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KAWALEROWIE
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VIRTUTIMILITARI
w mogiłach katyńskich

KAPITUŁA ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI
Warszawa 2000

Rtm.
Adam
Bartosiewicz

Rtm. Adam Bartosiewicz s. Franciszka i Marii z Krzykowskich, ur. 30.1.1900 r. w m. RostkowoChojnowo, pow. przasnyski. Ukończył Szkołę Miejską w Przasnyszu, Państwowe Gimnazjum Filologicz
ne im. Piotra Skargi w Pułtusku oraz 2 semestry Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. W 1916 r.
wstąpił do POW, w 1918 r. zaś brał udział w rozbrajaniu Niemców. Wraz z kolegami z gimnazjum, po
uzyskaniu zgody rodziców, ochotniczo wstąpił do formującego sięjesienią 1918 r. szwadronu wojewódz
twa ciechanowskiego. W marcu 1919 r. wraz ze szwadronem został wcielony do 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Przydzielony w stopniu kpr. do szwadronu technicznego pułku, od sierpnia 1919 r. przebywał
na froncie i brał udział we wszystkich walkach 4 pułku. Wielokrotnie odznaczył się w walkach.

3 września 1919 r. w stopniu plut., gdy uczestniczył w akcji przy wysadzaniu toru
kolejowego między Kalenkowiczami a Michniewiczami, nie zważając na to, że tor
broniony był przez pociąg pancerny, szybko i sprawnie wykonał minowanie toru.
W walce pod wsią Rudnia Jakinowocka rzucił się pierwszy do ataku, porywając za sobą
ułanów. Brawurowo atakując, zmusił nieprzyjaciela do porzucenia kaemów. Tym czynem
tak zdezorientował nieprzyjaciela, że w ataku pułk rozbił 2 kompanie, biorąc 79 jeńców
i wiele materiału wojennego.
25 września 1919 r. w czasie walki pod wsią Zacisze, nie zważając na silny ogień
3 kaemów, zarzucił granatami jego obsługę, zabijając trzech bolszewików, i tym samym
spowodował nieład i panikę w szeregach nieprzyjaciela.
Za czyny te otrzymał Order VM 5 kl. nr 4194.
Po wojnie, którą zakończył w stopniu wachm., ukończył Szkołę Podchorążych w Warszawie. Po odbyciu
praktyki w 79 pp w Słonimiu, skierowany został do Oficerskiej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu. W 1925 r.,
jako jej absolwent w stopniu ppor., otrzymał przydział do „swego frontowego” 4 pułku. Pełnił w nim
służbę do 1937 r., awansując w 1927 r. do stopnia por. i w 1935 r. do stopnia rtm. W 1937 r. został
przeniesiony do szwadronu KOP „Rokitno”.

Odznaczony także: Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości i medalami pamiątkowymi.
5.9.1939 r. ciężko ranny pod Zygmuntowem, zagarnięty do niewoli, osadzony w Starobielsku, zamordo
wany w Charkowie (wykaz, poz. 100).
CAW, MN 16.3.1937 r., VM 22-1624.
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Mjr kaw.
Wacław
Calewski

Mjr kaw. Wacław Calewski s. Józefa i Leokadii z Kamieńskich, ur. 14.12.1893 r. w Piekutach, pow.
Wysokie Mazowieckie. Ukończył gimnazjum i Szkołę Handlową w Łomży. Był członkiem Związku Strze
leckiego i POW. 5.8.1915 r. wstąpił do Legionów Polskich i został przydzielony do 1 Pułku Ułanów
Beliny, z którym odbył całą kampanię wojenną. Walczył na froncie wołyńskim. Był internowany w Szczypiomie i Łomży, potem służył w Polnische Wehrmacht. W 1917 r. ukończył oficerski kurs kawaleryjski
w Ostrołęce. W 1918 r. wstąpił do WP-przydzielony do 1 p.szwol. Józefa Piłsudskiego, w jego szere
gach odbył kampanię wojenną.
27 maja 1920 r. por. Calewski, jako dowódca plutonu kaemów 1 p.szwol., nadzwyczaj
celnym ogniem przyczynił się do zdobycia stacji Melni. Podczas kontrataków wytrwał
na najbardziej wysuniętej placówce w najcięższym ogniu nieprzyjacielskich pociągów
pancernych. Bronił przejazdu kolejowego, mimo że stacja już była zajęta przez
nieprzyjaciela. Wycofał się dopiero z powodu braku amunicji.
Za czyn ten otrzymał Order VM 5 kl. nr 4322.
We wniosku dowódca dyonu, ppłk Jan Głogowski, napisał, że por. Calewski w akcji
kijowskiej wyróżnił się niezwykłą brawurą.
Po wojnie pozostał w 1 p.szwol. W1.1920-1921 ukończył CSKaw. w Grudziądzu, po czym został przy
dzielony do 3 szwadronu 1 p.szwol. W 1924 r. mianowany rtm. W 1928 r. przeniesiony do Gabinetu Woj
skowego Prezydenta Rzeczypospolitej jako adiutant osobisty Prezydenta, w 1931 r. do Dowództwa KOP
na stanowisko referenta, w 1932 r. do 1 p.szwol., gdzie objął funkcję dowódcy szwadronu; stąd oddelego
wany na kurs doskonalący w Rembertowie. Od 1933 r. był dowódcą szwadronu zapasowego w 26 Pułku
Ułanów Wielkopolskich, a od 1938 r. dowódcą szwadronu zapasowego w 25 p.uł.

Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Srebrnym Krzyżem
Zasługi (dwukrotnie) i medalami pamiątkowymi.
We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Char
kowie (wykaz, poz. 3630).
CAW, Ap 1374,5518,3408, VM 33-2474.
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Mjr dypl. kaw.
Wincenty Witold
Cendro

Mjr dypl. kaw. Wincenty Witold Cendro s. Franciszka i Anny z Dąbrowskich, ur. 5.4.1895 r.
w Karczówce, gm. Niewachlów. Był absolwentem Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10.2.1915 r. wstąpił do Dyonu Ułanów Polskich (powstał z Legionu Puławskiego). Ukończył szkołę
wojskową w Kijowie. Jako chor, wyruszył na front ukraiński wraz z Brygadą Strzelców Polskich
w Bobruj sku. Awansował w tym czasie do stopnia por. 1.11.1918 r. wstąpił do WP. Pełnił służbę frontowąjako dowódca plutonu, szwadronu i adiutant w 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Od maja 1919 r. na
froncie bolszewickim.
W rozkazie dziennym nr 4 z 22 lutego 1919 r. Grupy płk. brygadiera Berbeckiego
zapisano: Por. Cendro Wincenty Witold z 7 p.uł. na czele szwadronu wykonał z pogardą
śmierci dnia 18 lutego 1919 r. trudny manewr przedarcia się przez zwartą linię
nieprzyjaciela pod wsią Stajami i dotarł do Uhnowa, przewożąc niezbędne do doręczenia
meldunki do wyższego dowództwa. Wrócił tą samą drogą z wielką brawurą i przywiózł
nadzwyczaj ważne rozkazy i meldunki, czym przyczynił się w znacznej mierze do
podniesienia ducha w szeregach obrońców Bełza i umożliwił wyższemu dowództwu
wydanie odpowiednich, dostosowanych do trafnej oceny sytuacji, rozkazów. Wykazał
talent dowódcy, stanowczość i głęboki wpływ moralny na żołnierzy.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 5778.
Wniosek podpisał płk brygadier Berbecki.

W 1924 r. został przeniesiony do 26 p.uł. Ukończył kurs doskonalenia w CSKaw. w Grudziądzu,
a następnie w 1927 r. kurs łączności w Zegrzu. 1.1.1927 r. awansował do stopnia rtm. W1. 1930-1932
był słuchaczem WSWoj., po ukończeniu której został przydzielony do 17 p.uł. Następnie kolejno pełnił
obowiązki kwatermistrza w 22 p.uł., a od 2.7.1938 r. drugiego zastępcy dowódcy 25 p.uł.

Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Srebrnym Krzyżem
Zasługi i medalami pamiątkowymi.
W 1939 r., przebijając się ku granicy węgierskiej, został wzięty do niewoli pod Władywłopolem, osadzo
ny w Kozielsku, zamordowany w Katyniu (LW 017/3 z 4.1940 r., poz. 42).
CAW, Ap 2725,6943, VM 24 -1775, KZ 13-90.
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Ppor. kaw.
Zbigniew Antoni
Chamski

Ppor. kaw. Zbigniew Antoni Chamski s. Adama i Reginy z Ołdakowskich, ur. 30.9.1911 r. w Moczy
dłach, pow. gostyński. W 1921 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Gostyniu. W 1932 r. wraz z rodzicami
przeniósł się do Lidy, a naukę kontynuował w gimnazjum w Białymstoku. W 1928 r. zdał egzamin do
Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu. W 1933 r., po zdaniu egzaminu maturalnego, wstąpił do SPKaw.
w Grudziądzu. Ukończyłjąz oceną bardzo dobrą, z 48 lokatą. Następnie został przydzielony do 10 p.uł.
w Białymstoku, gdzie służył jako dowódca plutonu. W opinii za 1938 r. był brany pod uwagę jako kandy
dat do WSWoj.
Za udział w kampanii wrześniowej został odznaczony Orderem VM 5 kl. nr 11813.

Na wojnę 1939 r. wyruszył w składzie 10 p.uł. jako oficer informacyjny. W czasie walk został dwukrotnie
ranny-4i 12.9.1939 r.
W nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w Kozielsku, zamordowany
w Katyniu (LW z 2.4.1940 r., druga, poz. 69).
CAW,Ap3743.
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Rtm. st. sp.
Juliusz
Chmielowski

Rtm. st. sp. Juliusz Chmielowski s. Wacława i Julii z Łowienieckich, ur. 8.11.1901 r. w Dubowce,
pow. carycyński, gubernia saratowska. Maturę zdał w Toruniu. Studia ukończył na Uniwersytecie Poznań
skim - był magistrem praw. W 1918 r. wstąpił do 4 Dywizji gen. Żeligowskiego. Wzięty do niewoli,
wkrótce uciekł do kraju. W 1919 r. zaciągnął się do 3 p.uł. Przeciwko bolszewikom walczył w 18 p.uł.

Zawsze w obliczu wroga wyróżniał się osobistą odwagą i męstwem. Dnia 5 lipca 1920 r.
I dyon 18 p.uł. został otoczony przez bolszewików i ni usiał przeprawić się wpław przez
rz. Dźwinę. Chmielowski, jako ostatni, został z patrolem na lewym brzegu
powstrzymując z kilkoma ludźmi nieprzyjaciela i dając możliwość dyonowi przeprawienia
się na prawy-łotewski brzeg rzeki.
Dnia 2 października 1920 r. w szarży 17 szwadronu 18 p.uł. na bolszewików
umocnionych pod Skrobową i Miechowicami pchor. Chmielowski, jako dowódca
plutonu, ruszył do przodu, porywając swym przykładem innych za sobą i przyczyniając
się tym samym do zwycięstwa. W ostatniej chwili szarży został ciężko ranny.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 1785.

Po zakończeniu wojny pozostał w służbie czynnej. Służył w 5 szwadronie samochodów pancernych
w Bydgoszczy. 31.8.1929 r., ze względu na zły stan zdrowia, został przeniesiony w stan spoczynku
w stopniu rtm. W 1. 1930-1937 pracował jako referendarz w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Toruniu, a następnie w Szefostwie Intendentury DOK VIII.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi.

W 1939 r. zagarnięty do niewoli, osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu (LW 017/3 z4.1940r.,
poz. 7).
CAW, Ap 6628, VM 28-1961, KZ 24-943.
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Mjr kaw. st. sp.
Edmund
Chojecki

Mjr kaw. st. sp. Edmund Chojecki s. Józefa i Władysławy ze Zdrojewskich, ur. 18.3.1892 r. w Popówce (Ukraina). W 1914 r. ukończył 8-klasowe gimnazjum i zdał maturę w Nowgorodsiewiersku.
W tym samym roku został powołany do armii rosyjskiej, gdzie ukończył Szkołę Kawalerii w Jelizawietgradzie i do 27.11.1917 r. brał udział w działaniach frontowych. O jego postawie świadczą awanse: 1915 r.
- chor., 1916 r. - ppor., 1917 r. - por. i podrotmistrz, oraz odznaczenia: Złoty Oręż, Krzyż Św. Jerzego
-2,3 i 4 klasy, Krzyż Św. Anny i Św. Stanisława z mieczami. W 1919 r. na ochotnika wstąpił do 4 Dywizji

gen. Żeligowskiego. Po powrocie do kraju wstąpił do WP. Został zweryfikowany w stopniu por. Ukoń

czył kurs w Oficerskiej Szkole Jazdy w Przemyślu i 26.4.1920 r. został skierowany do 16 p. uł. Razem
z pułkiem odbył kampanię wojenną 1920 r.
20 sierpnia 1920 r. w bitwie pod Milejczycami 16 p.uł. w składzie ok. 300 szabel
i 8 kaemów stanął na drodze, wycofującej się z terenów Mazowsza, rosyjskiej grupie
artylerii ciężkiej w składzie 24 armat polowych, 13 haubic, 3155 szeregowych
i 1729 koni. Por. Chojecki był dowódcą szwadronu kaemów. Przez cały dzień skutecznie
atakował zaciekle broniącą się i próbującą przebić się grupę. Dzięki m. in. bardzo
skutecznemu wykorzystaniu (poprzez manewr) kaemów nieprzyjaciel pozostawi, na polu
walki całą artylerię i poniósł straty (wg źródeł sowieckich) 1613 szeregowych,
49 dowódców i 1441 koni.
Za czyn ten został odznaczony Orderem VM 5 kl. nr 3341.

Od zakończenia wojny do 1924 r. pełnił służbę w 16 p.uł. jako dowódca szwadronu. W 1922 r. awanso
wał do stopnia rtm. W 1924 r. przeniesiony do 23 p.uł., a w 1927 r. skierowany do CW Kaw. w Grudzią
dzu na stanowisko instruktora. W 1928 r. awansował do stopnia mjr. W 1931 r. odkomenderowany do
4 psk na stanowisko kwatermistrza. Od 1938 r. do wybuchu wojny był komendantem Rejonowego
Inspektoratu Koni w Łucku.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi.
We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli, został osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu
(LW 015/2 z 5.4.1940 r., poz. 31).
CAW, Ap 6072,6074,5090,6596.
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Rtm. rez.
Eugeniusz
Chrościcki

Rtm. rez. Eugeniusz Chrościcki s. Wincentego i Franciszki z Rudzkich, ur. 30.12.1894 r. w Warsza
wie. Tu ukończył gimnazjum filologiczne i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiej skiego. Od 1913 r. należał
do „Sokoła”. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich i został wcielony do 1 p.uł. Beliny;wjego szere
gach służył do 1917 r., biorąc udział we wszystkich bitwach. W 1917 r. ukończył szkołę oficerską 1 p.uł.
I Bryg. Leg. w Ostrołęce. Otrzymał stopień ppor. Od 1918 r. w WP, przydzielony do 1 p.szwol. Następ
nie służył w szwadronie w Radomiu, który został wcielony do 11 p.uł., w szeregach którego odbył kam
panię ukraińską i bolszewicką. Brał udział w obronie Lwowa i walkach o Wilno.

