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MIESI¢CZNIK ZWIÑZKU KOMBATANTÓW RP I BY¸YCH WI¢èNIÓW POLITYCZNYCH

Laureaci Konkursu „Bohaterowie sà wÊród nas“

W sali konferencyjnej Związku Komba tantów RP i Byłych Więźniów Politycz nych w W a r s z a w i e o d b y ł o s i ę 1 2 c z e r w c a
br. podsumowanie Ogólnopolskiego
Konkursu dla Młodzieży „Bohaterowie
są wśród nas“. Na konkurs, zorganizo wany przez ZG ZKRPiBWP pod honoro wym patronatem szefa Urzędu ds. Kom batantów i Osób Represjonowanych
min. Jana J. Kasprzyka oraz wiceprezy denta Światowej Federacji Weteranów
gen. dr. Stanisława Woźniaka, napłynę ło 151 prac ze 120 szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

BOHATEROWIE SÑ WÂRÓD NAS
potkanie otworzył wiceprezes ZG ZKRPiBWP,
kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, kmdr Hen ryk L. Kalinowski ], witając serdecznie zgromadzonych bohaterów Konkursu – młodzież szkolną oraz towarzyszących im nauczycieli i rodziców. Powitał
także gości uroczystości – radcę
szefa Urzędu ds. Kombatantów i OR Jana
Srokę, wiceprezydenta
ŚFW gen. dr. Stanisława Woźniaka, przewodniczącego Komisji
Konkursowej płk. dr.
hab. Witolda Lisow-

S

skiego, prezesa Koła Środowiskowego ŚZŻAK dr. Zbigniewa
Ruczaja.
Wiceprezes ZG, gospodarz
uroczystości, nawiązał do miejsca spotkania – historycznego
obiektu, będącego siedzibą najliczniejszej, wielośrodowiskowej
organizacji zrzeszającej kombatantów i byłych więźniów poli-

tycznych. Jako uczestnikowi Powstania Warszawskiego i szturmu
Berlina – powiedział
H. Kalinowski – tematyka i pokłosie Konkursu są mi bardzo bliskie

i z wielkim szacunkiem odnoszę
się do ich autorów – młodych
Polaków, którym historia – widziana oczami ich najbliższych –
leży na sercu. Gratuluję wszystkim nauczycielom, którzy potrafili zainspirować młodzież i włożyli wiele pracy w to, aby nadesłane teksty były jak najlepsze.
Przewodniczący Komisji Konkursowej, dr hab.
_ Witold Lisowski podkreślił,
że siedmioosobowa Komisja Konkursowa z wielką
uwagą, wnikliwie,
pochyliła się nad
wszystkimi nadesłanymi pracami. Każda z nich
była wielokrotnie omawiana,
a następnie oceniana. Dziś na tej
sali jesteście – Wy – laureaci
konkursu, którzy – zdaniem komisji – zasłużyliście na to wyróżnienie.
siągnięciem Konkursu –
jest jego ogólnopolski
zasięg oraz rozległa tematyka.

O

Młodzież szukała bohaterów wokół siebie, sięgała do rodzinnych
pieleszy: pradziadków, dziadków,
najbliższych, sąsiadów.
Dzięki tym szczegółowym
relacjom zaakcentowane zostało 100 lat walk Polaków o wolną
Polskę. W nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkursowych są wspomnienia z obrony
Lwowa 1918 r., wojny z bolszewikami 1920 r., okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, hitlerowskich obozów zagłady i sowieckiej golgoty, krwawych wydarzeń na Wołyniu, dramatycznych
losów Zamojszczyzny.
Np. 13-letnia Ania z Warszawy, odkryła losy swoich pradziadków; Mateusz z Żar ukazał
losy dziadka – „Żołnierza Wyklętego“; Zosia z Chełma losy więźniów Majdanka; Paulina, Madzia
i Ewa z Kłobucka życie legendarnej gen. Elżbiety Zawadzkiej
„ZO“; Oliwia z Lubartowa strajk
w Wyższej Szkoły Pożarniczej
w 1981 r.; Estera i Agata losy Polaków broniących Polski i polskości na Kaszubach; Klaudia,
Ola, Madzia i Kasia – krwawe
mordy Polaków na Wołyniu.
Te przykłady
pokazują – powiedział W. Lisowski – jak szeroka jest gama
zainteresowań
młodzieży. Piękne słowa, bez
patosu, a ile
wzruszeń i przywiązania – NON
OMNIS MORIAR
Dokoƒczenie na str. 4 [
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[ Dokoƒczenie ze str. 3

