziały odskakują w lasy na południowy zachód. Widząc beznadziejność dalszej walki, płk Albrecht zwalnia żołnierzy, którzy pochodzą z tych stron. W zagrożeniu przeważających sił sowieckich rtm. Wickenhagen doprowadza oddział do Medyki pod Przemyślem i poddaje się niemieckim placówkom. Do Medyki dochodzi też grupa płk. Albrechta i także poddaje się Niemcom.
Trzy szwadrony 1. Pułku Szwoleżerów pod dowództwem rtm. Flataua znalazły się w grupie płk. Płonki razem z 22. Pułkiem Ułanów i Pułkiem Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza i złożyły broń 2 października 1939 r. pod Janowem Lubelskim, idąc do niewoli sowieckiej. Szeregowi poszli do kopalń w Krzywym Rogu, a oficerowie do obozu w Starobielsku, z wyjątkiem czterech, których skierowano do Kozielska.

Lesław Kukawski „Wielka 
Księga Kawalerii Polskiej 
1918-1939", 1.1,„1. Pułk 

Szwoleżerów JP"

l



Ćwiczenia Szkoły Podoficerskiej
1. Pułku Szwoleżerów, czerwiec 1928 r. 

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

K
ażda minuta wydawała 
się nam przeraźliwie 
długą, tym bardziej że 
po szosie, niczego się nie spo

dziewając, przejeżdżały wła
śnie niemieckie samochody 
pancerne. Huk motorów nie 
pozwalał im słyszeć naszych 
przygotowań i ruchów. Na 
słowo „teraz" szwoleżero
wie ustawili armatki ppanc. 
i ckm-y, a spieszeni zajęli sta
nowiska w rowach. 
Plutonowy Kazimierz Świ
niarski został wyznaczony 
jako łącznik pomiędzy do
wódcą szwadronu a ogonem 

Ćwiczenia w 1. Pułku 
Szwoleżerów, ciężki karabin 

maszynowy na pozycji, 
sierpień 1928 r. Fot. Narodowe 

Archiwum Cyfrowe.

przemaszerowującej przez 
szosę kolumny. Rozpoczął się 
straszliwy huk, szczęk i trzask 
kopyt końskich po nierównej 
szosie. Nie upłynęło 5 minut, 
jak dało się widzieć małe świa
tło solówkarza niemieckiego. 
Wpadł wprost na lufy ckm-ów 
i bez strzałów szwoleżerowie 
zabrali jak barana. (...) 
Porucznik Orpiszewski wysyła 
mnie, aby sprawdzić, jak dłu
go jeszcze będzie przemasze- 
rowywała grupa kawalerii. 
Powracam z wiadomością, że 
jeszcze końca nie widać. 
Meldując o tym dowódcy 
szwadronu, widzę, jak nie
mieckie pojazdy gaszą świa
tła, wobec czego dowódca 
każę mi otworzyć ogień ze 
wszystkich ckm-ów oraz 
2-ch dział. Wystrzeliwuje 
białą rakietę, która oświetla 
trochę miejsce, do którego 
strzelamy. Obsługa armatki 
ppanc. celnym strzałem roz
pruwa pierwszy samochód 
(...). Czujka nasza melduje, że 
Niemcy spieszeni nacierają 
wzdłuż drogi. Nakazuje po
stawić 2 ckm-y na dnie rowów 
i strzelać ile wlezie po ro

wach. (...). jeszcze raz na roz
kaz dowódcy biegnę na punkt 
przejścia i widzę galopujące 3 ostatnie zbłąkane wozy. 
Teraz szwoleżerowie no ko
piach strzelają z kb. i rkm-ów, 
a ja wydaję rozkaz - na juki! 
fen mój rozkaz wyglądał tak, 
że złożone ckm-y podawało 
Się temu, kto pierwszy na 
koniu, i z ckm przed sobą ga
lopowało się w ciemnościach 
lasu, aby dołączyć na ogon 
grupy. W ten sposób pułk nasz 
Spełnił swoje zadanie, pozwa
lając przejść nie tylko grupie, 
ale i jakimś zabłąkanym tabo
rom. Zawiedzeni Niemcy dłu
go jeszcze strzelali po lesie.

