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2014 Wydanie specjalne

Drodzy czytelnicy
Do waszych rąk trafia ko lejny numer Biuletynu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, którego zawartość
w głównej mierze poświęcona
jest historii wojska polskiego
na Ziemi Hrubieszowskiej oraz
na terenie podregionu Gotania.
Pomysł na przygotowanie tego wydania zrodził się
w trakcie pracy Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat
Hrubieszowski” nad projektem pt. „Organizacja imprez
i działań o charakterze poznawczym, integracyjnym oraz
promującym podregion Gotania”, który otrzymał wysoką
ocenę i został dofinansowany w II konkursie grantowym
„Granty na rozwój NGO” w ramach projektu „Od wizji do
nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej.
Myślą przewodnią projektu było zwrócenie uwagi społeczności powiatu hrubieszowskiego oraz podregionu Gotania na
związki, ich efekty i możliwą perspektywę współpracy środowiska wojskowego ze środowiskiem cywilnym, m.in. w zakresie
promocji Ziemi Hrubieszowskiej i podregionu Gotania.
Historia Hrubieszowa, powiatu hrubieszowskiego oraz całego podregionu Gotania zapisana została bowiem m.in. obecnością na tych terenach różnorodnych formacji wojska polskiego, wieloma wydarzeniami wojennymi i bitwami oraz tradycjami i dorobkiem kulturowym, jakie niosła ze sobą ta obecność,
przenikającymi do życia codziennego, kulturalnego i obyczajowego miejscowego społeczeństwa. Szczególne miejsce na
mapie stacjonowania formacji wojskowych w naszym regionie
w przeszłości i obecnie zajmuje miasto Hrubieszów.
W/w wartości zdaniem autorów projektu powinny być
bardziej wykorzystywane w działaniach na rzecz integracji
tych środowisk, promocji i wzbogacania oferty turystycznej
Ziemi Hrubieszowskiej oraz podregionu Gotania, i dlatego
głównie temu tematowi poświęcony jest niniejszy numer
BIULETYNU TRH.
Partnerami wspierającymi Stowarzyszenie „Bezpieczny
Powiat Hrubieszowski” przy realizacji projektu byli Jednostka
Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie oraz Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica.
Projekt pt. „Organizacja imprez i działań o charakterze
poznawczym, integrującym oraz promującym podregion
Gotania” zakładał zrealizowanie cyklu imprez – zadań
o charakterze poznawczym i integrującym mieszkańców
oraz jako atrakcja turystyczna promująca podregion „Gotania”. W ramach projektu przygotowano i zrealizowano
wspólnie z partnerami wspierającymi:
– w dniu 28 maja br. na strzelnicy na terenie koszar,
„Zawody strzeleckie z broni sportowej w konkurencji kobiet
i mężczyzn o Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej 4055
w Hrubieszowie oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.
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– w dniu 14 czerwca 2014 r. na stadionie HOSiR, Hrubieszowski Festyn Militarny dla mieszkańców podregionu
Gotania w połączeniu z uroczystymi obchodami jubileuszu
20.lecia 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im.
mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, w programie którego
m.in. odbyły się pokazy: sprzętu i wyposażenia Jednostki
Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, walk i sprawności żołnierzy 2 hpr, walk wojów gockich, przyrządzania potraw wojów
gockich, a także degustacja grochówki wojskowej, wręczenie pucharów, nagród i dyplomów dla uczestników zawodów
strzeleckich oraz występy zespołów estradowych.
Trzecim, a zarazem ostatnim zadaniem przewidzianym
do realizacji w ramach w/w projektu było przygotowanie
i wydanie w październiku 2014 r. biuletynu okolicznościowego TRH w wersji papierowej i elektronicznej, poświęconego
historii wojska polskiego na Ziemi Hrubieszowskiej oraz na
terenie podregionu Gotania.
Promocja biuletynu realizuje się w okolicznościach
szczególnych, a mianowicie w trakcie odbywania się XIX
Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego
w Hrubieszowie, pod którego podwaliny położył ks. prałat
ppłk Andrzej Puzon, kapelan 2 hpr, był pomysłodawcą i jest
jednym z głównych organizatorów.
Poprzez teksty Edyty Biszczat i Jerzego Krzyżewskiego
zawarte w Biuletynie oraz jego dystrybucję partnerzy projektu mają nadzieję rozpowszechnić jeszcze bardziej wiedzę
o Wojsku Polskim na terenie Ziemi Hrubieszowskiej i na terenie podregionu Gotania. W tym celu wersja elektroniczna
Biuletynu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
projektodawcy, a ponadto wersje elektroniczne i papierowe
zostaną dostarczone do bibliotek Towarzystw Regionalnych
w woj. lubelskim oraz do bibliotek publicznych i szkolnych na
terenie Gotanii. Wzbogacą one zbiory biblioteczne TRH dostępne dla wszystkich mieszkańców regionu.
W imieniu własnym oraz Zarządu Stowarzyszenia
„Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” serdecznie dziękuję za współpracę przy realizacji projektu naszym partnerom, Towarzystwu Regionalnemu Hrubieszowskiemu oraz
Jednostce Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie. Dziękuję
płk. Marcinowi Majowi, dowódcy JW Nr 4055, wszystkim
żołnierzom i pracownikom cywilnym tej Jednostki, którzy
angażowali się w realizację projektu, sponsorom i osobom
cywilnym wspierającym nas w tym przedsięwzięciu.
Serdeczne słowa podziękowania kieruję do autorów
tekstów Biuletynu Pani Edyty Biszczat i Pana Jerzego
Krzyżewskiego oraz do Pani Bogumiły Dragan-Szkodzińskiej, która ponadto zaprojektowała okładki Biuletynu oraz
przygotowała wersję do druku.
Mieszkańcom naszego regionu dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą i wzięcie udziału w realizowanych zadaniach konkursowych.
Zdzisław Kosakowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
„Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”
Ojciec Chrzestny Sztandaru
2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego
im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”
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PŁK MGR MARCIN MAJ