– Ojczyzna, czyn, duma. 100-lecie Polski to wielka ofiara krwi
i cierpienia – to też wspaniałe
tworzywo budowania świadomości, to serc święty obowiązek.
Płk Lisowski zwrócił się także do nauczycieli. Nisko się im
pokłonił w imieniu swoim
i w imieniu organizatorów. Powiedział, że nikt nie zapomina
o ich wysiłku, inspirowaniu
uczniów i zachęceniu do działań
wykraczających poza program
szkoły, często poza godzinami
swojej pracy. Wszystkim szkołom biorącym udział w Konkur-

sie pogratulował, ale przede
wszystkim – podkreślił to jeszcze raz – gratulujemy nauczycielom i uczniom, którzy są wizytówką szkoły.
eden z inicjatorów, koordynator Konkursu z ramienia Związku Kombatantów,
skarbnik ZG Krzysztof Adamczyk sprawnie przeprowadził
ceremonię wręczania nagród
i wyróżnień. Kolejno, z rąk przedstawiciela Urzędu, wiceprezydenta Woźniaka i wiceprezesa ZG
Związku kmdr. Henryka L. Kalinowskiego laureaci i wyróżnieni
otrzymali nagrody i dyplomy
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ufundowane przez organizatorów,
a także przez nielicznych sponsorów, w tym dr. Zbigniewa Ruczaja, Martę Filipowicz, redakcję
miesięcznika „Polsce Wierni“ oraz
Agencję Reklamową Kangur. Każdy
z laureatów stawał
także do pamiątkowej fotografii w towarzystwie wręczających nagrodę, na
tle sztandaru
ZKRPiBWP.
Jestem pod
wrażeniem zainteresowania
Konkursem, jego zasięgiem
i ilością, jak też
jakością nadesłanych prac
– powiedział
radca szefa
Urzędu ds Kombatantów i OR

Jan Sroka ]. Omówił krótko
niektóre z nagrodzonych prac –
w tym wyróżnioną nagrodą szefa Urzędu pracę Anny Kodym –
„Bohaterowie są wśród nas –
moi pradziadowie“, zwracając
uwagę na trudne, złożone losy
pokolenia rodziców, dziadków
i pradziadków dzisiejszej młodzieży. Polacy walczyli na wszystkich frontach drugiej wojny światowej – na zachodzie i wschodzie,
w powietrzu, na morzach i oceanach – powiedział radca Sroka.
Dzięki Waszym pracom, waszemu wysiłkowi, a także wysiłkowi
Waszych nauczycieli i opiekunów, tak wiele okruchów historii
nie pójdzie w zapomnienie.
odczas kuluarowych rozmów z radcą Janem Sroką,
wiceprezesem ZG kmdr. Henrykiem Kalinowskim i przewodniczącym Komisji Konkursowej
płk. Witoldem Lisowskim mówiono
o wydaniu książkowym najlepszych prac konkursowych, aby
historie opisywane w nich mogły dotrzeć do większego grona odbiorców. Wszyscy dyskutujący zgodzili
się z tym, że zasługują na to bohaterowie prac i ich autorzy.
Ceremonia podsumowania Konkursu zakończona została _ wspólnym
zdjęciem na tle siedziby Związku – historycznego pałacu
Rembielińskich oraz
obiadem z udziałem gości i gospodarzy.
MIZ

P

Fot. Alina Nowacka-Brysiak
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P R OT OK Ó¸
z przebiegu i oceny Ogólnopolskiego Konkursu dla M∏odzie˝y
„BOHATEROWIE SÑ WÂRÓD NAS“