Ppor. Józef Mossakowski 
(dowódca I plutonu 
w szwadronie ckm) 

„Kampania wrześniowa 
1939 roku. Wspomnienia 

z działań 1. Pułku 
Szwoleżerów Józefa 

Piłsudskiego"

Oficerowie podczas ćwiczeń. Siedzą 
od lewej: mjr Janusz Albrecht, por. 

Kazimierz Pereświet- 
-Sołtan. Fot. Narodowe Archiwum 

Cyfrowe.



JANUSZ ALBRECHT

Urodził się 14 II 1892 r. w Kaliskach koło Włocławka. Ukończył konserwatorium muzyczne w Petersburgu. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich, a gdy kryzys przysięgowy spowodował, że w 1917 r. znalazł się w transporcie kolejowym do Szczy- piorna, udało mu się uciec. W 1918 r. znalazł się w szeregach 1. Pułku Szwoleżerów i w 1920 r. w czasie walk z bolszewikami został ciężko ranny. W latach 1922-1924 studiował w Wyższej Szkole Wojennej, później był instruktorem w Grudziądzu, w Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Przeniesiono go następnie do Departamentu Kawalerii w Ministerstwie Spraw Wojskowych, do Oddziału III Sztabu Głównego, a w 1935 r. na oficera do zleceń w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych. 29 V 1937 r. został dowódcą 1. Pułku Szwoleżerów JP i stał na jego czele w czasie kampanii wrześniowej. Pod koniec września przedostał się do Warszawy i wstąpił do podziemnej organizacji wojskowej Służba Zwycięstwu Polski, później przeorganizowanej w Związek Walki Zbrojnej. 7 VII1941 r. został aresztowany przez Niemców i poddany torturom. 27 VIII1941 r. zwolniony z więzienia (dał oficerskie słowo honoru, że w razie odmowy dobrowolnie wróci do więzienia) z misją przedstawienia dowództwu ZWZ „zawieszenia broni" z Niemcami (było to tuż po rozpoczęciu wojny z ZSRR). Po odmowie gen. Roweckiego popełnił samobójstwo 6IX 1941 r.q_______________________________________________ f



Ochotniczy Szwadron im. 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego na planie filmu Jerzego Hoffmana
„1920 Bitwa Warszawska”, Wolica Śniatycka, 2010 r. Fot. Karol Dudek.

KONSPIRACJA I POLSKIE SIŁY 
ZBROJNE NA ZACHODZIEPo kampanii wrześniowej 1939 r. pułk odtwarzano dwukrotnie, raz w Armii Krajowej, a drugi raz w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Oficerowie i podoficerowie pułku, którym udało się uniknąć niewoli najeźdźców, przystąpili w warunkach konspiracyjnych do odtworzenia pułku w Warszawie, w ramach Związku Walki Zbrojnej, a gotowe zręby oddziałów przejęła Armia Krajowa. Oczywiście pułk był już tylko z nazwy konny. Pierwszym jego dowódcą jest mjr Mieczysław Bigoszewski „Groch”, a po nim rtm. Stefan Smolicz „Wrak", który dowodził pułkiem w Powstaniu Warszawskim. Niezależnie istniał także oddział konny pułku, zorganizowany przez rtm. Karola Wickenhagena w jego majątku w Sandomierskiem, oddział ten brał udział w akcji „Burza".Cały pułk, bez szwadronu konnego, zebrał się dopiero w dniu wybuchu Powstania 1 sierpnia 1944 r. przy ul. Czerniakowskiej. Szwadrony liczyły po 100-120 ludzi oraz po kilka sanitariuszek i łączniczek. Pułk zaatakował dawne koszary szwoleżerskie, ale natarcie załamało się w ogniu broni maszynowej oddziałów SS. Stracono 10 zabitych i 20 rannych. Pułk otoczony przez Niemców przedostał się na Siekierki, a potem