7 czerwca 1920 r. w akcji pod Bolszą Kowalewszczyzną ppor. Chrościcki dowodził
plutonem. Będąc w centrum naszej linii, wiedział, że wieś ma być zdobyta szturmem.
Poderwał więc swój pluton i sam na jego czele wpadł do wsi, biorąc do niewoli obsługę
dwóch kaemów nieprzyjaciela.
Za czyn ten został odznaczony Orderem VM 5 kl. nr 3658.

Po zakończeniu wojny został przeniesiony do rezerwy z przydziałem do 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
w którym odbywał ćwiczenia rezerwy. W 1930 r. mianowany por. rez. Z wykształcenia inżynier rolnik, był
administratorem dóbr Włodzimierza Czetwertyńskiego w Rudzieńcu, pow. parczewski. Pełnił funkcję
prezesa Straży Ogniowej.
Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych.
We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Char
kowie (wykaz, poz. 3575).
CAW, Ap 1796, VM 2-208, KN 20.7.1932 r.
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Rtm.
AdolfMarian
Czarnota

Rtm. Adolf Marian Czarnota s. Antoniego i Walerii z Wiktorów, ur. 30.3.1896 r.w Sędziszowie, woj.
kieleckie. Ukończył gimnazjum w Kielcach. Należał do Związku Strzeleckiego we Lwowie. W Kielcach
wstąpił do I Brygady Legionów Polskich i w jej sztabie był gońcem. Następnie służył w 1 p.uł. aż do
kryzysu przysięgowego. Internowany w Szczypiomie. Po uwolnieniu służył w Polnische Wehrmacht. Stąd
otrzymał przydział do 9 p.uł., w szeregach którego walczył na froncie ukraińskim i bolszewickim.
Dnia 11 sierpnia 1920 r. w bitwie pod Radziechowem o las Antonin 9 p.uł. atakował
w pieszym szyku frontalnie. Ogień nieprzyjaciela był bardzo silny i poruszanie tyraliery
bardzo utrudnione. Na rozkaz wysunięto taczanki przed linię tyraliery. Trzy taczanki
pod dowództwem ppor. Czarnoty wysunęły się tuż przed linię nieprzyjacielską i mimo
silnego ognia zwalczały na odległość 300 m nieprzyjaciela tak skutecznie, że ten
w najkrótszym czasie musiał opuścić swoją linię, pozostawiając na miejscu 1 kaem.
Tym odważnym czynem spowodował ppor. Czarnota zajęcie Antonina przy minimalnych
własnych stratach.
Za czyny te został odznaczony Orderem VM 5 kl. nr 2691.

1.4.1920 r. mianowany por. Służył nadal w 9 p.uł. W 1923 r. ukończył kurs w CSS w Toruniu, a następ
nie kurs dowódców szwadronów w CSKaw. w Grudziądzu i awansował do stopnia rtm. Następnie objął
dowództwo szwadronu pionierów przy 6 BKaw. Od 1928 r. służył w 4 psk jako dowódca szwadronu
ckm, zastępca dowódcy szwadronu zapasowego, a następnie jego dowódca. Był komendantem obwodu PW i WF w 4 psk.

Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i medalami pamiąt
kowymi.

We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej; osadzony w Starobielsku, zamordowany w Char
kowie (wykaz, poz. 3683).
CAW, Ap 3260, VM 19-1279.
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Rtm. st. sp.
Bohdan
Dobrzański

Rtm. st. sp. Bohdan Dobrzański s. Kazimierza i Apolonii z Pęczalskich, ur. 6.9.1901 r.
w Ostrowcu, pow. opatowski. Uczęszczał do szkoły realnej w Radomiu. Od 1916 r. należał do POW.
1.11.1918 r. przerwał naukę i na ochotnika wstąpił do tworzącego się w Radomiu szwadronu kawalerii.
Po kilku tygodniach szkolenia szwadron przewieziono na Front Ukraiński, gdzie nosił nazwę „lotnego
szwadronu radomskiego”. Za udział w walkach w obronie Lwowa otrzymał odznakę „Orlęta”.
W kwietniu 1919 r. szwadron włączono do 11 p.uł. i skierowano na Front Północny. We wrześniu 1919 r.
Dobrzański został skierowany do Centralnej Szkoły Jazdy w Przemyślu, którą ukończył w stopniu kpr.
Następnie, po ukończeniu we Lwowie kursu gimnazjalnego, 20.5.1920 r. powrócił do 11 p.uł. i brał udział
we wszystkich bitwach prowadzonych przez 4 szwadron tego pułku.
Odznaczył się w walkach z armią konną Budionnego. 21 września 1920 r. cofająca się
47 dywizja sowiecka wpadła w ręce 1 Brygady Jazdy i została przez nią doszczętnie
rozbita. 11 p.uł. rozbijając gros dywizji zdobył 500 jeńców, 7 kaemów, wozy,
konie pociągowe i wierzchowce oraz zadał krwawe straty nieprzyjacielowi.
Po szarży pod Worobiejewką (Jampol) kpr. Dobrzański został odznaczony za swe czyny
Orderem VM 5 kl. nr 5106.

Po zakończeniu wojny nadal służył w 11 p.uł. i uzupełniał wykształcenie wojskowe i cywilne. Ukończył
półroczny kurs w SPPiech. (otrzymał wtedy tytuł pchor.) i kurs absolwentów szkół piechoty w Szkole
Jazdy w Grudziądzu (stopnień ppor.) W 1923 r. zdał maturę. W 1924 r. awansował do stopnia por.
26.4.1928 r. został przeniesiony z 10 do 6 p.uł., gdzie był dowódcą plutonu kaemów i dowódcą szwadro
nu. Awansował w 1932 r. do stopnia rtm. W 1931 r. został odkomenderowany do 2 psk na stanowisko
dowódcy szwadronu, a następnie kwatermistrza pułku; funkcję tę pełnił do września 1939 r.
Odznaczony także medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany
w Charkowie (wykaz, poz. 1069).
CAW, 1769/89/1043.
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Płkdypl. kaw.
Konstanty
Drucki-Lubecki

Płk dypl. kaw. Konstanty Drucki-Lubecki s. Hieronima i Marii z d. Gotzendorf-Grabowska,
ur. 13.3.1893 r. w Porochońsku, pow. piński. Pochodził ze znanej magnackiej rodziny, kultywującej polskie
tradycje patriotyczne. W Petersburgu ukończył Cesarskie Aleksandrowskie Liceum i Oficerską Mikołajew
ską Szkołę Kawaleryjską(1914). Awansowany do stopnia ppor., walczył na froncie w oddziałach kawalerii.
W listopadzie 1917 r. nawiązał kontakt z dowódcą I Korpusu Polskiego gen. Dowborem-Muśnickim i za
jego zgodą, wraz z rtm. K. Plissowskim, w Odessie zorganizował oddział kawalerii z żołnierzy - Polaków
służących w armii carskiej. Po przybyciu do Bobrujska został wcielony jako młodszy oficer do 3 p.uł. Po
demobilizacji korpusu jesienią 1918 r. udał się do Wilna, gdzie wstąpił do konnych oddziałów samoobrony.
Kiedy Wilno zajęli bolszewicy, wraz ze szwadronem przeszedł do Brześcia. Na bazie szwadronu utworzono
13 Pułk Ułanów Wileńskich, z którym walczył podczas całej wojny jako dowódca szwadronu, później
dowódca pułku. Awansował kolejno do stopnia rtm. i mjr.
W nocy z 4/5 listopada 1920 r. jako dowódca szwadronu, idącego na czele będących
w ofensywie wojsk polskich, otrzymał rozkaz atakowania bolszewików
uniemożliwiających posuwanie się oddziałów własnych. Walcząc pod wsią Przyłuki,
Łoszyce i Mińsk, umiejętnie rozpraszał oddziały nieprzyjaciela i umożliwił piechocie
zajęcie linii demarkacyjnej.
Za czyn ten otrzymał Order VM 5 kl. nr 3535.

Po zakończeniu działań wojennych pełnił służbę w 23 p.uł. jako dowódca dyonu i zastępca dowódcy
pułku. W1.1923-1925 był słuchaczem w WSWoj. Po jej ukończeniu pełnił służbęjako wykładowca
i dyrektor nauk w CWKaw. w Grudziądzu. W 1929 r. objął obowiązki dowódcy 2 p.szwol., którym
dowodził do 1932 r. W kwietniu tego roku, w stopniu płk., został powołany do WSWoj. na stanowisko
kierownika taktyki kawalerii.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Medalem Niepodległości, Złotym Krzyżem Za
sługi i medalami pamiątkowymi.
W sierpniu 1938 r. mianowany zastępcą dowódcy Wileńskiej BKaw., od sierpnia 1939 r. objął jej dowódz
two i dowodził w kampanii wrześniowej. Ranny 26.9. pod Leszczesną, przebywał w szpitalu więziennym
w Samborze, 17.5.1940 r. wywieziony do Kijowa, wiosną 1940 r. stracony przez NKWD, prawdopo
dobnie tamże. (LW 056/3 z 5.1940 r., poz. 87).
W 1964 r. mianowany pośmiertnie gen. bryg.
CAW, Ap 1085,1325,2544,6915, VM 4-384, KZ 26-646.
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Ppłk kaw.
Zdzisław
Dziadułski

Ppłk kaw. Zdzisław Dziadułski s. Leona i Katarzyny z Korneckich, ur. 5.12.1896 r. w Krakowie. Tu
przed wybuchem wojny ukończył szkołę realną i zdał maturę. Od 1912 r. należał do Drużyn Strzeleckich.
Wybuch wojny zastał go w Zakopanem, toteż z KompaniąZakopiańską4.8.1914 r. wstąpił do Legionów
Polskich. Przydzielony początkowo do II baonu, po kilku dniach zgłosił się na ochotnika do szwadronu
Beliny-Prażmowskiego, przemianowanego później na 1 p.uł. Z pułkiem tym brał udział we wszystkich
jego walkach, w 1917 r. był kontuzjowany. Po kryzysie przysięgowym, jako poddany austriacki, został
wcielony do 1 p.uł. Ukończył szkołę i do września 1918 r. walczył na froncie włoskim. 5.11.1918 r.
w stopniu wachm. wstąpił na ochotnika do 1 p.uł. (późniejszy 1 p.szwol.). Awansowany do stopnia ppor.,
walczył na frontach wojny z bolszewikami jako dowódca plutonu kaemów i zastępca dowódcy szwadro
nu. Był dwukrotnie ranny.
Odznaczył się szczególnie w szarży na brygadę kawalerii bolszewickiej pod
Zawidczanami 29 lipca 1920 r., kiedy będąc postawiony do obrony prawego skrzydła
1 p.szwoł., z plutonem kaemów wypełnił rozkaz obrony skrzydła do ostatniej chwili, nie
bacząc na ciężkie zranienie w szyję na wylot i otaczające ławy kawalerii bolszewickiej,
które powstrzymywał ogniem kaemów. Dał tym samym możność zaawansowanemu
w akcji pułkowi wycofania się i odpowiedniego przegrupowania.
Za czyn ten został odznaczony Orderem VM 5 kl. nr 2959.
Wniosek poparł dowódca brygady ppłk G. Orlicz-Dreszer.

Po wojnie służył w 1 p.szwol. Awansowani następująco: do stopnia por. w 1920 r., rtm. w 1924 r., mjr.
w 1932 r. W 1933 r. objął stanowisko dowódcy szwadronu zapasowego, a w 1.1934—1937 był kwatermi
strzem pułku. W 1938 r. został I zastępcą dowódcy 1 p.szwol. W 1939 r. awansował do stopnia ppłk.
Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Srebrnym Krzyżem
Zasługi i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. był w składzie OZ Mazowieckiej BKaw. Zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzo
ny w Starobielsku, zamordowany w Charkowie (wykaz, poz. 1032).
CAW, Ap 778, KN 12.5.1931 r.

Mjr kaw. st. sp.
Leon
Dzierdziejewski

Mjr kaw. st. sp. Leon Dzierdziejewski s. Onufrego i Marii z Celińskich, ur. 26.1.1894 r. w Puzinowicach, woj. nowogródzkie. Ukończył w 1914 r. Szkołę Handlową w Wilnie i rozpoczął studia w Instytucie
Handlowym w Kijowie. W czasie nauki działał aktywnie w organizacji uczniowskiej „Bratnia Pomoc”.
Brał udział w strajkach szkolnych o wprowadzenie języka polskiego i nauki religii w języku polskim.
W 1915 r. powołany do armii rosyjskiej, ukończył Oficerską Szkołę Kawaleryjską w Piotrogrodzie.
Walczył na froncie, uzyskując w 1916 r. stopień ppor. 1.12.1917 r. wstąpił do I Korpusu Polskiego. Był
organizatorem 2 p.uł., do którego agitował i ściągał żołnierzy Polaków z pułków carskich. Brał udział
w walkach z Niemcami. Po demobilizacji I Korpusu pomagał żołnierzom Polakom powracającym na
ziemie polskie. 15.11.1918 r. przybył do kraju i wstąpił do 2 p.uł. Z pułkiem tym walczył podczas wojny
z bolszewikami jako dowódca plutonu i szwadronu kaemów.

Odznaczył się szczególnie 17 sierpnia 1920 r. pod Ojrzeniem, gdy oddziały bolszewickie
atakując 18 DP uzyskały przewagę i zrobiły wyłom w froncie. 2 p.uł. otrzymał zadanie
zamknięcia luki. Szwadron kaemów dowodzony przez por. Dzierdziejewskiego,
działający w szpicy pułku, miał za zadanie powstrzymać nieprzyjaciela i umożliwić
własnym wojskom rozwinięcie się do walki. Nie bacząc na silny ogień artylerii i
kaemów, celnym ogniem flankowym własnych kaemów powstrzymał atak
nieprzyjaciela, zmusił go do zatrzymania się, a wykonując uderzenie 5 szwadronem
2 p.uł., zaatakował nieprzyjaciela z flanki, co spowodowało częściowe rozbicie oddziałów
bolszewickich, wzięcie do niewoli kilkuset jeńców i kilku kaemów.
Za czyny te otrzymał Order VM 5 kl. nr 4591.
Po zakończeniu wojny pełnił nadal służbę w 2 p.uł. jako dowódca szwadronu, awansując do stopnia rtm.;
w 1928 r. objął stanowisko kwatermistrza tego pułku. Awansował do stopnia mjr. Od 1931 r. był kierow
nikiem Rejonowego Inspektoratu Koni w Trokach. W 1934 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Do
wybuchu wojny pracował w Towarzystwie Polskiej Żeglugi Rzecznej VISTULA.

Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Char
kowie (wykaz, poz. 1040).
CAW, Ap 2249,5627,5724, VM 90-8559, Odrz.17.1.1933 r.
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Rtm. rez.