P

od honorowym patronatem Szefa Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka,
Wiceprezydenta Âwiatowej Federacji Weteranów – gen. dr.
Stanis∏awa Woêniaka, z inicjatywy Prezesa ZG Zwiàzku Kombatantów
RP i BWP p∏k. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego, z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodleg∏oÊci, w pierwszym kwartale 2018 r., przeprowadzony
zosta∏ Ogólnopolski Konkurs dla M∏odzie˝y „Bohaterowie sà wÊród nas“.
Do organizatorów konkursu nap∏yn´∏o ∏àcznie 151 prac uczniów
szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ze
123 szkó∏ z terenu ca∏ego kraju.
1) Powo∏ana przez Prezesa ZG ZKRPiBWP Komisja Konkursowa, której przewodniczy∏ dr hab. Witold Lisowski, dokona∏a wnikliwej analizy nades∏anych prac i po dodatkowych konsultacjach
postanowi∏a:
• Nagrod´ Szefa Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka przyznaç ANNIE KODYM uczennicy Szko∏y Podstawowej Niepublicznej im. B∏. H. Koêmiƒskiego
w Warszawie – „Bohaterowie sà wÊród nas – moi pradziadkowie“
(praca nr 131);
• Nagrod´ Wiceprezydenta Âwiatowej Federacji Weteranów, gen.
dr. Stanis∏awa Woêniaka przyznaç MATEUSZOWI KOROBLEWSKIEMU – uczniowi Katolickiej Szko∏y Podstawowej w ˚arach – „Mój dziadek – ˝o∏nierz wykl´ty“ (praca nr 9);
• Nagrod´ Prezesa Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Kombatantów RP
i By∏ych Wi´êniów Politycznych, p∏k. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego
przyznaç ZOFII NOWAKOWSKIEJ, uczennicy Szko∏y Podstawowej nr 4
z Oddzia∏ami Integracyjnymi w Che∏mie – „Tysiàce ich by∏o – pozosta∏o bardzo ma∏o“ (praca nr 17).
2) Komisja postanawia przyznaç dwie nagrody specjalne:
• PAULINIE BIERNACKIEJ, MAGDALENIE DEDERKO, EWIE
SIKORSKIEJ – uczennicom Zespo∏u Szkó∏ nr 3 w K∏obucku – Szko∏a
Ponadgimnazjalna – „El˝bieta Zawacka »ZO« – ˝yciorys niezwyczajny“ (praca nr 70);
• OLIWII BOCIAN – uczennicy Regionalnego Centrum Edukacji
Zawodowej, Technikum Zawodowe w Lubartowie – „Strajk w Wy˝szej
Oficerskiej Szkole Po˝arniczej“ (praca nr 4).
3) Komisja postanawia przyznaç dziesi´ç równorz´dnych wyró˝nieƒ:
• DARIUSZOWI NIEW¢G¸OWSKIEMU – uczniowi Zespo∏u
Szkó∏ nr 1 w Lubinie, Technikum nr 1 – „Wywiad z Panià Irenà Nawrockà Tras, ps. »Krysia«“ (praca nr 34);
• ESTERZE LESZCZY¡SKIEJ, AGACIE SPR¢GA – uczennicom
Szko∏y Podstawowej nr 2 im. J. Pi∏sudskiego w Sierakowicach – „Jan
Leszczyƒski. Wspomnienia o rodzinie“ (praca nr 44);
• ANTONIEMU PACHOLCZYKOWI – uczniowi Szko∏y Podstawowej nr 3 z Oddzia∏ami Dwuj´zycznymi i Sportowymi im. J. Kusociƒskiego w ¸omiankach – „Z opowiadaƒ mojego dziadka“ (praca nr 50);
• ANNIE SKRZYPIK – uczennicy Szko∏y Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Z∏ojcu – „Historia Pani W∏adys∏awy G∏àb – Dziecko
Zamojszczyzny“ (praca nr 78);
• KAMILI GLI¡SKIEJ, MARTYNIE RAJCHEL – uczennicom Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej –
„Mali ludzie, wielkie nieba“ (praca nr 85);