Porucznik Janusz 
Okoń, powstaniec 

warszawski, walczył 
w szeregach 1. Pułku 

Szwoleżerów AK

do Lasu Kabackiego, gdzie dotarł już tylko szwadron ckm. Reszta pułku przeszła przez Czerniaków na Mokotów. Tam pułk zajął stanowiska wzdłuż ul. Dworkowej. W ciągłych walkach pułk poniósł duże straty. W nocy z 26 na 27 września pułk przeszedł na ul. Puławską, aby wejść tam do kanałów. 26 lipca 1944 r. szwadron rtm. Wickenhagena otrzymał rozkaz włączenia się do akcji Armii Krajowej przeciwko Niemcom o kryptonimie „Burza”. Szwadron działał razem z dywizją w rejonie wideł Sanu, Ostrowca, Opatowa, Końskich, Włoszczowej i Kielc. Najcięższą walkę szwadron stoczył w rejonie przyczółka mostowego w Baranowie. Po świętach Bożego Narodzenia 1944 r., na skutek ogólnej sytuacji, szwadron rozpuszczono do domów wraz z końmi.Wiosną 1945 r. w Polskich Siłach Zbrojnych na terenie Wielkiej Brytanii powstał 1. Pułk Szwoleżerów, początkowo jako Kadra Pułku Szwoleżerów, którą zmieniono następnie na pełną nazwę pułkową. Pułk istniał zaledwie dziewięć miesięcy i nigdy nie stał się pełnowartościowym pułkiem Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii.
Lesław Kukawski „Wielka 

Księga Kawalerii Polskiej 1918- 
1939", „1. Pułk Szwoleżerów 

Józefa Piłsudskiego"

SZWOLEŻEROWIE OCHOTNICY

T M Te wrześniu 1993 r. przy1 1/1/ Szkole Jazdy Konnej „Pa
V V Ta Taj” w Kaniach podWarszawą rozpoczął swoją działalność 1. Szwadron Konnego Przysposobienia Wojskowego „Krakus" im. 1. Pułku Szwoleżerów JP, który od Koła Pułkowego 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego uzyskał zgodę na kultywowanie jego tradycji. Jego założycielami byli pasjonaci kawalerii oraz instruktorzy jazdy konnej - Jacek Jankowski i Robert Woronowicz.Także w 1993 r. staraniem żołnierzy 1. Pułku Szwoleżerów Armii Krajowej wykonana została kopia sztandaru 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, znajdującego się w Muzeum Wojska Polskiego. Nowy sztandar został poświęcony 19 września 1993 r. w kościele św. Andrzeja na warszawskiej Woli.

Po ceremonii poświęcenia Minister Obrony Narodowej wręczył sztan- sBa dar byłym żołnierzom Armii Krajowej, którzy następnie przekazali go w opiekę wyżej wspomnianemu szwadronowi krakusów.Po likwidacji krakusów w 2000 r. przy Stowarzyszeniu „Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej" działającym w Starej Miłośnie powstał Ochotniczy Szwadron im. 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, który przejął opiekę nad sztandarem. Szwadron Ochotniczy zakładali m.in. Tadeusz Kiihn, dr Karol Taube oraz wspomniany już Robert Woronowicz - wieloletni instruktor wyszkolenia jeździeckiego i kawaleryjskiego, obecnie rotmistrz w stanie spoczynku i były zastępca dowódcy Szwadronu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Fot. Grzegorz 
Trynkiewicz, - .■



r ’ /
<| Rotmistrz Robert Woronowicz dla Szwadronu Reprezentacyjnego WP opracował' pierwszy od ponad 70 lat regulamin wyszkolenia kawaleryjskiego pt. „Regulamin kawalerii. Musztra pododdziałów konno".Szwadron Ochotniczy od18 lat kultywuje tradycje pułku, uczestnicząc w defiladach, rekonstrukcjach na terenie | całego kraju oraz w różnego | rodzaju zawodach kawaleryjskich w barwach swojego czcigodnego antenata.Staraniem Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej 9 grudnia 2001 r., w przeddzień święta pułkowego, na placu apelowym 1. Dywizjonu Szwoleże

rów w Leźnicy Wielkiej nastąpiło przeniesienie Orderu Wojennego Virtuti Militari z historycznego sztandaru szwoleżerów z 1921 r. na nowy, ufundowany przez przedstawicieli ziemi łęczyckiej. Przeniesienia tego dokonał, przy dźwiękach marsza pułkowego, przewodniczący Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari - gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki. Następnie Stanisław Ledó- chowski z koła pułkowego odczytał „Akt przekazania tradycji". Tak to po 57 latach została połączona nić, która w tak dramatycznych okolicznościach została zerwana przez koło historii w 1944 r.



Poczet sztandarowy Ochotniczego Szwadronu Kawalerii 
w barwach 1. Pułku Szwoleżerów podczas uroczystości 
przeniesienia Orderu Wojennego Virtuti Militari, 9 grudnia 2001 r.