Jerzy
Dzwonkowski

Rtm. rez. Jerzy Dzwonkowski s. Ludwika i Jadwigi z Koyszorów, ur. 22.11.1892 r. w Warszawie.
Tuw 1. 1906-1911 ukończył Gimnazjum im. gen. Chrzanowskiego. W 1912 r. powołany do armii rosyj
skiej, ukończył szkołę chorążych. W 1913 r. wyjechał do Liège (Belgia), gdzie na tamtejszym uniwersyte
cie rozpoczął studia rolnicze, przerwane wybuchem wojny. Wtedy wstąpił do armii belgijskiej, a po jej
klęsce w 1915 r. dostał się do niewoli niemieckiej. W listopadzie 1918 r. powrócił do kraju, do Wrześni,
i tu włączył się do przygotowania powstania wielkopolskiego. W grudniu wziął w nim czynny udział,
awstyczniu 1919 r. wstąpił do 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich (późniejszy 15 p.uł). W czerwcu 1919 r.
przerzucony wraz z pułkiem na front bolszewicki, w stopniu ppor. wziął udział w walkach na Ukrainie
i walkach odwrotowych.

Odznaczył się szczególnie w bitwie pod Maciejowicami. 16 sierpnia 1920 r. 15 p.uł. miał
za zadanie nie dopuścić do przekroczenia rz. Wisły przez oddziały sowieckie. Rankiem
tego dnia, gdy bolszewicy zaatakowali, 15 p.uł. bronił podejść do rz. Wisły. Ppor.
Dzwonkowski, będący cały czas pod ogniem, z własnej inicjatywy porwał do boju
rezerwowy pluton i z nim przyłączył się do maszerującego I szwadronu oraz zmusił
nieprzyjaciela do cofnięcia się. Tego samego dnia, gdy nieprzyjaciel z ciężkich dział
zaczął niespodziewanie ostrzeliwać rejon postoju pułku, ppor. Dzwonkowski, nie
zważając na otrzymaną ranę, osobiście wyprowadził z zasięgu ognia konie i sprzęt, a po
wykonaniu tych czynności wyprowadził szwadron do boju. Dowodził nim do chwili, gdy
powtórnie ranny, padl bez przytomności. Utrzymanie Maciejowic przez 15 p.uł. było
pierwszym ciosem zadanym nieprzyjacielowi w rozpoczętej, zwycięskiej ofensywie.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 3971.

W1.1921-1922 ukończył Szkołę Oficerów Zawodowych w Grudziądzu. W 1923 r., na własną prośbę,
został przeniesiony do rezerwy. Zajął się prowadzeniem odziedziczonego majątku rolnego w Kamówku
k. Nakla. Udzielał się aktywnie w różnych organizacjach kombatanckich i społecznych. Powołany na
ćwiczenia w 1927 r., otrzymał stopień rtm. rez.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie
(wykaz, poz. 1034).
CAW, Ap 356,6591,5685,2324,VM 90-8559, MN 12.6.1935 r.
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Mjr dypl. kaw.
Marcin Stanisław
Freyman

Mjr dypl. kaw. Marcin Stanisław Freyman s. Aleksandra i Olgi z Kwaśnickich, ur. 31.1.1898 r. w m.
Bachmacz (Ukraina). Ukończył Szkołę Realną w Kiszyniowie (Besarabia) oraz Szkołę Handlową
z maturą w Żytomierzu. W maju 1917 r. został powołany do armii rosyjskiej. W grudniu wstąpił do
II Korpusu Polskiego. Był członkiem PO W. Po bitwie pod Kaniowem dostał się do niewoli niemieckiej.
W listopadzie 1918 r. wrócił do kraju, wstąpił na ochotnika do WP - do 2 p.uł. Uczestniczył w walkach
pułku jako ułan, kpr. i plut. W1.1919-1920 ukończył SPPiech. w Warszawie, uzyskując stopień ppor.,
oraz Szkołę Podchorążych Jazdy w Przemyślu. W maju 1920 r. wrócił na front do 2 p.uł.

17 sierpnia 1920 r., z czwartym szwadronem szarżując pod wsią Kaniewo na oddziały
piechoty bolszewickiej obchodzącej lewej skrzydło 18 DP, ppor. Freyman wraz ze swym
plutonem rzucił się pod ogień artylerii na 2 kaemy, które zdobył wraz z jeńcami.
Przyczynił się do odrzucenia wroga z zajmowanych pozycji, jak również do zaprzestania
silnych ataków skierowanych przeciwko naszej piechocie i do utrzymania przerwy
w nieprzyjacielskim froncie, dokonanej poprzednio przez naszą kawalerię.
Za czyn ten odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 4706.

Od zakończenia wojny do 1923 r. pełnił służbę jako zastępca dowódcy szwadronu i dowódca szkoły
podoficerskiej w 2 p.uł. W1. 1925-1928 pełnił obowiązki komendanta Uzupełnień Koni w Warszawie.
W 1929 r. ukończył kurs dowódców szwadronów i został skierowany do WSWoj. W 1931 r. jako rtm.
dypl. przeniesiony do sztabu 2 DKaw., gdzie pełnił funkcję I oficera sztabu. W 1934 r. odkomenderowa
ny do 1 p.szwol. na stanowisko dowódcy szwadronu. Po odbyciu stażu, w 1935 r. przeniesiony do
Departamentu Kawalerii MSWojsk. W 1936 r. awansował do stopnia mjr. W 1937 r. został szefem
sztabu Mazowieckiej BKaw. Był miłośnikiem koni, sekretarzem generalnym Towarzystwa Międzynaro
dowych Konkursów Hippicznych i ich organizatorem.
Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Złotym i Srebrnym
Krzyżem Zasługi oraz medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. w Mazowieckiej BKaw.; ranny pod Mińskiem Mazowieckim, dostał się do niewoli;
osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie (wykaz, poz. 3434).
CAW, Ap 834,892,3078, VM 90-8600, KZ 23-267, KN 20.7.1930 r.
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Płk dypl. kaw.
Tadeusz
Grabowski

Płk dypl. kaw. Tadeusz Grabowski s. Władysława i Julii z Wrońskich, ur. 17.5.1886 r. w Krakowie. Tu
ukończył Wyższą Szkołę Przemysłową, a na Politechnice Lwowskiej Wydział Architektoniczny, uzyskując
tytuł inżyniera budownictwa. 1.7.1914 r. wstąpił do 3 szw. kaw. Legionów Polskich (późniejszy 3 p.uł. Leg.).
Brał udział w walkach na froncie w Karpatach i na Wołyniu, był ranny pod Kostiuchnówką. 15.2.1918 r.
internowany w obozie Marmarosz-Szigiet, gdzie przymusowo wcielono go do armii austriackiej i skierowa
no na front włoski. W czasie walk w Legionach awansował do stopnia chor, w 1914 r. i rtm. w 1918 r.
11.1918 r. wstąpił do WP i otrzymał przydział do sztabu gen. Rozwadowskiego. Brał udział w obronie
1.
Lwowa. Następnie w czasie wojny pełnił służbę w sztabach grup operacyjnych generałów Jędrzejewskiego,
Sikorskiego i Żeligowskiego.

Jako oficer operacyjny działał w bezpośrednich akcjach. Opracowywał plany z dużym
zasobem doświadczenia oraz przewidywania toku wypadków. Osobiście bardzo odważny,
w decydujących chwilach przyjmował na siebie nawet rolę łącznika. Miało to miejsce
m.in. pod Lidą, gdzie do cofającej się 19 BP przedarł się wśród oddziałów kawalerii
nieprzyjaciela po to, aby ustnie wydać rozkazy i skierować na właściwą drogę odwrotu.
W przełomowych dniach bitwy pod Warszawą (14-16.8.1920 r.) był szefem sztabu grupy
gen. Żeligowskiego, która zatrzymała prącego naprzód nieprzyjaciela
i w krwawych kontratakach odbiła stracony przez innych Radzymin. Udane
przeprowadzenie tej operacji jest w wielkiej mierze do zawdzięczenia ppłk.
Grabowskiemu, który nie zważając na osobiste niebezpieczeństwo był wszędzie tam,
gdzie było potrzeba.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 4329.

Po zakończeniu wojny był słuchaczem WSWoj. Następnie służył w Inspektoracie Armii nr II. W1.1925—
1926 był zastępcą dowódcy 4 psk, a od 1927 r. do 1935 r. dowódcą 9 psk. Kolejno awansował do
stopnia ppłk, w 1920 r. i płk. w 1928 r. Od 1936 r. był oficerem do zleceń w dyspozycji ministra spraw
wojskowych, a we wrześniu 1939 r. w Biurze Ogólnym Administracji MSWojsk.
Odznaczony także: KrzyźemNiepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie
(wykaz, poz. 704).
CAW, Ap 6148,6208,7424, VM 64-5423, KN 6.6.1931 r.
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Mjr kaw. st. sp.
Wacław
Haczyński

Mjr kaw. st. sp. Wacław Haczyński s. Wacława i Kazimiery z Buczelskich,ur. 27.1.1894 r. w majątku
Brańszczyk, pow. pułtuski, Uczęszczał do gimnazjum w Grodnie. 4.10.1914 r. wstąpił do Legionów
Polskich; przydzielony do 1 p.uł. pod dowództwem Beliny- Prażmowskiego, w jego szeregach walczył na
froncie rosyjskim. W 1917 r. ukończył Oficerską Szkołę Jazdy przy 1 p.uł. Leg. w Ostrołęce. Internowa
ny w Szczypiomie i Łomży. Służbę w Legionach ukończył w stopniu wachm. 1.1.1918 r. wstąpił do WP.
Mianowany ppor., otrzymał przydział na stanowisko dowódcy plutonu w 1 szwadronie 7 p.uł. w Lublinie.
Od 1.12.1918 r. walczył na froncie ukraińskim.

W dniu 26 grudnia 1918 r. 7 p.uł. otrzymał zadanie wyrzucenia oddziału nieprzyjaciela
kwaterującego we wsi Kornie koło Rawy Ruskiej. Ponieważ nieprzyjaciel, zauważywszy
zbliżających się konno kawalerzystów, otworzył gwałtowny ogień, dowódca dał sygnał
do szarży. Na czele szarżujących znalazł się por. Haczyński. W pewnym momencie
został ciężko ranny, dwie ekrazytówki strzaskały mu kość udową. Można być pewnym,
że wielu oficerów znajdujących się w tej sytuacji pozostałoby na miejscu i starałoby się
zsiąść z konia. Por. Haczyński nie tylko tego nie zrobił, ale aby nie spaść z konia, złapał
go za szyję i tak galopując naprzód starał się dawać przykład podkomendnym.
W tak już więcej niż cięższych warunkach wykonał rozkaz do końca. Przejechał przez
okopy i dopiero przy pierwszych chałupach, gdy szwadron się spieszył, aby atakować
w opłotkach wsi, pozwolił się z konia zsadzić, będąc prawie bez przytomności.
Za czyn ten odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 2725.

Od 1919 r. walczył na Froncie Litewsko-Białoruskim. W 1920 r. brał udział w walkach pod Starymi
Krukami i Polakami, nad Dźwiną, a także w szarży pod Perepczycami. W październiku 1921 r.
w stopniu rtm. przeszedł do rezerwy, a w 1926 r. jako inwalida w stan spoczynku. Jako osadnik
wojskowy, zajął się majątkiem Turka. Był wójtem gminy Wólka Lubelska oraz posłem na Sejm R.P
IV kadencji (1935-1938).
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (pięciokrotnie), Krzyżem Niepodległości i medalami pamiątkowymi.

1.9.1939 r. zgłosił się do wojska, 18.9. dostał się do niewoli w Łucku; osadzony w Kozielsku, zamordo
wany w Katyniu (LW 032/1 z 14.4.1940 r., poz. 12).
CAW, Ap 2411, VM 52-4266, KN 16.9.1931 r.
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Gen. dyw. st. sp.
Stanisław
Haller

Gen. dyw. st. sp. Stanisław Haller s. Władysława i Lucyny z Urbańskich, ur. 26.4.1872 r. w majątku
Polanka Haller, pow. krakowski. Po ukończeniu wyższej szkoły realnej w Bielsku i zdaniu matury rozpo
czął studia na politechnice w Dreźnie. W1.1894—1919 służył zawodowo w armii austriackiej. Zdał egza
min oficerski, ukończył Wyższą Szkołę Wojenną w Wiedniu i otrzymał awans do stopnia ppłk. 1.11.1918 r.
wstąpił do WP i został mianowany zastępcą komendanta Krakowa, a później szefem sztabu DOGen.
Kraków i zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP. W styczniu 1919 r. mianowany gen. bryg. 20.7.1920 r.
podał się do dymisji, a w sierpniu 1920 r. objął dowództwo 13 DP.

W1920 r. byl dowódcą grupy operacyjnej i za akcję przeciwko I Armii Konnej Budionnego
w bitwie pod Zamościem i Komorowem otrzymał Virtuti Militari VM 5 kl. nr 56.
Za odegranie w tej bitwie decydującej roli operacyjnej otrzymał Order VM 2 kl. nr 0002.

Został członkiem kapituły Orderu VM. Awansowany do stopnia gen. dyw., 20.9.1920 r. objął dowódz
two 6 Armii, potem został mianowany Inspektorem Armii we Lwowie i ponownie szefem Sztabu General
nego. 15.12.1925 r. podał się do dymisji, a w dniach przewrotu majowego (12-15.5.1926) powrócił
na swoje stanowisko. W 1926 r. przeszedł w stan spoczynku. Zajmował się rolnictwem i pisarstwem,
uczestniczył w życiu społecznym.

Odznaczony także: Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), odznaczeniami za
granicznymi i medalami pamiątkowymi.
We wrześniu 1939 r. oddał się do dyspozycji Naczelnego Wodza. Internowany na Kresach Wschodnich,
osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie (wykaz, poz. 711).
CAW, Ap 3225, KW 38-110, VM 17-999, Odrz. 9.5.1938 r.
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Por. kaw. rez.
Juliusz
Heinzel

Por. kaw. rez. Juliusz Heinzel s. Juliana i Anny z Greyerów, ur. 5.12.1899 r. w Łodzi. Tu do 1914 r.
uczył się w szkole realnej. W 1. 1914-1916 kontynuował naukę w gimnazjum im. Zamojskiego
w Warszawie, a 1916-1919 w wyższej szkole realnej Zgromadzenia Kupców w Łodzi, gdzie zdał matu
rę. W1. 1914-1915 należał do drużyny harcerskiej w Warszawie. 1.5.1919 r. wstąpił do WP. Ukończył
Szkołę Podchorążych Jazdy w Starej Wsi i SPPiech. w Warszawie. Mianowany pchor., został wcielony
do 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, z którego szwadronem marszowym w kwietniu 1920 r. wyruszył na
front. Ppor. mianowany w lipcu 1920 r. Mimo małego doświadczenia bojowego, dzięki swojej odwadze,
sumienności i inicjatywie, był jednym z najlepszych oficerów pułku.
W okresie od 15 sierpnia do 15 października 1920 r. we wsi Gremzdy Polskie
(na Suwalszczyźnie), prowadząc brawurowo prawe skrzydło szwadronu, w nocnym ataku
na pozycję nieprzyjaciela, ubezpieczoną zasiekami z drutu kolczastego, zdobył 1 kaem
i kilkunastu jeńców, co otworzyło pułkowi drogę do Sejn. W ataku na Serski Las
(pod Augustowem) swoim autorytetem i przykładem wpływał na przemęczonych
żołnierzy, tak że w 40 karabinów zajęto wieś obsadzoną przez cztery kompanie
nieprzyjaciela, biorąc ok. 100 jeńców (w tym 5 oficerów), 2 kaemy i cały tabor
batalionowy 2 pułku piechoty litewskiej. W nocnej walce 2 szwadronu pod Lidą,
kiedy szwadron został odcięty od dowództwa pułku, ppor. Heinzel pod silnym ogniem
przeniósł osobiście meldunek do dowódcy pułku i mimo silnego ognia
wrócił z powrotem do szwadronu.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 3353.
W maju 1921 r., na własną prośbę, został zwolniony z wojska. Rozpoczął naukę na Uniwersytecie
Poznańskim, przerwaną po śmierci ojca. Wrócił do Łodzi, gdzie w 1. 1922-1925 pracował w Zarządzie
Towarzystwa Przemysłowego J. HEINZEL, a od 1925 r. prowadził własny majątek pod Łodzią.