• MICHA¸OWI DZIERGASOWI – uczniowi Zespo∏u SzkolnoPrzedszkolnego w Bestwinie – „Pami´tnik wojenny, rok 1920“ (praca
nr 92);
• KACPROWI SZCZUROWSKIEMU – uczniowi Szko∏y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw∏a II w Siemiatyczach – „Mielnik 1926 rok“
(praca nr 99);
• KLAUDI BIA¸EJ, ALAKSANDRZE LEWCZUK – uczennicom I LO
im. S. Czarnieckiego w Che∏mie – „Z Bindugi w Êwiat“ (praca nr 118);
• MAGDALENIE BERNARD, MAGDZIE TUNIAK, KATARZYNIE
MAZUREK – uczennicom Zespo∏u Szkó∏ im. H. Sienkiewicza w Grabowcu – „Dlaczego Pani Sabina?“ (praca nr 135);
• KAMILI KARASI¡SKIEJ, ALEKSANDRZE POLA¡SKIEJ –
uczennicom Zespo∏u Placówek OÊwiatowych w Stadnickiej Woli –
„Wojna to czas straszny – wywiad z kpt. Jerzym W∏adys∏awem ¸ab´dowiczem“ (praca nr 151).
4) Za szczególny wk∏ad pracy i inne spojrzenie w przygotowanie prac konkursowych o walorach poznawczych o charakterze wybiegajàcym poza wyznaczone kryteria Komisja postanowi∏a przyznaç trzy wyró˝nienia specjalne:
• JULII JAROSZ – uczennicy Szko∏y Podstawowej nr 2 w Pieƒsku
– „Wojna oczami dziecka“ (praca nr 74);
• KATARZYNIE KASZUBIE, PAULINIE IMIO¸EK, WIKTORII
CZERMAK – uczennicom VII LO im. K. K. Baczyƒskiego – „Wywiad
z kombatantem – Panem Mieczys∏awem Gronkiem“ (praca nr 145);
• ANNIE KACPRZYCKIEJ – uczennicy Publicznego Gimnazjum
im. Jana Paw∏a II w Piechowicach – „Wojna oczami trzynastoletniej
dziewczynki“ (praca 146).
5) Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Kombatantów RP i BWP postanowi∏
nagrodziç wszystkie szko∏y bioràce udzia∏ w Konkursie „Bohaterowie sà wÊród nas“ pó∏rocznà prenumeratà (od czerwca do grudnia
2018) miesi´cznika „Polsce Wierni“.
Zdaniem Komisji nades∏ane na Konkurs prace spe∏nia∏y w wi´kszoÊci wymagane kryteria zarówno pod wzgl´dem merytorycznym, jak i redakcyjnym. PodkreÊlenia wymaga szeroki zakres tematyczny nades∏anych opracowaƒ, obejmujàcy m.in. wojn´ 1920 roku, okres II wojny Êwiatowej, w tym walki ˝o∏nierzy WP na wszystkich frontach oraz w konspiracji, lata okupacji, ˝ycie codzienne w tym okresie, a tak˝e korzystanie przez autorów w szerokim zakresie z materia∏ów ikonograficznych.
Organizatorzy i Komisja Konkursowa przekazujà wyrazy podzi´kowania, szacunku i uznania wszystkim autorom nades∏anych prac, rodzinom i osobom, które podzieli∏y si´ z nimi swoimi wspomnieniami,
a tak˝e dyrekcjom szkó∏ i nauczycielom – opiekunom autorów.
Niezaprzeczalnà wartoÊcià Konkursu jest osobiste zaanga˝owanie
m∏odzie˝y w poznanie i pog∏´bienie wiedzy o ludziach i wydarzeniach
sprzed lat, o ich wk∏adzie w odzyskanie przez Polsk´ wolnoÊci i niepodleg∏oÊci, a przede wszystkim poznanie historii swoich rodzin.
Nades∏ane prace stanowià wartoÊciowy materia∏ historyczny, który
zostanie wykorzystany (za wiedzà i zgodà autorów) do publikacji w prasie i mediach elektronicznych, a tak˝e – po uzyskaniu wsparcia finansowego – w formie ksià˝kowej.
Przewodniczàcy Komisji Konkursowej
dr hab. Witold Lisowski
Cz∏onkowie Komisji Konkursowej: Waldemar Baranowski, Jerzy Bednarski,
Micha∏ Izdebski, Alina Jankowska, Miko∏aj ¸uczniewski, Aleksander Mazur
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KONTYNUUJÑ TRADYCJE POLSKIEJ KAWALERII
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U¸ANI ZANIEME¡SCY – WCZORAJ I DZIÂ
To by∏ niezwyk∏y, magiczny dzieƒ. Po modlitwie i odÊpiewaniu „Kiedy ranne wstajà zorze“ autokar
z kilkudziesi´cioma wspó∏czesnymi U∏anami Zaniemeƒskimi oraz u∏anami i artylerzystami konnymi
ochotniczej Krakowskiej Brygady Kawalerii w pe∏nym umundurowaniu ze sztandarem, lancami
i szablami ruszy∏ do Wilna. Kawalerii towarzyszyli cz∏onkowie rodzin pu∏kowych. Wyprawa mia∏a
charakter religijno-symboliczny, gdy˝ 100 lat temu, 4 listopada 1918 r. zosta∏ odtworzony Pu∏k 4 U∏anów,
którego tradycje si´gajà epoki napoleoƒskiej – 1813 r.
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listopada 1918 r. w rozkazie nr 1
dowódca jednostki p∏k Stanis∏aw
Rawicz-Dziewulski napisa∏: Niech
4 Pu∏k b´dzie jednà, nieroz∏àcznà rodzinà,
niechaj s∏u˝y wiernie krajowi i stoi ponad
swary i zam´ty. W imi´ Boga zaczynajmy!
Ju˝ 11 listopada 1918 r. w Warszawie pu∏k
wystawi∏ zorganizowany i uzbrojony oddzia∏, który bra∏ udzia∏ w szturmie na broniony przez Niemców ratusz i w rozbraja-