Staraniem Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej 9 grudnia 2001 r., w przeddzień święta 
pułkowego, na placu apelowym 1. Dywizjonu Szwoleżerów w Leźnicy Wielkiej nastąpiło 
przeniesienie Orderu Wojennego Virtuti Militari z historycznego sztandaru szwoleżerów 
z 1921 r. na nowy, ufundowany przez przedstawicieli ziemi łęczyckiej. Przeniesienia tego 

dokonał, przy dźwiękach marsza pułkowego, przewodniczący Kapituły Orderu Wojennego 
VirtutiMilitari -gen. StanisławNałęcz-Komomicki.

Historyczny sztandar 1. Pułku Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego podczas uroczystości przeniesienia Orderu 

Wojennego Yirtuti Militari, 9 grudnia 2001 r.

1. DYWIZJON SZWOLEŻERÓW MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO1 batalion kawalerii powietrznej fJW. 4393) wchodzi■ w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim stanowiącej Związek Taktyczny Wojsk Lądowych, który stanowi trzon najmłodszego komponentu - Wojsk Aeromobilnych. Jako jednostka manewrowa jest przeznaczona do prowadzenia działań z powietrza i na lądzie w ramach operacji lądowych. Działania realizowane przez batalion są podobne do wykonywanych zadań w przeszłości przez kawalerię w II RP. Była ona symbolem dynamiki, zaskakujących manewrów i jako broń narodowa zakorzeniona w polskiej tradycji. W historycznym kontekście przyjęto nazwę wyróżniającą 1. dywizjon szwoleżerów, a patronem został najwybitniejszy polski wódz Marszałek Józef Piłsudski. Pododdziały szturmowe batalionu przyjęły tradycyjną kawaleryjską nazwę - szwadrony. Żołnierze noszą bordowe berety, oznakę przynależności do elity Wojska Polskiego.1. dywizjon szwoleżerów marszałka Józefa Piłsudskiego to nazwa wyróżniająca 1. batalionu kawalerii powietrznej. Swoje święto dywizjon 

obchodzi corocznie w dniu 10 grudnia - na pamiątkę, tak jak jego protoplasta, 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, w rocznicę bitwy stoczonej w 1918 r. pod Dołhobyczowem. Kultywowanie chlubnych tradycji 1. Pułku Lekkokonnego Polski Szwoleżerów Gwardii Cesarza Napoleona 1,1. Pułku Ułanów Legionów Polskich „Beliny", 1. Pułku Ułanów i 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego wiąże się z dumą i odpowiedzialnością, jaka spoczywa na teraźniejszych szwoleżerach. Wyrażone to zostało przepięciem z historycznego sztandaru 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego na sztandar 1. dywizjonu szwoleżerów marszałka Józefa Piłsudskiego wstęgi Orderu Virtuti Militari. Sztandar w 2008 r. odznaczony został medalem „Pro Memoria” za osiągnięcia jednostki w łączeniu tradycji jazdy polskiej z nowoczesną formacją wojskową.Żołnierze 1. batalionu służą w misjach pokojowych w komponentach lądowych współdziałających ze śmigłowcami. Tak było w trakcie III, VI, VIII, IX i X zmiany PKW Irak. Kadra Taktycznego Zespołu Kontroli Obszaru Powietrznego wykonuje zadania w PKW Afganistan.
7 sierpnia 2016 r. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się Uroczysta 

Zmiana Posterunku Honorowego. Zaszczytu Uroczystej Zmiany Posterunku na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego dokonał pododdział reprezentujący 1. batalion kawalerii 
powietrznej z Leźnicy Wielkiej. Żołnierze 1. Dywizjonu Szwoleżerów Marszałka Józefa 

Piłsudskiego już drugi raz uczestniczyli w tej wzniosłej uroczystości. Dowódcą wojskowej asysty
honorowej był ppor. Bartosz Jaworski, asystę honorową pełnili żołnierze 2. szwadronu.



i»

2. szwadron 1. Dywizjonu Szwoleżerów pod dowództwem kpt. Michała Kalisiaka 
podczas misji pokojowej w Afganistanie, 2011-2012 r.

Szwoleżer 1. Dywizjonu Szwoleżerów podczas ćwiczeń , , . , , ■ r ■
, . , ' p. .. , . . Podniebne rumaki szwoleżerów z 1. Dywizjonu Lotniczego,w śmigłowcu z 1. Dywizjonu Lotniczego. 7 J ó
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