Odznaczony także medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Char
kowie (wykaz, poz. 3558).
CAW, Ap 3685,2169,2743, VM 38-2934.
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Mjr kaw.
Stanisław Tadeusz

Hejnich

Mjr kaw. Stanisław Tadeusz Hejnich s. Kazimierza i Heleny z Rejbów, ur. 12.2.1894 r. w Wolicy,
pow. jędrzejowski. Ukończył 6 klas szkoły realnej w Winnicy. W 1914 r. został powołany do armii rosyj
skiej, gdzie w 1915 r. ukończył Szkołę Chorążych w Saratowie, a od 1917 r. walczył na froncie. Był
czterokrotnie ranny. W grudniu 1917 r. odkomenderowany do 3 p.uł I Korpusu Polskiego,
służył w nim aż do jego rozwiązania. W listopadzie 1918 r. w stopniu por. kaw. wstąpił do WP. Służbę
pełnił w DOGen. Łódź. 1.7.1920 r. został przydzielony do szwadronu zapasowego 1 p.szwol., a wkrótce
trafił do 201 p.szwol. jako dowódca szwadronu, z którym walczył na froncie.

11 sierpnia 1920 r. dowódca szwadronu por. Hejnich otrzymał rozkaz zabezpieczenia
odwrotu, wycofującej się w kierunku Płońska, piechoty i utrzymania kontaktu
z nieprzyjacielem. Po wykonaniu zadania przeszedł ze szwadronem na tyły piechoty,
na nocleg we wsi Międzylesie. W nocy, pod naporem nieprzyjaciela, oddziały piechoty
cofnęły się, nie powiadamiając o tym szwadronu. Wioska, w której odpoczywał
szwadron, została okrążona i zaatakowana. W sytuacji beznadziejnej, nie dysponując
żadnym kaemem, por. Hejnich zebrał szwadron i zaatakował linię bolszewicką, przerwał
pierścień, ocalając szwadron i garść piechoty, która pozostała we wsi. Podczas wypadu
na Korosteń pułk został zaatakowany pod wsią Białka. Por. Hejnich z rkm kilkakrotnie
podchodził pod okopy nieprzyjaciela „oczyszczając je”, w końcu sam się w nich
ulokował i mimo kilkakrotnych kontrataków pozycję utrzymał.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 2818.

Po wojnie ukończył CSKaw. w Grudziądzu. W1. 1922-1925 w stopniu rtm. pełnił służbę w 3 p.szwol.,
a w 1.1925-1930 w brygadzie KOP „Grodno”. W 1931 r. awansowany do stopnia mjr. W tym samym
roku przeniesiony do 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie, gdzie do 1938 r. był kwatermistrzem,
a w 1938 r. do 26 p.uł.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi.
Na wojnę we wrześniu 1939 r. wyruszył jako zastępca, a potem dowódca 26 p.uł. 26.9. Podczas
przebijania się na Węgry, został aresztowany 30.9.1939 r. w Starej Woli i uwięziony w Samborze.
Zamordowany wiosną 1940 r. przez NKWD na Ukrainie. (LW 056/3 z 5.1940 r., poz. 86).
CAW, Ap 568,1777, VM 42-3254, Odrz. 2.4.1936 r.
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Rtm.
Ludwik Antoni
Horodyski

Rtm. Ludwik Antoni Horodyski s. Romana i Eugenii z d. Jacobi, ur. 28.8.1895 r. we Lwowie. Po
ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum w 1913 r. zdał maturę. Do wybuchu wojny studiował na
Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej. W 1914 r. wstąpił do formującego się we Lwowie
Legionu Polskiego, skąd we wrześniu został przeniesiony do 1 p.uł. Leg., z którym walczył na froncie do
września 1917 r. jako ułan i st. ułan.

Podczas odwrotu 1 Brygady Legionów znad Styru w lipcu 1916 r. kolumny straży tylnej
zamykał 2 pluton 2 szw. 1 p.uł. Ułan Horodyski pełnił służbę łącznika między siłą główną
Brygady a strażą tylną. W czasie marszu krętą, wąską, leśną drogą straż tylna została
niespodziewanie zaatakowana przez jazdę kozacką, która odcięła ją od sił głównych.
Ułan Horodyski przebił się przez atakujących kozaków i, mimo że był ścigany,
zawiadomił dowódcę straży tylnej o napadzie. W czasie udzielania pomocy odciętemu
plutonowi brał udział w walce, a po stracie konia zza drzew strzelał do szarżujących
kozaków. Jego postawa uratowała 1/2 szwadronu.
Za czyn ten otrzymał Order VM 5 kl. nr 5422.
Po kryzysie przysięgowym znalazł się w armii austriackiej. W 1918 r. brał udział w walkach
z Ukraińcami. W styczniu 1919 r. wcielony do szwadronu rtm. Dzieduszyckiego w Przemyślu (późniejszy
11 p.uł.) i skierowany do Oficerskiej Szkoły Jazdy. W 1920 r. przydzielony do szwadronu zapasowego
11 p.uł., w którym pełnił służbę instruktora. Awansował do stopnia por. Od zakończenia wojny do 1927 r.
pełnił służbę w 11 p.uł. W 1925 r. awansował do stopnia rtm. W 1.1928-1929 był instruktorem w CWKaw.
w Grudziądzu. Od września 1929 r. służył w 6 psk jako adiutant pułku i dowódca szwadronu. W 1935 r.
objął stanowisko oficera taborowego w 23 DP. Od 1938 r. służył w 6 Pułku Ułanów Kaniowskich.
Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości i medalami pamiątkowymi.

W 1939 r. aresztowany w niewyjaśnionych okolicznościach, więziony we Lwowie. Wiosną 1940 r. za
mordowany przez NKWD na Ukrainie. (LW 072/1 z 1940 r., poz. 24 - ostatni transport).
CAW, Ap 1769/89/1769.
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Mjr dypl. kaw.
Michał
Kłopotowski

Mjr dypl. kaw. Michał Kłopotowski s. Franciszka i Rozalii z Pawłowskich, ur. 20.9.1894 r. w Tłuma
czu k. Stanisławowa. Ukończył szkołę powszechną w Tłumaczu oraz gimnazjum klasyczne w Stanisławo
wie. Był członkiem Drużyn Strzeleckich. Od 1914 r. służył w Legionach Polskich. W 9 kompani III baonu
2 pp brał udział w I wojnie. W listopadzie 1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. W 1918 r. wstąpił do
1 p.uł. WP na Syberii. Ukończył szkołę oficerską kawalerii, w 1919 r. został mianowany chor, i wyzna
czony na dowódcę plutonu w 3 szwadronie 1 p.uł., w szeregach którego ruszył na wojnę z bolszewikami.
10.1.1920 r. opuścił szeregi pułku, przedostał się do Charbina i został wcielony do kawalerii przy oddziale
gen. Baranowskiego jako ppor. 1.7.1920 r. wrócił do kraju. Został wcielony do 18 p.uł. i skierowany
na front.

24 września 1920 r. ppor. Kłopotowski był dowódcą straży przedniej pułku. W lesie
pod wsią Krzesły spotkał zasadzkę nieprzyjacielską, która ostrzelała patrol
Kłopotowskiego. Aby dać możność manewrującemu w tyle pułkowi do rozwinięcia się
w szyk bojowy i odwrócić uwagę nieprzyjaciela, ppor. Kłopotowski, nie zważając na
przewagę nieprzyjaciela, zaatakował w konnym szyku. Nieprzyjaciel uciekł w popłochu
i opuścił wieś Krzesły, do której wtargnął z ludźmi ppor. Kłopotowski, który został
ciężko ranny. Pułk w tym czasie miał czas spieszyć ludzi, ukryć konie, zająć pozycję
i prowadzić dalszą akcję.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 4569.

Po wojnie służył w 18 p.uł. jako adiutant pułku, później dowódca szwadronu. W 1928 r. został awanso
wany do stopnia rtm. i przeniesiony do 2 p.uł. na stanowisko dowódcy 4 szwadronu. W1.1931-1932 był
słuchaczem WSWoj., a w 1.1932-1933 I oficerem sztabowym w Brygadzie Kawalerii „Białystok”. Od
1933 r. pełnił funkcję szefa sztabu 6 Samodzielnej Brygady Kawalerii w Stanisławowie. W 1936 r. awan
sował do stopnia mjr. Od 1937 r. był wykładowcą w WSWoj.
Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i medalami pamiątkowymi.
Od marca 1939 r. służył w sztabie Armii „Kraków”. Zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony
w Starobielsku, zamordowany w Charkowie (wykaz, poz. 1456).
CAW, Ap 7407, VM 28-1963, VM 84-8091.
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Rtm. rez.
Jan Mikołaj
Kossowski

Rtm. rez. Jan Mikołaj Kossowski s. Karola i Michaliny z Dobraczyńskich, ur. 5.12.1888 r. w Wąwol
nicy , pow. puławski. Po ukończeniu szkoły w Zwierzyńcu i Petersburgu w 1. 1905-1917 służył w armii
rosyjskiej. Ukończył szkołę chorążych w Petersburgu, służył w Lejbgwardii Pułku Izmaiłowskiego.
W 1918 r. wstąpił do I Korpusu Polskiego gen. Dowbora-Muśnickiego. W grudniu tego roku z I Brygadą
Jazdy płk. Lisa-Kuli walczył na froncie ukraińskim. Kolejno pełnił służbę w 3 p.uł, 2 p.uł. oraz
w 7 p.uł.; w szeregach tego ostatniego brał udział w wojnie z bolszewikami. Ciężko ranny pod Żółkwią,

po powrocie ze szpitala przydzielony do 201 ochotniczego pułku szwoleżerów jako dowódca szwadronu
kaemów.

Ppor. Jan Kossowski, dowódca szwadronu kaemów w bitwie pod Żurawinkiem, gdy
I i III szwadron ruszyły do szarży na bolszewików, z własnej inicjatywy wyjechał
z plutonem kaemów i prosił o pozwolenie wspomagania w szarży szwadronów ogniem
kaemów. Natychmiast wysłany za szarżującymi szwadronami wyjechał na górkę, gdzie
ostrzeliwał flankowym ogniem piechotę bolszewicką zmuszając ją do walki i tym
sposobem ułatwiając maszerującym szwadronom walkę z trzema szwadronami Kozaków,
których udało się odeprzeć, zmusić do ucieczki, a część wziąć do niewoli.
W wypadzie na Korosteń ppor. Kossowski otrzymał rozkaz obsadzenia dwoma
plutonami kaemów wsi Nowaki i ostrzeliwania wychodzących z Korostenia bolszewików,
których zmusił do wycofania.
Za czyny te otrzymał Order VM 5 kl. nr 2738.

W 1926 r. został przeniesiony do rezerwy w stopniu rtm. W I. 1926-1928 był funkcjonariuszem SG
w Zalesiu i Rajgrodzie, a w 1. 1929-1933 aspirantem straży więziennej w Lublinie i Zamościu. Po przej
ściu na emeryturę pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąwolnicy.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi.
Zmobilizowany w 1939 r. i przydzielony do taborów 18 DP, wzięty do niewoli sowieckiej w miejscowości
Werba pod Włodzimierzem, osadzony w więzieniu kijowskim, a później w Kozielsku, zamordowany
w Katyniu (LW 022/2 z 9.4.1940 r., poz. 62).
CAW, Ap 716, VM 42-3257, Odrz. 25.6.1938 r.
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Płk kaw. st. sp.
Czesław
Kozierowski

Płk kaw. st. sp. Czesław Kozierowski s. Konstantego i Aleksandry z Gołkowskich, ur. 20.4.1890 r.
w Wilnie. Ukończył Korpus Kadetów w Połocku (1907 r.) oraz SPKaw. w Jelizawetgradzie (1910 r.).
W1. 1914—1917 służył w armii rosyjskiej, walczył na froncie jako podrotmistrz. W 1917 r. wstąpił do
I Korpusu Polskiego. W drodze do Murmańska został zatrzymany i osadzony w więzieniu, w którym
przebywał do listopada 1918 r. Po powrocie do Mińska w 1919 r. wstąpił do PO W, później do 3 p.uł.,
w szeregach którego walczył na froncie jako dowódca szwadronu ckm i zastępca dowódcy pułku.

7 marca 1920 r. podczas ofensywy na wsie Szaciłki i Jakimowskij wydzielono dywizjon
pod dowództwem rtm. Kozierowskiego w celu wyjścia na tyły nieprzyjaciela i odcięcia
mu powrotu. 8 marca rtm. Kozierowski spostrzegłszy nieprzyjaciela pod wsią Norice,
idącego w stronę Rieczycy, zaatakował w konnym szyku artylerię i zdobył 8 armat,
16 jaszczy, 500 pocisków i 40 wozów oraz wziął wielu Rosjan do niewoli. Na pomoc
artylerii nieprzyjaciela ruszyła piechota. Wówczas rtm. Kozierowski spieszył ułanów,
dopuścił nieprzyjaciela na 400 kroków i rozpoczął silny ogień zupełnie rozbijając 510 pp
nieprzyjaciela. Większość bolszewików rzuciła się do ucieczki przez rz. Dniepr, na
którym załamał się lód i prawie wszyscy utonęli.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 5039.