niu pu∏ku huzarów. Zdobyto sporo broni.
Ze wzgl´du na problemy zwiàzane z brakiem wszystkiego, co by∏o potrzebne do
organizacji pu∏ku, zarzàdzono tworzenie
szwadronów w ró˝nych miastach liczàc na
pomoc miejscowej ludnoÊci. 1 szwadron
by∏ formowany w ¸om˝y, 2 szwadron w M∏awie, 3 w P∏ocku, a 4 (Dzieci Kujawskich)
we W∏oc∏awku. Wi´kszoÊç Polaków docenia∏a potrzeb´ utworzenia Wojska Polskiego, wspomaga∏a, jak tylko mog∏a, obroƒców niepodleg∏oÊci odzyskanej po 123 latach niewoli.
To ten pu∏k ruszy∏ na pomoc Orl´tom
Lwowa, a 16 kwietnia 1918 r. 2 szwadron
i 4 szwadron do∏àczy∏y do Grupy Kawalerii
pp∏k. W∏adys∏awa Beliny-Pra˝mowskiego
– do „wyprawy na Wilno“. Trzy dni póêniej,
w wielkà sobot´ o Êwicie, Grupa Kawalerii
„Beliny“ dotar∏a do Wilna i natychmiast
rozpocz´∏a szturm na miasto zaj´te
w styczniu przez bolszewików.
Wspomina rtm. Micha∏ Nowicki, dowódca 4 szwadronu: Ulica Ostrobramska. Ka˝dy prawie spoglàda na t´ tabliczk´ i myÊli
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„dobry omen“. Otwierajà si´ okiennice,
okna, wyglàdajà przestraszone twarze mieszkaƒców, ale wnet, poznawszy swoich, wychodzà, niektórzy z obrazami w r´ku; b∏ogos∏awià, inni padajà na kolana p∏aczàc.
Wpadamy na wiadukt kolejowy tu˝ ko∏o
stacji. Strzelajàc, u∏ani rzucajà si´ do ataku. Bolszewicy zauwa˝yli nas, otwierajà
ogieƒ, ale za póêno. Atak idzie na stojàcy
pociàg przepe∏niony bolszewikami, skàd
w naszà stron´ grzmià salwy.
Stykamy si´ z 2 szwadronem por. Witkowskiego, który ma te˝ sporo jeƒców,
a poniewa˝ jego szwadron otrzymuje rozkaz udania si´ dalej, oddaje nam wszystkich jeƒców i znika w mieÊcie, gdzie wre
najgorszy bój, bój uliczny. Stacja jest ju˝
w naszych r´kach.
Zaskoczeni wtargni´ciem u∏anów na
stacj´ kolejowà bolszewicy bez∏adnie uciekali przewa˝nie torami kolejowymi w kierunku Nowej Wilejki. Jednak po och∏oni´ciu zatrzymali si´ na ul. Ostrobramskiej
i próbowali posuwaç si´ w kierunku dworca. ˚eby to uniemo˝liwiç, zosta∏ przeciw
nim skierowany 2 szwadron Pu∏ku 4 U∏anów, który nacierajàc mi´dzy wagonami
wkrótce rozproszy∏ nieprzyjació∏ i skierowa∏ si´ w kierunku Ostrej Bramy.
owódca 2 szwadronu por. Antoni
Witkowski: Gdy uszed∏em ze szwadronem par´set kroków, nagle od strony
Ostrej Bramy ukaza∏o si´ kilkunastu kozaków, którzy Êmia∏o parli naprzód. Zauwa˝ywszy nas, w miejscu zawrócili i ruszyli
galopem z powrotem. Jeden z kozaków,
który w ucieczce przodowa∏, na progu
Ostrej Bramy potknà∏ si´ z koniem tak nieszcz´Êliwie, ˝e koƒ i jeêdziec na miejscu
zostali trupami. Reszta uciekajàcych, widzàc co si´ sta∏o z ich towarzyszem, poniecha∏a pierwotnego zamiaru przekroczenia Ostrej Bramy i skr´ci∏a w Bazyliaƒskà.
Widocznie R´ka Bo˝a dotkn´∏a najeêdêcy
i nie dopuÊci∏a do zniewa˝enia Êwi´tego
miejsca...
Po wyprawie na Wilno Pu∏k 4 U∏anów
Zaniemeƒskich prowadzi∏ walki na dalekich kresach dawnej Rzeczypospolitej
w rejonie rzek Ptyczy i Berezyny. 9 lipca
1920 r. na wschód od Miƒska pod
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Grebionkà dwa szwadrony rozbi∏y szar˝à
trzy pu∏ki nieprzyjaciela. Zdobyto trzy
sztandary. Straty Rosjan – 127 zabitych.
Straty Polaków – jeden poleg∏y oficer oraz
pi´ciu u∏anów. Dzieƒ ten sta∏ si´ dniem
Êwi´ta pu∏kowego.
Po ci´˝kich walkach odwrotowych
w 1920 r. U∏ani Zaniemeƒscy uczestniczyli
w Bitwie Warszawskiej i Operacji Niemeƒskiej. W pierwszych latach pokoju pe∏nili
s∏u˝b´ w ochronie granic II Rzeczypospolitej w okolicach Dokszyc, G∏´bokiego
i Dzisny.
Na poczàtku maja 1927 r. pu∏k przyby∏
na sta∏e do garnizonu Wilno. Miejscem postoju b∏´kitnych u∏anów sta∏y si´ Koszary
Tuskulaƒskie przy ulicy Kalwaryjskiej.
Wkrótce pu∏k bra∏ udzia∏ w koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wystawi∏
szwadron honorowy ze sztandarem, który
eskortowa∏ Prezydenta RP Ignacego
MoÊcickiego i Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego z dworca kolejowego do Pa∏acu Reprezentacyjnego, a nast´pnie do Katedry
na uroczyste nabo˝eƒstwo. Na zakoƒczenie uroczystoÊci defilowa∏ przed cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Po raz ostatni Pu∏k 4 U∏anów Zaniemeƒskich by∏ w Ostrej Bramie w niedziel´
27 sierpnia 1939 r., kilka dni przed wybuchem II wojny Êwiatowej. U∏ani w szyku
pieszym przybyli na nabo˝eƒstwo do Matki Boskiej Ostrobramskiej, a póêniej na
grób Matki i Serca Syna na Rossie, gdzie
odczytana zosta∏a przysi´ga. W kampanii
wrzeÊniowej 1939 r. u∏ani walczyli w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, bronili
przedmoÊcia na WiÊle pod Maciejowicami.
Podczas przeprawy przez Wis∏´ pu∏k poniós∏ ogromne straty. Pod naporem Niemców, walczàc, wycofywa∏ si´ na po∏udniowy-wschód. 27 wrzeÊnia w okolicy Medyki, w obliczu ogromnej przewagi dwóch
wrogów dowódca podjà∏ decyzj´ zaniechania dalszej walki. Sztandar zakopano.
Wielu u∏anów dosta∏o si´ do niewoli. Kilkunastu oficerów zgin´∏o w Katyniu. Pozostali u∏ani walczyli nadal – zarówno
w ZWZ, Armii Krajowej, jak i Polskich Si∏ach Zbrojnych na wszystkich frontach.
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u∏k s∏ynà∏ z wielkiej odwagi i brawury. Nieprzypadkowo wi´c wÊród
jego najbardziej znanych oficerów nale˝y
wymieniç legendarnych dowódców: mjr.
Henryka Dobrzaƒskiego „Hubala“, p∏k.
Zygmunta Szendzielarza „¸upaszk´“ czy
cichociemnego kuriera mjr. Aleksandra
Stpiczyƒskiego.
W 1947 r. rozproszeni na emigracji
U∏ani Zaniemeƒscy utworzyli w Londynie
Ko∏o Pu∏kowe, które przyczyni∏o si´ do
utrwalenia historii pu∏ku i przechowania jej
a˝ do czasów wspó∏czesnych. Ko∏o zrzeszajàce cz∏onków Zaniemeƒskiej Rodziny Pu∏kowej i wielu Przyjació∏ dzia∏a nieprzerwanie, obecnie ju˝ tylko w kraju. Tradycje Pu∏ku
4 U∏anów Zaniemeƒskich przejà∏ w 1995 r.
i godnie kontynowa∏ 3 Mazurski Batalion