Od zakończenia wojny do 1932 r. był dowódcą4 p.uł. Awansował kolejno: do stopnia ppłk, w 1922 r., płk.
w 1927 r. Po przej ściu w stan spoczynku w 1932 r. został prezesem PCK w Wilnie.
Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), Złotym Krzyżem Zasłu
gi i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r wzięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie
(wykaz, poz. 1735).
CAW, Ap 7632, KZ 26-625, VM 22-1545.
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Rtm.
Stanisław Kazimierz
Krahelski

Rtm. Stanisław Kazimierz Krahelski s. Mieczysława i Antoniny z Korczyców, ur. 11.1.1899 r.
w Ułasowszczyźnie,, pow. wołkowyski. Początkowo wychowywał się i uczył w domu rodzinnym, a na
stępnie uczęszczał do szkoły realnej Polskiej Macierzy Szkolnej w Piotrogrodzie, gdzie w marcu 1918 r.
zdał egzamin maturalny. Należał do harcerstwa. W 1917 r. rozpoczął działalność w POW. W październi 
ku 1918 r. przyjechał do Warszawy i wstąpił na Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice. Po zamknię
ciu uczelni zaciągnął się do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Jako ułan i st. ułan walczył na froncie
ukraińskim i rosyjskim do 8.1.1920 r. W czerwcu 1919 r. był kontuzjowany w bitwie pod Chotyniem na
Wołyniu. 1.3.1920 r. otrzymał urlop akademicki i rozpoczął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Po powrocie z urlopu w lipcu 1920 r. został skierowany do Szkoły Podchorą
żych Piechoty, a następnie na kurs uzupełniający w Centrum Szkolenia Kawalerii w Grudziądzu. 20.8.1921 r.
mianowany ppor. Pozostawał w 1 p.uł. na stanowiskach dowódcy plutonu, p.o. dowódcy szwadronu i
oficera materiałowego pułku. Por. mianowany w 1923 r. W 1930 r. przeniesiony do KOP, gdzie pełnił
funkcje oficera wywiadowczego i dowódcy plutonu w szwadronach „Zaleszczyki” i „Dederkały” w Bry
gadzie KOP „Wołyń”. W 1935 r. awansowany do stopnia rtm. W 1937 r. objął funkcję instruktora
w Szkole Podchorążych Kawalerii dla Podoficerów w Bydgoszczy.

Za udział w kampanii wrześniowej został odznaczony Orderem VM 5 kl. nr 12180.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiąt
kowymi.

We wrześniu 1939 r. walczył jako dowódca szwadronu w dyonie rozpoznawczym 10 psk wchodzącego
w skład 10 BKaw. Zmot. Ranny 2.9. W nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej,
osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie (wykaz, poz. 1712).
CAW, Ap 1769/89/2608.
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Rtm. st. sp.
Jerzy Franciszek
Kuszel

Rtm. st. sp. Jerzy Franciszek Kuszel s. Wincentego i Franciszki z Boreckich, ur. 21.1.1893 r.
w Koszycach ,pow. pińczowski. W 191 Or. ukończył gimnazjum w Kielcach. Do wybuchu wojny praco
wał w majątku rodziców. 23.8.1914 r. zgłosił się do Legionów Polskich. Walczył na froncie w 2 p.uł.
13.6.1915 r. brał udział w szarży pod Rokitną, gdzie został kontuzjowany.

Za udział w bitwie pod Rokitną został odznaczony Orderem VM 5 kl. nr 5479.
4.11.1918 r. wstąpił do WP i otrzymał przydział do 2 p.uł. W 1919 r. awansował do stopnia ppor. i został
przeniesiony do 6 p.uł., z którym uczestniczył w walkach przeciwko bolszewikom. W 1920 r. odkomen
derowany do 5 dyonu taborów. 1.4.1920 r. mianowany por. Odbył kurs oficerów taborów we Lwowie,
a w 1. 1924-1925 szkolenie w CSKaw. w Grudziądzu. Kolejno pełnił służbę jako dowódca plutonu
w 2 p.uł., a w 1. 1931-1934 w 8 psk na stanowisku dowódcy szwadronu i adiutanta pułku. W 1929 r.
awansował do stopnia rtm. W 1934 r. przeszedł w stan spoczynku.

Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i medalami pamiątkowymi.

26.8.1939 r. zmobilizowany do 1 p. szwol. w Warszawie, następnie przegrupowany pod Chorzele, 1.9.
walczył pod Przasnyszem. 2.10.1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, za
mordowany w Charkowie.
CAW, Ap 14108,23826.
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Mjr kaw.
Piotr Antoni
Massalski

Mjr kaw. Piotr Antoni Massalski s. Stanisława i Marii ze Straszewiczów, ur. 29.6.1894 r. w Merefie,
w guberni charkowskiej. W 1914 r. zdał maturę, a w 1915 r. ukończył Oficerską Szkołę Kawalerii
w Jelizawetgradzie w randze chor. Na froncie służył w armii rosyjskiej do 1917 r., awansując w tym czasie
do stopnia por. W grudniu tego roku wstąpił do I Korpusu Polskiego; służył w Oficerskim Legionie Jazdy.
Brał udział w walkach z bolszewikami w składzie 4 Dywizji gen. Żeligowskiego, w 1 p.uł. W 1918 r.
powrócił do kraju i razem z pułkiem uczestniczył w wojnie 1920 r. początkowo jako dowódca szwadro
nu, później p.o. dowódcy pułku. Brał udział w walkach na Ukrainie i w ofensywie na Kijów.
2 sierpnia 1920 r. w bitwie pod wsią Srebrną, na czele dwóch spieszonych szwadronów,
brawurowym atakiem zdobył groblę bronioną przez pułk piechoty bolszewickiej, po
którego rozbiciu pierwszy wdarł się do wsi, biorąc licznych jeńców i trofea.
Za czyn ten otrzymał Order VM 5 kl. 1952.
20.8.1920 r. ranny pod Chłopiatynem. Po zakończeniu wojny pełnił służbę w 24 p.uł. W 1922 r.
w stopniu kpt. przeniesionydo 20 p.uł,. gdzie do 1929 r. był dowódcą szwadronu. W 1927 r. awansował
do stopnia mjr. Zamiłowany hodowca koni, w 1929 r. został wyznaczony na stanowisko rejonowego
inspektora koni w Równem i pełnił je do wybuchu II wojny.
Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Srebrnym Krzyżem
Zasługi i medalami pamiątkowymi.
We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli, osadzony w obozie kozielskim, zamordowany w Katyniu
(LW z 2.4.1940 r., trzecia, poz. 98).
CAW, Ap 5851,11539,6443, VM 51-4190, KN 20.7.1932 r., KZ 13-224.
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Mjr kaw.
Kazimierz
Mikołajewski

Mjr kaw. Kazimierz Mikołajewski s. Jana i Kazimiery z Rylskich, ur. 4.5.1894 r. w Radomsku. Po
ukończeniu 6 klas gimnazjum w Piotrkowie w 1913 r. wyjechał do Rosji. Wstąpił do pułku kawalerii
w Gatczynie, ukończył szkołę podoficerską i jako ekstemista zdał maturę. W 1915 r. z pułkiem skierowa
ny na front, gdzie przebywał do 1916 r. W 1917 r. brał udział w wydzielaniu Polaków z oddziałów
rosyjskich do szwadronu polskiego, z którym w czerwcu wstąpił do 1 p.uł. I Korpusu Polskiego. Odcięty
od pułku walczącego z bolszewikami, przy pomocy ambasady francuskiej w maju 1919 r. wyjechał do
Murmania. Stąd został wysłany do Archangielska jako oficer werbunkowy do armii polskiej. Z Archangielska udał się do Francji i w stopniu chor, wstąpił do Armii gen. Hallera. Po przybyciu do Polski został
wcielony do 4 psk. Ukończył Szkolę Podchorążych Piechoty Kawalerii w Przemyślu. Z 4 psk odbył całą
kampanię 1920 r.

Jako pchor.-dowódca plutonu odznaczył się 18 czerwca 1920 r., gdy szwadron został
otoczony przez nieprzyjaciela pod Woroszyłówką. Z dwoma plutonami, nie zważając na
silny ogień artylerii i kaemów, z własnej inicjatywy uderzył na kawalerię nieprzyjaciela
i zagrzewając osobistym przykładem żołnierzy szarżował na trzykrotnie silniejszego
przeciwnika - biorąc go na szable, spędzając z pola.
20 sierpnia 1920 r., posuwając się wraz z 10 strzelcami konnymi jak lewe skrzydło
ubezpieczenia dyonu idącego w awangardzie dywizji ku wsi Bobrka, napotkał duży
oddział rozbrojonej naszej piechoty (ok. 350 szeregowych i 542 z innych pp 12 DP),
eskortowany przez kilkudziesięciu kozaków na koniach. Nie oglądając się na
przeważające siły nieprzyjaciela ani jego opór w śmiałym i nagłym ataku rzucił się
pierwszy do boju. Rąbał nieprzyjaciela zmuszając go do ucieczki,odbił jeńców.
Za czyny te otrzymał Order VM 5 kl. nr 1047.
Po zakończeniu wojny pozostał w 4 psk (przemianowany na 6 psk). Do stopnia ppor. mianowany w 1921 r.,
por. w 1922 r. W 1924 r. został przeniesiony do KOP, a w 1928 r. w stopniu rtm. przydzielony do sztabu
4 DKaw. Po jego likwidacji odkomenderowany do 5 p.uł. w Ostrołęce, gdzie służył do 1937 r., awansując do
stopnia mjr.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. był dowódcą kawalerii dywizyjnej 7 DP; zagarnięty do niewoli, osadzony w Staro
bielsku, zamordowany w Charkowie (wykaz, poz. 2235).
CAW, Ap 3170,4337, VM 50-4082.
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Rtm. rez.
Józef
Milewski

Rtm. rez. Józef Milewski s. Kazimierza i Wandy z Wilkońskich, ur. 10.4.1892 r. w Bieganowie, woj.
poznańskie. W1.1902-1909 uczęszczał do gimnazjum w Poznaniu, Gnieźnie i Trzemesznie, a w 1.1909—
1912 w Krakowie, gdzie zdał maturę. Następnie uczył się praktycznie gospodarstwa rolnego. W1.19151918 służył w armii niemieckiej, w oddziałach kawalerii i artylerii. Po powrocie w rodzinne strony
w grudniu 1918 r. wstąpił do armii powstańczej i brał udział w walkach w Poznaniu, Biedrusku i pod
Zbąszyniem. 1.7.1919 r. został przyjęty do 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. W kwietniu 1920 r. ukoń
czył Szkołę Jazdy w Przemyślu i wrócił na front. W lipcu tego roku, przydzielony do 115 Pułku Ułanów
Wielkopolskich, walczył pod Łomżą, Ostrołęką, Ciechanowem i Mławą. Od 1.9., kiedy pułk został
podporządkowany 2 Dywizji Jazdy, brał udział w walkach od Bugu po Zwiahel oraz w wypadach na
Żytomierz i Korosteń. Awansował kolejno do stopnia por.
7 września 1920 r. przy obronie przyczółka mostowego Klewań przeciwko wielokrotnie
przeważającym siłom nieprzyjaciela, który prowadził atak kawalerią z kaemami i autem
pancernym, szybko wprowadził swój szwadron do pieszej walki na cmentarzu pod
miastem. Pod silnym ogniem rzucił się do kontrataku, dając przykład męstwa
i umiejętności w dowodzeniu. Odrzucił przeciwnika, który w pośpiechu cofnął się na
Równe. W bardzo znacznym stopniu przyczynił się do utrzymania m. Klewań.
Za czyn ten otrzymał Order VM 5 kl. nr 1320.

W 1922 r. w stopniu rtm. przeniesiony do rezerwy. Do 1930 r. gospodarował w majątku po rodzicach
w Bieganowie, a po zawarciu małżeństwa objął majątek żony w Garbach, pow. średzki. Na skutek kry
zysu gospodarstwo upadło, wobec czego w grudniu 1932 r. przejął w dzierżawę majątek państwowy
w Łopuchowie, pow. obornicki.

Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie).
W 1939 r. zmobilizowany, wzięty do niewoli, osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu (LW 014
z 4.4.1940 r., poz. 10).
CAW,Ap67,12256.
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Ppłk kaw. st. sp.
Józef

Pająk

Ppłk kaw. st. sp. Józef Pająk s. Józefa i Zofii ze Świerczewskich, ur. 30.1.1893 r. we Lwowie. Tu ukończył
gimnazjum i zdał maturę oraz zaliczył 7 semestrów prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza.
W1.1911-1918 służył w armii austriackiej. Awansował kolejno: do stopnia ppor. w 1915 r., por. w 1917
r. W 1918 r. wstąpił do WP i został przydzielony do 8 p.uł., w szeregach którego odbył kampanię wojenną
1919-1920. W 1919 r. awansował do stopnia rtm.
Order VM 5 kl. nr 5559 otrzymał za kampanię wojenną 1919-1920.

Po zakończeniu wojny służył w 8 p.uł. jako adiutant pułku, w DOGen. Lwów i w 10 BKaw. na stanowisku
szefa sztabu. W 1924 r. ukończył kurs w Centrum Szkolenia Kawalerii w Grudziądzu i został przydzielony
do 22 p.uł. na stanowisko zastępcy dowódcy. W1. 1924—1929 był instruktorem w Obozie Szkolenia Ka
walerii, potem komendantem SPRKaw. Do stopnia mjr. awansował w 1928 r. Od 1929 r. był zastępcą
dowódcy 5 p.uł. i dowódcą szwadronu, a od 1932 r. w stopniu ppłk, służył jako zastępca dowódcy pułku
w 3 p.szwol. W 1937 r. został wyznaczony na dowódcę 27 p.uł.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Char
kowie (wykaz, poz. 4011).
CAW, VM 19-1265.
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Gen. bryg.
Konstanty
Plisowski

Gen. bryg. Konstanty Plisowski s. Karola i Marii z Hołubów, ur. 8.6.1890 r. we wsi Nowosiółka
(Rosja). Ukończył Korpus Kadetów w Odessie i Nikołajewską Szkołę Jazdy w Petersburgu. W1.19081917 służył w armii rosyjskiej. W listopadzie 1917 r. wydzielił żołnierzy Polaków z 12dywizjonujazdy
i sformował szwadron polski, którego był dowódcą i który wcielił do 3 p.uł. I Korpusu Polskiego. Po
rozbrojeniu korpusu przez Niemców przedostał się jesienią 1918 r. na Kubań i od 21.1.1919 r. dowodził
pułkiem ułanów w Odessie. Z 4 Dywizjągen. Żeligowskiego powrócił do Polski. Uczestniczył w działa
niach wojennych na froncie polsko-ukraińskim w Galicji Wschodniej. Wykonał ze swym pułkiem słynną
szarżę pod Jazłowcem. 1.6.1920 r. w stopniu płk. objął dowództwo 4 BKaw. i na jej czele walczył
w kampanii bolszewickiej w składzie wojsk Frontu Południowego. Następnie dowodził 6 BKaw.

18 sierpnia 1920 r. 6 Bryg. Jazdy (w ramach 1 Dywizji Jazdy) uczestniczyła w kontrakcji
na Armię Konną Budionnego w okolicach Lwowa. Płk Plisowski przeprowadził
samorzutnie wypad, podczas którego rozbito brygadę 14 dywizji Budionnego, biorąc
jeńców i 6 taczanek. Następnie poprowadził szarżę i rozbił pozostałe dwie brygady,
zagroził prawemu skrzydłu, spowodował w znacznym stopniu odwrót Budionnego.
30 sierpnia 6 Bryg. Jazdy otrzymała rozkaz uderzenia na tyły konnej armii.
Płk Plisowski poprowadził czołowy pułk. W wyniku szarży osiągnięto Tyszowce,
rozbito brygadę nieprzyjaciela, biorąc 4 armaty i 100 jeńców.
Za czyny te otrzymał Order VM 5 kl. nr 2266.

Po wojnie został mianowany dowódcą 6 BKaw. we Lwowie, potem w Stanisławowie. W 1923 r. ukoń
czył kurs w Centrum Wyższych Studiów Wojskowych. W 1927 r. został dowódcą 5 BKaw. w Krako
wie. W 1929 r. mianowany gen. bryg., a 31.12.1930 r. przeniesiony w stan spoczynku.
Odznaczony także: Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Legią
Honorową.
11.9.1939 r. objął dowództwo twierdzy Brześć. Przedostał się przez pierścień niemiecki i dołączył do
grupy gen. Władysława Andersa, obejmując dowództwo Nowogródzkiej BKaw. Po rozbiciu brygady
został internowany w Starobielsku, zamordowany w Charkowie (wykaz, poz. 2585).
CAW, Ap 7567,15217, KN 23.12.1933 r., VM 90-8490.
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Mjr dypl. kaw?, st. sp.

Stanisław?
Piotrov?ski

Mjr dypl. kaw. st. sp. Stanisław Piotrowski s. Feliksa i Eleonory z Pawłowskich, ur. 22.12.1895 r.
w Częstochowie. Tu ukończył szkołę handlową i gimnazjum. W 1913 r. rozpoczął studia na Politechnice
Lwowskiej. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Od 1915 r. służył w 1 p.uł., z którym walczył na
froncie aż do internowania w Szczypiomie. Następnie krótko pracował w POW. W 1918 r. wstąpił do
WP i ze szwadronem kawalerii wyruszył na front. W 1919 r. został przydzielony do 11 p.uł.,
a w 1920 r. do 1 p.szwol., z którym walczył na froncie do września 1920 r. Następnie aż do końca wojny
służył w 201 p.szwol.

Jako ppor. 201 p.szwol. przez cały czas wykazywał nadzwyczajną odwagę w boju:
uczestniczył w szarży na 5 linii pod Arcelinem 17 sierpnia 1920 r. Kiedy dowódca
szwadronu został ranny, wtedy ppor. Piotrowski poprowadził szwadron i pod ciężkim
ogniem artylerii i kaemów zdobył ze szwadronem armatę i 8 kaemów;
w szarży pod Budkami Głowickimi 20 sierpnia, kiedy został zabity dowódca szwadronu,
ppor. Piotrowski nie zważając na ciężkie straty poprowadził szwadron i zdobył 30
taborów, 2 kaemy i 80 jeńców;
1 października poprowadził szarżę 2 plutonów na wielokrotnie większe siły
nieprzyjaciela. Rozbił bolszewików, wziął 200 jeńców i 2 kaemy.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 285.
Po zakończeniu wojny ukończył kurs dowódców szwadronów w Grudziądzu i został przydzielony do
15 p.uł. W 1925 r. przeniesiony do CWKaw. w Grudziądzu na stanowisko instruktora, a w 1929 r. powrócił
do 15 p.uł. W1.1931-1932 ukończył WSWoj., po czym został przydzielony do BKaw. w Suwałkach na
stanowisko szefa sztabu. Od 1934 r. służył w DOK II jako kierownik referatu w Wydziale Mobilizacyjnym
i Uzupełnień, a od 1937 r. w DOK VIII na stanowisku szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień.
Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Char
kowie (wykaz, poz. 2660).
CAW,Ap6079.
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Płk dypl. kaw?.
Władysław
Płonka

Płk dypl. kaw. Władysław Płonka s. Wojciecha i Anny z Drożdżów, ur. 31.1.1895 r. w Jodłowniku,
pow. limanowski. Ukończył szkołę powszechną w Szczyrzycu k. Limanowej, realną w Krakowie, na
stępnie gimnazjum przyrodnicze w Stanisławowie. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Przydzielony
do 9 kompanii 2 pp, walczył w Karpatach; w 1915 r. kontuzjowany. Po wyleczeniu został przydzielony do
5 szw. 2 p.uł. Leg., z którym przebywał na froncie do kryzysu przysięgowego. Od 1918 r. w WP,
w oddziałach kawalerii grupy rtm. Borkowskiego (przemianowanej w 1919 r. na 9 p.uł.), z którymi odbył
kampanię wojenną.
Wybitnie odważny i doskonały bojowo oficer, dwukrotnie ciężko ranny. Odznaczył się
dowodząc szwadronem przy pozostałej na froncie grupie, w czasie reorganizacji grupy
jazdy w Zamościu, w zdobyciu Smoławy, niespodziewaną szarżą w nocy. Smoława zajęta
była przez 2 pułki konnicy bolszewickiej. Rtm. Płonka wpadł niespodziewanie do środka
wsi, wzniecił panikę i zmusił wroga do bezzwłocznej ucieczki. Po raz wtóry, ranny
w szarży pod Antonówką, osłaniał odwrót dywizji.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 3686.
Wniosek podpisał dowódca pułku rtm. Komorowski.

Po zakończeniu wojny służył w 9 p.uł. W 1931 r. ukończył WSWoj. i został przydzielony do BKaw.
„Toruń” jako szef sztabu. Od 1932 r. był oficerem sztabu w CWKaw. W 1935 r. został przeniesiony do
9 p.uł. w Trębowli. W 1937 r. awansował do stopnia płk. i został mianowany dowódcą 22 p.uł. w Bro
dach, wchodzącego w skład Kresowej BKaw.
Odznaczony także Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i medalami pamiątkowymi.
We wrześniu 1939 r. Kresowa BKaw. walczyła w składzie Armii „Łódź” nad Wartą, a następnie na
Lubelszczyźnie. 23.9. płk Płonka zorganizował Grupę Kawalerii „Chełm” i stoczył walkę z dywizjonem
pancernym 27 dywizji niemieckiej.

W końcu września zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charko
wie (wykaz, poz. 2764).
CAW,ApVM 19-1272.
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Rtm. st. sp.
Wincenty
Poklewski-Koziełł

Rtm. st. sp. Wincenty Poklewski-Koziełł s. Józefa i Julii z d. Poklewska-Koziełł, ur. 25.11.1889 r.
w Talicy (Rosja). Syn powstańca z 1863 r. Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury w Jekatierynburgu
w 1. 1909—1913 studiował w Akademii Rolniczej w Dublanach, gospodarując we własnym majątku
w Kostykach, pow. wileński. W 1917 r. w stopniu ppor. pełnił służbę w ochronie fabryki armat w Petersburgu.
Prowadził tam agitację wśród polskich robotników na rzecz zaciągania się do I Korpusu Polskiego.
W grudniu 1917 r. wstąpił do 3 p.uł. I Korpusu Polskiego. Brał udział w walkach, za które został odznaczony
„amarantową wstążką”. W grudniu 1918 r. wrócił do Warszawy i zgłosił się do WP, do 3 p.uł. Do 1.5.1920 r.
pełnił służbę jako instruktor w Centralnej Szkole Podoficerskiej Jazdy w Przemyślu. Wcielony do 203 p.uł.
w stopniu por., jako dowódca szwadronu brał udział w wojnie przeciwko bolszewikom.
W bitwie pod Kraszewem 10 sierpnia 1920 r., kiedy 3 szwadrony jazdy
nieprzyjacielskiej zmusiły 4 szwadron pułku do cofnięcia się i szły do szarży na główną
pozycję pułku, por. Poklewski-Koziełł na czele swego szwadronu kontratakował ich
w konnym szyku i w walce na białą broń zmusił do cofnięcia się.
Za czyn ten odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 2820.
Wniosek podpisał dowódca dywizji płk G. Orlicz-Dreszer.

W listopadzie 1921 r. w stopniu rtm. przeniesiony do rezerwy. W 1924 r. ponownie powołany i skierowa
ny do Szkoły Samochodów Pancernych w Saumur we Francji. Po jej ukończeniu pełnił służbę w szwa
dronach pancernych 1 Dywizji Kawalerii i 5 Brygady Kresowej. 1.8.1929 r. przeszedł w stan spoczynku
i osiadł w swoim majątku Ludwinowo, pow. wilejski. Był aktywnym członkiem organizacji społeczno-wojskowych.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi.
We wrześniu 1939 r. wzięty do niewoli, osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu (LW 036/4
z 16.4.1940 r., poz. 6).
CAW, Ap 23050, VM 42-3311, Odrz. 9.12.1935 r.
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Mjr kaw.
Karol Stefan
Rudnicki

Mjr kaw. Karol Stefan Rudnicki s. Zygmunta i Stefanii z Marynowskich, ur. 13.10.1898 r. w Żydaczowie, pow. trembowelski. W 1908 r. ukończył szkołę ludową w Żółkwi. W1.1908-1914 uczył się w gimna
zjum klasycznym w Trembowli, skąd przeniósł się do Lwowa. Egzamin dojrzałości zdał w III gimnazjum
klasycznym w 1916 r., po czym został wcielony do armii austriackiej. Walczył w pułkach piechoty na fron
tach włoskim, rumuńskim i ukraińskim. Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej, podejrzewany o pracę
w POW, uwięziony przez Ukraińców w Brodach. Zwolniony, udał się do Lwowa i 1.6.1919 r. wstąpił do
6 p.uł. w stopniu ppor. Z pułkiem brał udział w walkach przeciwko Ukraińcom i bolszewikom jako dowódca
plutonu i szwadronu. Za udział w wojnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1921 r. otrzymał
awans do stopnia por. Po zakończeniu wojny pozostał w 6 p.uł. Dowodził szwadronem i szkołą podoficer
ską. Od 1925 r. dowodził plutonem szkolnym SPRKaw. we Lwowie, a następnie został przydzielony jako
instruktor do Szkoły Podoficerów Zawodowych Kawalerii w Jaworowie. W1927 r. awansowany do stop
nia rtm. 3.8.1930 r. został przeniesiony do 12 p.uł., gdzie kolejno pełnił funkcje: dowódcy szwadronu, ofice
ra mobilizacyjnego, kwatermistrza i II zastępcy dowódcy pułku. W1934 r. mianowany mjr. Wysoko ocenia
ny przez przełożonych jako instruktor i wychowawca. W 193 8 r. wyznaczony na zastępcę dowódcy 27 p.uł.
Za udział w kampanii wrześniowej 1939 r. został odznaczony Orderem VM 5 kł. nr 12228.

Po rozbiciu pułku 27.9. w okolicach Władypola, w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli
sowieckiej; więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
CAW, Ap 6275,8118,9345.
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Rtm.
Kazimierz
Skowroński-Prus

Rtm. Kazimierz Skowroński-Prus s. Wacława i Felicji z Walickich, ur. 18.12.1900 r. w Szpikowie na
Podolu. Uczęszczał do gimnazjum w Niemirowie, które przerwał jako uczeń 7 klasy. Zorganizował hufiec
harcerski i został jego komendantem. 18.12.1917 r. wstąpił do polskiego oddziału partyzanckiego rtm.
Szemiota w Winnicy. W 1918 r. razem z oddziałem został wcielony do szwadronu ziemi humańskiej. Po
bitwie pod Kaniowem rozbrojony przez Niemców i odesłany do twierdzy w Kijowie, skąd uciekł i wstąpił
do II Korpusu Polskiego. Następnie przedostał się na Kubań i zaciągnął się do polskiego szwadronu,
z którym brał udział we wszystkich bitwach z oddziałami bolszewickimi. 1.11.1918 r. wstąpił do WP
i otrzymał przydział do 4 Dywizji gen. Żeligowskiego. Po zorganizowaniu pułku ułanów mjr. Plisowskiego

w Odessie pełnił w nim służbę do sierpnia 1921 r.; brał udział w bitwach stoczonych przez 14 p.uł.
31.8.1922 r. ukończył szkołę podchorążych w Warszawie (tu też zdał egzamin dojrzałości), a w 1923 r.
OSKaw. w Grudziądzu. Awansował na ppor. i otrzymał przydział do 12 p.uł. W 1925 r. mianowany por.
i wyznaczony na instruktora SPRKaw. we Lwowie. W 1928 r. przeniesiony do 8 p.uł., pełnił obowiązki
dowódcy plutonu. W 1932 r. ukończył kurs łączności w Zegrzu i został dowódcą plutonu łączności,
a w 1934 r. odbył kurs dowódców szwadronów w CWKaw. w Grudziądzu i objął obowiązki dowódcy
szwadronu. W tym samym roku awansował do stopnia rtm. Od 1937 r. był adiutantem 8 p.uł.
Za udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą w 1939 r. został przez ówczesne władze
wojskowe odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu VM - protokół MON nr 1.

Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiąt
kowymi.
Kampanię wrześniową 1939 r. odbył z 8 p.uł., walcząc pod Woźnikami, Szczekocinami, Pińczowem,
Baranowem, Tarnogrodem i pod Tomaszowem. Po wkroczeniu wojsk sowieckich, w czasie próby przedar
cia się na Węgry, dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charko
wie (wykaz, poz. 3050).
CAW Ap 371,1294 Odrz. 21.6.1938 r.
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Ppłk dypl. kaw.

Jerzy
Skrzydlewski

Ppłk dypl. kaw. Jerzy Skrzydlewski s. Mieczysława i Zofii z d. Lossow, ur. 28.8.1896 r. w Zbrudzewie, pow. śremski. Ukończył gimnazjum humanistyczne w Ettal (Bawaria) i rozpoczął studia prawnicze na
uniwersytecie w Monachium. W1.1915-1919 służył w armii niemieckiej, będąc bez przerwy na froncie.
W 1919 r. dotarł do Poznania, gdzie wstąpił do 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich (przemianowany na
15 Pułk Ułanów Poznańskich), z którym odbył kampanię wojennąjako dowódca szwadronu. W 1919 r.
mianowany por. i rtm.
5 września 1919 r., podczas wypadu 15 Pułku Ułanów Poznańskich
z Bobrujska na drugą stronę Berezyny, pułk otrzymał meldunek, że brygada piechoty
nieprzyjaciela maszeruje drogą do Kozulicza. Pułk rozpoczął akcję przeciwko brygadzie.
Walka była równa i zacięta, wynik niepewny, wtedy III szwadron pod dowództwem rtm.
Skrzydlewskiego przeszedł lasem na północ od m. Lubowicze i natknął się na tyły
brygady nieprzyjaciela. Skrzydlewski śmiało z całym szwadronem rzucił się do ataku,
zdobywając bolszewickie tabory. Akcja na tyłach wywołała popłoch u nieprzyjaciela,
który zaczął się wycofywać i uciekł. Dzięki szarży Skrzydlewskiego 15 p.uł.
„zdruzgotał” brygadę nieprzyjaciela, biorąc jeńców i 4 kulomioty.
Za czyn ten odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 3905.