Rozpoznawczy z Gi˝ycka.
Ta jednostka z koƒcem
2010 roku zosta∏a rozformowana w ramach przekszta∏ceƒ Wojska Polskiego.
W 2015 r., zgodnie z decyzjà Ministra Obrony Narodowej barwy i tradycje bojowe U∏anów Zaniemeƒskich zosta∏y uroczyÊcie przekazane, na rynku Lidzbarka Warmiƒskiego, 9 Warmiƒskiemu Pu∏kowi Rozpoznawczemu im. p∏k. Zygmunta Szendzielarza „¸upaszki“.
Z du˝ym powodzeniem rozwija swà
patriotycznà dzia∏alnoÊç Oddzia∏ Kawalerii
Ochotniczej im. Pu∏ku 4 U∏anów Zaniemeƒskich ze szwadronami w Opolu, Wroc∏awiu i Krakowie. Zaczàtkiem oddzia∏u
by∏a kawaleria harcerska w Blachowni ko∏o Cz´stochowy, noszàca barwy pu∏ku od
po∏owy lat 80-tych.
I oto przed po∏udniem 19 maja 2018 r.
szwadron honorowy wspó∏czesnej kawalerii ochotniczej i artylerii konnej
z U∏anami Zaniemeƒskimi na czele,
w szyku pieszym, wszed∏ do Ostrej Bra-