Po wojnie służył w 15 p.uł. W 1. 1922-1924 r. ukończył WSWoj.i został przydzielony do DOK I,
a następnie, w 1926 r., do 2 BKaw. na stanowisko szefa sztabu. 1.1.1928 r. awansował do stopnia mjr.
W 1929 r. został przeniesiony do DOK X na stanowisko szefa wydziału, w listopadzie 1932 r. na stano
wisko zastępcy dowódcy 13 Pułku Ułanów Wileńskich. W 1933 r. odbył kurs oficerów sztabowych
w CWKaw. w Grudziądzu, po czym powrócił na swoje stanowisko do 13 p.uł. W 1936 r. awansował do
stopnia ppłk.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Char
kowie (wykaz, poz. 3207).
CAW, AP 4842, VM 21-1483.
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Rtm.
Kazimierz
Skowroński-Prus

Rtm. Kazimierz Skowroński-Prus s. Wacława i Felicji z Walickich, ur. 18.12.1900 r. w Szpikowie na
Podolu. Uczęszczał do gimnazjum w Niemirowie, które przerwał jako uczeń 7 klasy. Zorganizował hufiec
harcerski i został jego komendantem. 18.12.1917 r. wstąpił do polskiego oddziału partyzanckiego rtm.
Szemiota w Winnicy. W 1918 r. razem z oddziałem został wcielony do szwadronu ziemi humańskiej. Po
bitwie pod Kaniowem rozbrojony przez Niemców i odesłany do twierdzy w Kijowie, skąd uciekł i wstąpił
do II Korpusu Polskiego. Następnie przedostał się na Kubań i zaciągnął się do polskiego szwadronu,
z którym brał udział we wszystkich bitwach z oddziałami bolszewickimi. 1.11.1918 r. wstąpił do WP
i otrzymał przydział do 4 Dywizji gen. Żeligowskiego. Po zorganizowaniu pułku ułanów mjr. Plisowskiego

w Odessie pełnił w nim służbę do sierpnia 1921 r.; brał udział w bitwach stoczonych przez 14 p.uł.
31.8.1922 r. ukończył szkołę podchorążych w Warszawie (tu też zdał egzamin dojrzałości), a w 1923 r.
OSKaw. w Grudziądzu. Awansował na ppor. i otrzymał przydział do 12 p.uł. W 1925 r. mianowany por.
i wyznaczony na instruktora SPRKaw. we Lwowie. W 1928 r. przeniesiony do 8 p.uł., pełnił obowiązki
dowódcy plutonu. W 1932 r. ukończył kurs łączności w Zegrzu i został dowódcą plutonu łączności,
a w 1934 r. odbył kurs dowódców szwadronów w CWKaw. w Grudziądzu i objął obowiązki dowódcy
szwadronu. W tym samym roku awansował do stopnia rtm. Od 1937 r. był adiutantem 8 p.uł.
Za udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą w 1939 r. został przez ówczesne władze
wojskowe odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu VM - protokół MON nr 1.

Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiąt
kowymi.

Kampanię wrześniową 1939 r. odbył z 8 p.uł., walcząc pod Woźnikami, Szczekocinami, Pińczowem,
Baranowem, Tarnogrodem i pod Tomaszowem. Po wkroczeniu wojsk sowieckich, w czasie próby przedar
cia się na Węgry, dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charko
wie (wykaz, poz. 3050).
CAW Ap 371,1294 Odrz. 21.6.1938 r.

260

Mjr dypl. kaw. st. sp.
Adam Lech
Sołtan

Mjr dypl. kaw. st. sp. Adam Lech Sołtan s. Bohdana i Marii z Sołtanów, ur. 24.9.1898 r. w Polanówce, pow. puławski. Ukończył polskie gimnazjum męskie w Kijowie. W 1917 r. wstąpił do I Korpusu
Polskiego, w którym służył aż do jego rozwiązania. Od 1918 r. w WP z przydziałem do 1 p.uł., z którym
przebył kampanię wojennąjako pchor., dowódca szwadronu kaemów.

19 sierpnia 1920 r. 1 i 14 pułk weszły do wsi Żołtanica i dostały się pod huraganowy
ogień artylerii nieprzyjaciela. Szwadrony 1 i 14 pułku wycofały się, pozostał tylko pluton
pod dowództwem pchor. Sołtana. Wieś została oskrzydlona przez Kozaków, wpadli oni
do wsi i z boku zaszli pluton Sołtana, który się nie cofnął, ale pozostał przy taczankach
i ostrzeliwał nieprzyjaciela, zabijając m.in. dowódcę sotni, i tym samym uratował pluton
kulomiotów.
Za czyn ten odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 2591.
W 1920 r. ukończył szkołę podchorążych jazdy i został mianowany ppor. Po zakończeniu wojny nadal
służył w 1 p.uł.. W 1921 r. ukończył CSKaw. w Grudziądzu, a w 1932 r. WSWoj. Od tego roku był
wykładowcą historii i geografii w CWKaw., od 1933 r. dyrektorem nauk w SPKaw.

Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Medalem Niepodległości i medalami pamiątkowymi.
We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Char
kowie (wykaz, poz. 3285).
CAW, Ap 8801, VM 90-8511.
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Rtm. st. sp.
Stanisław Henryk
Szczucki

Rtm. st. sp. Stanisław Henryk Szczucki s. Juliusza i Bogumiły z Bodnarów, ur. 20.7.1892 r. w Antoni
nach, pow. zasławski. Ukończył handlową szkołę Rontalera w Warszawie i taką samą szkołę w Krze
mieńcu. W 1913 r. wcielony do armii rosyjskiej i skierowany do Jelizawetgradzkiej Szkoły Kawalerii. Od
1918 r. służył w III Korpusie Polskim w Rosji, do czasu internowania przez Austriaków. W 1919 r.
wstąpił do WP. Przydzielony do szwadronu ziemi warszawskiej, w jego szeregach walczył na froncie
litewsko-białoruskim. Następnie służył w 3 p.uł., gdzie od 13.1.1920 r. był dowódcą szwadronu.
W marcu 1920 r. wyróżnił się w walkach pod Lidą, gdzie wyprowadził nieostrzelanych
ułanów spod ognia broni ręcznej i maszynowej, a jednego rannego ułana sam przeniósł
na plecach w bezpieczne miejsce. W boju pod Jakimowską Słobodą nad Berezyną
pierwszy rzucił się do ataku na bagnety, pociągając za sobą ułanów, a sam ranny, do
końca wałki pozostawał w szyku.
Za czyny te otrzymał Order VM 5 kl. nr 4491.

W kwietniu 1920 r. awansowany do stopnia por. Po wojnie ukończył kurs instruktorski w CWKaw.
w Grudziądzu, skąd powrócił do 3 p.uł. na stanowisko dowódcy szwadronu. Następnie służył
w 8 p.uł. i w 5 BKaw (oddziałem macierzystym pozostawał 8 p.uł.), a od 1928 r. był dowódcą szwadronu
pionierów w tejże brygadzie. W 1937 r. został kwatermistrzem w dyonie przeciwpancernym w Rzeszowie.
W 1939 r. przeniesiony w stan spoczynku.

Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiąt
kowymi.

We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli, osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu (LW 032/1
z 14.4.1940 r., poz. 45).
CAW, Ap 4621,10395,28142, VM 22-1550, Odrz. 9.5.1938 r.

283

Rtm. st. sp.
Józef
Szumski

Rtm. st. sp. Józef Szumski s. Aleksandra i Julii z Czekanowskich, ur. 26.3.1889 r. w majątku Woronowo, pow. lidzki. Ukończył gimnazjum filologiczne w Omsku. W 1910 r. został wcielony jako poborowy
do wojska rosyjskiego. 20.8.1917 r. wstąpił do I Korpusu Polskiego, służył w 10 pułku strzelców. Kom
pania, w której pełnił służbę, odznaczona została „amarantową wstążką” Legii Honorowej .W 1918 r.
został awansowany do stopnia pchor., dowodził plutonem. 12.5.1919 r. zgłosił się do 1 p.szwol.,
w którym przebył całą wojnę przeciwko bolszewikom i służył po zakończeniu działań.

W bitwie - w akcji pod Imą szedł na czele swojego plutonu. Podczas ataku bez wahania
rzucił się w ogień. Przy ataku na pancerkę jako jeden z pierwszych poszedł za
przykładem swojego dowódcy i pomimo ognia kaemów dotarł na odległość
kilkudziesięciu kroków i zmusił pancerkę do odwrotu.
W szarży pod Worotniowem, podczas odwrotu szwadronu, wobec niespodziewanego
ataku z boku, Szumski cofając się jako ostatni, przykładem swym powstrzymywał
pluton. Ostrzeliwując umożliwił szwadronowi zmianę frontu.
W bitwie pod Ciechanowem i Mławą zdobył w ataku kaem.
W szarży na Wyszyny jeden z pierwszych wpadł do wsi, wziął ponad 100 jeńców.
W wypadzie na Słucz zniósł cały oddział nieprzyjaciela i wziął go do niewoli.
Za czyny te odznaczony Orderem VM 5 kl. nr 3072.
W 1920 r. mianowany ppor., 16.8.1923 r. awansowany do stopnia por. 12.5.1926 r. brał udział w wy
padkach majowych w Warszawie. W 1928 r. przeniesiony z 1 p.szwol. do 26 p.uł., w którym służył do
1934 r. jako oficer materiałowy. W 1929 r. awansowany do stopnia rtm. 31.8.1935 r. przeniesiony w stan
spoczynku.

Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i medalami pamiątkowymi.
W 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu (LW 036/4
z 16.4.1940 r., poz. 26).
CAW, Ap 10898,16607,23672, VM 33-2485, Odrz. 17.1.1933 r.
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Mjr kaw. rez.
Mirosław
Szydłowski

Mjr kaw. rez. Mirosław Szydłowski s. Wenantego i Julii z Zembrowskich, ur. 2.9.1896 r. we Lwowie.
Tu ukończył gimnazjum humanistyczne, a Wyższą Szkołę Handlową w St. Gallen (Szwajcaria). Od wrze
śnia 1914 r. w Legionach Polskich; pełnił służbę w 2 szwadronie rtm. Wąsowicza oraz w 2 szwadronie
2 p.uł., aż do kryzysu przysięgowego.
12 lutego 1915 r. kpr. Szydłowski prowadził patrol, który został ostrzelany przez
Kozaków. Padł jego koń i trzej pozostali z patrolu się wycofali. Szydłowski z jednym
ułanem pieszo dotarli do lasu i ostrzelali Kozaków, którzy uciekli. Doszli do wsi, gdzie
rozpędzili placówkę nieprzyjaciela, którą skutecznie ścigali. Później pod naporem wroga
się wycofali aż do połączenia z nadeszłymi w międzyczasie posiłkami.
Za czyn ten odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 5468.

W listopadzie 1918 r. wstąpił do WP; otrzymał przydział do 2 p.szwol. Rokitniańskich, z którym odbył
całą kampanię bolszewicką. Awansowany do stopnia por. i rtm. W 1922 r. zwolniony do rezerwy
z przydziałem do 20 p.uł. Był dyrektorem handlowym w Zarządzie Fabryki Tektury i Papieru „Fordon”
w Warszawie.

Odznaczony także: KrzyżemNiepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) i medalami pamiątkowymi.
W 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu (LW 017/3

z 4.1940 r., poz. 63).
CAW, Ap 5707, VM 53-4451, KN 10.12.1931 r.
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Mjr kaw. rez.
Jan
Śląski

Mjr kaw. rez. Jan Śląski s. Ludwika i Marii ze Świackich, ur. 7.12.1895 r. w majątku Trzebcz Szla

checki, pow. chełmiński. Ukończył gimnazjum realne i zdał maturę w Bydgoszczy. W styczniu 1915 r.
powołany do armii niemieckiej, służył w 13 p. uł. w Hanowerze. Następnie ukończył SPKaw. w Dobritz
k. Berlina i został mianowany ppor. Od 12.12.1916 do 15.8.1917 r. był instruktorem w 2 p.uł. Legionów
Polskich. Walczył na froncie rosyjskim i francuskim. W 1919 r. pracował w POW, następnie wstąpił do
WP i otrzymał przydział do 2 Pułku Ułanów Wielkopolskich (późniejszy 16 p.uł.). Jako dowódca szwa
dronu walczył na froncie bolszewickim.
26 kwietnia 1920 r. podczas ataku 1 szwadronu na Husiatyn por. Śląski miał
decydujący udział w zdobyciu północnej części miasta i dworca towarowego. Przez
kilkanaście godzin powstrzymywał ogień nieprzyjaciela, biorąc osobiście udział
w walkach na białą broń. Wytrzymał bezpośredni atak pociągu pancernego.
25 lipca 1920 r. por. Śląski z 1 szwadronem podczas luzowania przez 16 p.uł. 1 p. szwol.

został chwilowo poza prawym skrzydłem linii bojowej. Zaatakowany przez wroga,
poderwał swój szwadron i rzucił do kontrszarży, nieprzyjaciel został rozbity - zostawił
zabitych, taczankę z kaemem i sztandar.
26 lipca 1920 r. por. Śląski na czele swego 1 szwadronu 16 p.uł. z 2 kaemami obsadzał
okopy pod Szczurowicami. Nieprzyjaciel cały dzień ostrzeliwał okopy huraganowym
ogniem artylerii, a wieczorem zaatakowała kawaleria Budionnego. Por. Śląski, chory

i wycieńczony, z garstką żołnierzy powstrzymał wroga, nieprzyjaciel nie sforsował okopu.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 4317.

Po zakończeniu wojny dowodził szwadronem zapasowym 16 p.uł. 15.10.1921 r. został przeniesiony do
rezerwy. Gospodarował w rodzinnym majątku Trzebcz. Był znanym działaczem społecznym, pełnił funk
cję prezesa Pomorskiego Związku Ziemian. Z ramienia BBWR został posłem na Sejm RPIV kadencji
(1935-1938), a w V kadencji Senatu RP od 11.11.1938 r. był bezpartyjnym senatorem do chwili wybu
chu wojny. 19.3.1939 r. został mianowany mjr.
Odznaczony: Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Medalem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi.
We wrześniu 1939 r. zgłosił się w ramach mobilizacji do OZ 16 p.uł. w Garwolinie. Wzięty do niewoli,
osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu (LW 035/4 z 16.4.1940 r., poz. 68).
CAW, Ap 12426, VM 38-2929, VM 89-8383.
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Por. kaw. rez.
Antoni
Tijewski

Por. kaw. rez. Antoni Tijewski s. Antoniego i Salomei z Zajączkowskich, ur. 13.1.1902 r. w m. Derbent
na Kaukazie. Ukończył szkołę realną w Rostowie n. Donem. Od 1918 r. służył w WP. W szeregach
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich 4 Dywizji gen. Żeligowskiego walczył w I. 1918-1919 na Kubaniu,
w Besarabii i Galicji, a następnie brał udział w walkach przeciwko bolszewikom.

10 października 1920 r. w wypadzie na Korosteń kpr. Tijewski dowodził plutonem, który
otrzymał rozkaz podejścia do toru w pobliże bolszewickiego pociągu pancernego oraz
zerwania szyn kolejowych za pociągiem w celu odcięcia mu odwrotu. Mimo
huraganowego ognia wywiązał się z powierzonego mu zadania. Podłożył ładunek
wybuchowy, który zerwał szyny i uszkodził pociąg. Podczas prób naprawiania szyn przez
bolszewików kpr. Tijewski zaatakował pociąg i wziął do niewoli 19 Rosjan i 2 kaemy.
Za czyn ten odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 2550.
W 1921 r. został zwolniony do rezerwy. Pracował jako urzędnik w magistracie w Zdołbunowie, a następ
nie w PKU Dubno. W 1933 r. ukończył kurs oficerów rezerwy dla dowódców szwadronów ckm
w SPRPiech. w Zambrowie i został mianowany ppor. rez. W 1935 r. awansowany na stopień por. rez.
W 1937 r. odbył ćwiczenia rezerwy w 21 p.uł. Działał społecznie w Związku Oficerów Rezerwy oraz
Lidze Morskiej i Kolonialnej jako wiceprezes.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu
(LW 035/3 z 16.4.1940 r., poz. 23).
CAW, Ap 282,VM 51-4227.
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Ppłk kaw.
Edward
Wania

Ppłk kaw. Edward Wania s. Jana i Reginy ze Stachurów, ur. 13.10.1897 r. w Ottyni, pow. tłumacki.
Ukończył szkołę powszechną, gimnazjum, a następnie seminarium nauczycielskie w Krakowie. W1.19121914 należał do Związku Strzeleckiego, gdzie ukończył szkołę podoficerską. 16.8.1914 r. wstąpił do Legio
nów Polskich. Przydzielony do Legionu Polskiego, później do 3 pp Leg., następnie grupy kawalerii sztabu
baonu, a od 1.5.1915 r. do 18.2.1918 r. do 2 p.uł., odbył kampanię karpacką, w Królestwie Polskim
i wołyńską. Po rozwiązaniu Legionów udał się na Ukrainę. Za działalność w POW internowany przez Ukra
ińców. 1.5.1919 r. zgłosił się do WP w stopniu wachm. i otrzymał przydział do 9 p.uł. Z tym pułkiem brał
udział w walkach na froncie ukraińskim i białoruskim. W 1919 r. mianowany ppor., w 1920 r. - por.
Dnia 31 sierpnia 1920 r. w bitwie pod Wolicą Śniatycką por. Wania na czele szwadronu

prowadził szarżę. Otoczony przez nieprzyjaciela przebił się do cofającego się szwadronu,
zebrał go pod ogniem kaemów i artylerii i ponownie poprowadził do szarży, zmuszając
nieprzyjaciela do cofnięcia się. Mimo ciężkiej kontuzji od pocisku armatniego, po
odzyskaniu przytomności, mimo wyraźnego rozkazu dowódcy pułku odejścia na
spoczynek do taboru, wsiadł na koń i w wieczornej szarży w tej miejscowości, ponownie
zapędził się na nieprzyjaciela z por. Taraszewiczem i wachm. Zarębą. Dał świetny
przykład swoim żołnierzom, walcząc aż do otrzymania ciężkiej rany i zabicia konia.
Za czyn ten odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 3587.

W1.1921-1924 nadal pełnił służbę w 9 p.uł. jako dowódca szwadronu. Ukończył kurs oficerów kawalerii
w Grudziądzu i awansował do stopnia rtm. W 1 . 1925-1929 był w KOP dowódcą szwadronu,
a potem kwatermistrzem pułku. W 1929 r. awansował do stopnia mjr. i powrócił do 9 p.uł., w którym służył
do 1933 r. Następnie został przeniesiony do 3 p.szwol. w Suwałkach na stanowisko zastępcy dowódcy.
W 1936 r. awansował do stopnia ppłk. W 1938 r. otrzymał nominację na komendanta SPRKaw.
Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Srebrnym Krzyżem
Zasługi i medalami pamiątkowymi.
We wrześniu 1939 r. był dowódcą grupy kawalerii, zorganizowanej z nadwyżek mobilizacyjnych
OZ Mazowieckiej i Pomorskiej BKaw. Grupa ta walczyła w składzie Frontu Południowego; brała udział
w bitwie pod Zamościem. W czasie tych działań zabrany do niewoli, osadzony w Kozielsku, zamordowa
ny w Katyniu (LW 015/2 z 5.4.1940 r., poz. 86).
CAW, Ap 4540,13220, VM 13-1274, KZ 21-43, KN 6.6.1931 r.

310

Płk kaw.
Konrad
Zembrzuski

Płk kaw. Konrad Zembrzuski s. Aleksandra i Stefanii z Krzyżanowskich, ur. 19.2.1890 r. w Radzicach,
pow. pułtuski. Ukończył Szkołę Przemysłową Techniczną Wł. Piotrowskiego w Warszawie. Następnie
studiował w Instytucie Elektrotechnicznym na uniwersytecie w Tuluzie, gdzie w 1913 r. założył oddział
Strzelca. W 1914 r. przyjechał do Krakowa i 6.8.1914 r. w składzie kompanii kadrowej wyruszył na
wojnę. Brał udział w boju pod Kielcami. 10.11.1914 r. przeniesiony do 1 p.uł. Leg. Beliny-Prażmowskiego, walczył na froncie. Po kryzysie przysięgowym internowany w Szczypiomie i Łomży. 3.11.1918 r.
zgłosił się do 1 p.uł. (późniejszy 1 p.szwol.). Awansowany do stopnia ppor., przebywał na froncie jako
dowódca plutonu i zastępca dowódcy szwadronu. W 1919 r. ukończył Oficerską Szkołę Jazdy w Starej
Wsi pod Warszawą. 3.7.1919 r. został szefem Oddziału IV Dowództwa 4 Brygady, później 2 DKaw.
W walkach z Armią Konną Budionnego pod Morozowicami, po uderzeniu i próbie
zepchnięcia kawalerii polskiej za rz. Bug, por. Zembrzuski udał się z dowódcą dywizji
(jako adiutant) na linię 2 p.uł. i 115 p.uł. Wśród gradu kul kaemów i granatów ręcznych,
pod silnym ogniem dział, zbierał, zagrzewał i prowadził do walki żołnierzy. Czynił to bez
rozkazu, z własnej inicjatywy, utrzymując pozycję przez 2 godziny.
W walkach pod Koniuchami i pod Równem, forsując rzekę na czele plutonu sztabowego,
obsadzał i utrzymał mosty, zapewniając wykonanie zadań przez siły główne dywizji.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 3966.
Wniosek podpisał dowódca dywizji płk Gustaw Orlicz-Dreszer, dodając: „proszę jak
najśmielej o przyznanie orderu VM za świetną brawurę wykazaną na stanowisku
dywizji”.

Brał udział w wyprawie kijowskiej i wileńskiej. W1.1921-1927 ponownie służył w 1 p.szwol. Od 1927 r.
pełnił funkcję adiutanta Marszałka Piłsudskiego. W marcu 1930 r. znów objął dowództwo 1 p.szwol., a od
października 1931 r. był dowódcą 15 p.uł. W 1938 r. został przeniesiony do DOK VII.
Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Złotym Krzyżem Za
sługi i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. był w OZ Wielkopolskiej BKaw. w Kraśniku; wzięty do niewoli, osadzony
w Kozielsku, zamordowany w Katyniu (LW 022/3 z 9.4.1940 r., poz. 52).
CAW, Ap 398,2062,8399, VM 30-2537, KN 12.5.1937 r., KZ 3-385.
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Płk kaw.
Kazimierz
Żelisławski

Płk kaw. Kazimierz Żelisławski s. Zygmunta i Marii z Migdalskich, ur. 15.3.1893 r. w Adamkach, pow.

kaliski. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do średniej szkoły handlowej w Kaliszu. Za udział
w strajku szkolnym w 1905 r. musiał ją opuścić i maturę zdał w szkole Wawelberga i Rotwanda
w Warszawie. Studiował także na politechnice w Glons (Belgia). W 1914 r. został powołany do armii
rosyjskiej, w której, w oddziałach kawalerii, pełnił służbę do listopada 1917 r. Wtedy w stopniu podrotmistrza skierowany do I Korpusu Polskiego, gdzie objął stanowisko dowódcy 4 szwadronu 2 p.uł. Po
demobilizacji korpusu wrócił do Kalisza. 1.11.1918 r. zgłosił się do WP i rozpoczął formowanie
4 szw. 2 p. uł. w Siedlcach. Już 1.12.1918 r. wyruszył na front ukraiński. Zweryfikowany w stopnia rtm.,
dowodził szwadronem oraz dyonem, a pod koniec wojny pełnił obowiązki dowódcy pułku. Dał się po
znać jako odważny i dzielny oficer kawalerii.

W dniu 5 stycznia 1920 r., w wypadzie nad Słuczą, szwadron rtm. Żelisławskiego tworzył
awangardę pułku i brygady. Zadanie polegało na jak najlepszym połączeniu się z innymi
oddziałami Dywizji Jazdy. Energia i rozpęd, z jakim prowadził swój szwadron,
zdecydował o wyniku wałki. Napotkany po drodze pułk jazdy nieprzyjaciela, rtm.
Żelisławski w zdecydowanej szarży konnej, nie czekając na posiłki i nie bacząc na ogień
kaemów i artylerii nieprzyjaciela, zniszczył doszczętnie, biorąc jeńców i kaemy.
Kontynuując atak, w drugiej końcowej szarży na białą broń, powtórnie rozbił
przeważającego liczebnie nieprzyjaciela pod Fedorówką, biorąc jeńców i kaemy.
Stanowcza postawa dowódcy szwadronu uchroniła pozostałe siły brygady od strat.
Za czyn ten otrzymał Order VM 5 kl. nr 4003.

W czerwcu 1920 r. został ranny w bitwie pod Zwiahlem. W 1. 1921-1928 pełnił służbę w 2 p.uł. na
stanowiskach dowódcy szwadronu, kwatermistrza i dowódcy pułku. Awansował kolejno: do stopnia mjr.
w 1925 r., ppłk, w 1927 r. W 1928 r., po kursie w CWKaw. w Grudziądzu, objął dowództwo 3 p. uł.
W 1931 r. mianowany płk. 10.2.1937 r. objął dowództwo 13 p.uł. w Nowej Wilejce.
Odznaczony także: Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi.
Na wojnę w 1939 r. wyruszył jako zastępca dowódcy Nowogródzkiej BKaw. Po objęciu przez gen.
Andersa dowództwa Grupy Operacyjnej Kawalerii przejął obowiązki dowódcy brygady. 27.9. pod wsią
Władywopol brygada została rozbita i zmuszona do działania w rozproszeniu. Podczas przedzierania się
w kierunku granicy węgierskiej płk Żelisławski dostał się do niewoli sowieckiej; osadzony w Kozielsku,

zamordowany w Katyniu (LW 017/2 z 4.1940 r., poz. 17).
CAW, Ap 2493,9758, VM 89-8487 i 90-8556. KZ 18-161.
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Por. kaw. rez.
Marceli Teodor
Żółtowski

Por. kaw. rez. Marceli Teodor Żółtowski s. Adama i Marii z Kwileckich, ur. 18.6.1900 r. w Jarogniewicach, pow. kościański. W1. 1910-1916 uczył się w Patschkau na Śląsku, awl. 1916-1919w szkole
średniej w Szwajcarii. W marcu 1919 r. wstąpił do WP. W lutym 1920 r. ukończył SPKaw. w Warszawie.
Przydzielony do 16 p.uł., z pułkiem tym walczył na froncie ukraińskim.

1 maja 1920 r. pod Rogoźnem, podczas odwrotu pułku w pierwszych walkach z armią
Budionnego, pchor. Żółtowski z plutonem liczącym 25 szabel, pozostawiony jako straż
tylna maszerującego w ariergardzie pułku, miał rozkaz jak najdłużej utrzymać bród,
przez który pułk się przeprawił i przejść go dopiero w ostatniej chwili. Rozwinąwszy swój
pluton w tyralierę, stawił czoło nacierającemu przeciwnikowi i dopiero, gdy był prawie
okrążony, przeprawił swój pluton i sam przejechał jako ostatni przez bród, będący już
pod gęstym ogniem kulomiotów nieprzyjaciela. Jego dzielności i trzeźwości umysłu
zawdzięcza się, że natarcie nieprzyjaciela straciło swą siłę.
W szarży pod Jazłowczykiem 3 sierpnia 1920 r., kiedy jechał odważnie na czele swego
plutonu i zachęcając innych swym przykładem, został ranny w nogę.
Za całość zasług w wojnie odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 3360.

Po wyleczeniu rany wrócił do pułku. 1.9.1920 r. mianowany ppor., pełnił służbę do końca wojny jako
dowódca plutonu. 4.4.1920 r., na własną prośbę, został przeniesiony do rezerwy. Uzupełniał wykształce
nie: w 1 922 r. zdał maturę w Poznaniu, a następnie ukończył wyższe kursy ziemiańskie we Lwowie. Do
wybuchu wojny w 1939 r. zajmował się majątkiem w Głuchowie, pow. czempiński. Powoływany kilka
krotnie na ćwiczenia do 17 pp. W 1932 r. otrzymał stopień por. rez.
Odznaczony także Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.

Zmobilizowany 24.8.1939 r., dowodził szwadronem 17 pp w OZ Wielkopolskiej BKaw. w Kraśniku;
wzięty do niewoli, osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu (LW 032/1 z.14.4.1940 r., poz. 91).
CAW, Ap 5409,1981,8724, VM 38-2931.
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Rtm. kaw?, st. sp.
Kazimierz
Żuromski

Rtm. kaw. st. sp. Kazimierz Żuromski s. Juliana i Katarzyny ze Szpilewskich, ur. 10.6.1895 r. w Biłce,

pow. żytomierski. W wieku 13 lat wstąpił do Korpusu Kadetów w Kijowie. Po zdaniu matury odbył
5-miesięczny kurs w Szkole Wojskowej Kawalerii w Jelizawetgrodzie. Mianowany chor., walczył na fron
tach I wojny światowej, uzyskując w 1915 r. stopień ppor., w 1916 r. por. W 1915 r. kontuzjowany.
W styczniu 1918 r. wstąpił do I Korpusu Polskiego, gdzie jako dowódca szwadronu 3 p.uł. walczył
z oddziałami bolszewickimi. 17.5.1919 r. zgłosił się do Dyonu Jazdy Kresowej mjr. Jaworskiego (przemia
nowanego na IV Wołyński Dyon Jazdy, a w 1920 r. na 19 p.uł.), z którym brał udział w walkach na froncie
jako dowódca szwadronu. W 1919 r. awansował do stopnia por.
11 czerwca 1920 r. po rozbiciu I baonu 34 pp we wsi Trzerewatrz, na rozkaz
dowodzącego grupą ppłk. Łuczyńskiego, został wysłany szwadron IV Wołyńskiego
Dyonu pod dowództwem por. Żuromskiego. Wypełniając zadanie, przy pomocy
2 kaemów, szwadron przeszedł do kontrataku przeprowadzonym brawurowo tak, że
chwilowo liczniejszy oddział bolszewików zmuszony był do cofnięcia się. Dzięki tej akcji
przeprowadzonej z dużą inicjatywą, pod silnym ogniem kaemów i artylerii, z narażeniem
życia, oddziały grupy miały możność wycofania się w porządku.
Za czyn ten został odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 4196.

W 1922 r. zweryfikowany w stopniu rtm i przeniesiony do 20 p.uł.. W 1924 r., po odbyciu kursu w CSKaw.
w Grudziądzu, skierowany do 19 p.uł., w którym pozostawał do 1929 r. Ostatnie dwa lata służył w 2 psk
jako dowódca szwadronu. 28.2.1931 r. został przeniesiony w stan spoczynku. W latach trzydziestych mieszkał
w Puszczykowie pod Poznaniem.

Odznaczony także: Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i medalami pamiątkowymi.
We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Sarobielsku, zamordowany
w Charkowie (wykaz, poz. 1127).
CAW, AP176,5158, VM 22-1646.
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