my, by pok∏oniç si´ swojej opiekunce –
Mi∏osiernej Matce Boskiej Ostrobramskiej, której wizerunek znajdowa∏ si´ na
sztandarze Pu∏ku 4 U∏anów Zaniemeƒskich. Na twarzach licznych pielgrzymów oraz mieszkaƒców dawnego polskiego Wilna widaç by∏o ogromne zdumienie i wzruszenie. Po blisko 80 latach
przed Cudownym Obrazem pochyli∏ si´
na lancy ponownie chabrowo-bia∏y proporczyk u∏aƒski. Msz´ Êw. za poleg∏ych,
zamordowanych, zaginionych i zmar∏ych u∏anów odprawi∏ proboszcz z Bere˝nik ks. W∏adys∏aw Napiórkowski,
który uroczyÊcie poÊwi´ci∏ sztandar kawalerii ochotniczej.
ast´pnie ponad 40 uczestników
pielgrzymki uda∏o si´ na cmentarz
Rossa, gdzie przy grobie Matki i Serca
Syna u∏ani zaciàgn´li wart´ honorowà.
Obok p∏yty grobu zosta∏ z∏o˝ony wieniec
w barwach pu∏ku; po modlitwie zapalono
znicze.
Tekst i fot. W¸ODZIMIERZ SYTA
prezes Ko∏a Rodzin i Przyjació∏
Pu∏ku 4 U∏anów Zaniemeƒskich
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