SŁOWO DOWÓDCY
2 HRUBIESZOWSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO „HUBALA”

Od zarania dziejów o związku wojska i społeczeństwa decydowała geografia. Szlaki handlowe,
turystyczne i bitewne wyznaczane były przez ukształtowanie terenu, zalesienie i hydrografię. Tak jest
i w przypadku Garnizonu Hrubieszów. Znajduje się on
bowiem w widocznym korytarzu przebiegającym równoleżnikowo, przez który przepływa Bug, stanowiący naturalną przeszkodę wymuszającą spowolnienie
bądź zatrzymanie, czyli miejsce dogodne do obrony.
Zauważono to już zapewne w czasach żyjących tutaj
Gotów, którzy postrzegani byli jako wybitni wojowie.
Wieki później przetaczające się z zachodu na wschód
i ze wschodu na zachód wojska, prowadzone były
w większości właśnie wykorzystując „korytarz hrubieszowski”. Jako dowód świadczyć może ilość miejsc
upamiętniających chwalebne czyny oręża i niezwykle
bogata historia wojskowości na tym terenie.
Aktualna sytuacja Europy oraz geopolityczna Polski,
szczęśliwie pozwala pochylić się nad historią i bliższym
poznaniem czynu zbrojnego na tym terenie. Ponadto pozwala nam także nawiązywać w pokoju do tradycji wojskowości
opartej na wartościach patriotyczno-religijnych. Mając na uwadze opisane na
wstępie uwarunkowania przestrzenne
Garnizonu Hrubieszów oraz stacjonującego w nim 2 Hrubieszowskiego Pułku
Rozpoznawczego, należy nadal krzewić
w społeczeństwie te wartości, które będą
zapewniały pokój, szacunek do tradycji oraz stanowiły kierunek i motywację
dla proobronnych postaw społecznych
w tym regionie. Na podkreślenie zasługu-

je fakt, że w znacznej większości w jednostce służą najlepsi synowie „tej Ziemi”, którzy wychowani w patriotycznym i religijnym duchu postanowili kontynuować
tradycje swych przodków i poświęcić swe najlepsze
lata dla służby Narodowi. Historia wojskowości Ziemi
Hrubieszowskiej inspiruje obecne pokolenie i zobowiązuje młodych zwiadowców do wytężonej pracy na
rzecz kontynuowania tradycji dawnych pokoleń wojów,
kawalerzystów i żołnierzy, którzy wypełniali obowiązki
obronne wobec swej Ojczyzny i Narodu. Pozycja wojska w Hrubieszowie byłaby znacznie słabsza, gdyby
nie wsparcie ze strony władz regionu, duchowieństwa
i innych partnerów społecznych oraz podejmowanie
wspólnych projektów. Owocem tej współpracy jest
organizowany już po raz XIX Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, który pozwala
wszystkim zaangażować się w kształtowanie nowych
pokoleń młodych Polaków oraz ich rozwój artystyczny,
patriotyczny i duchowy.
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DZIEJE WOJSKA POLSKIEGO NA ZIEMI
HRUBIESZOWSKIEJ
ORAZ NA TERENIE PODREGIONU „GOTANIA”

JERZY L. KRZYŻEWSKI

HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO NA ZIEMI
HRUBIESZOWSKIEJ
I NA TERENIE PODREGIONU GOTANIA
W LATACH 1914-1939
I wojna światowa, walki na terenie
podregionu Gotania
Rok 2014 jest rokiem szczególnie bogatym w wiele wydarzeń i rocznic, które miały wpływ na historię
powstania Wojska Polskiego na Ziemi Hrubieszowskiej i podregionu Gotania.
Sto lat temu 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie
dokonano zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga i jego żonę, co pociągnęło za sobą
wypowiedzenie przez Austro-Węgry 28 lipca tegoż
roku wojny Serbii. W tym samym dniu Rosja zarządziła częściową mobilizacje skierowaną przeciwko
Monarchii Austriackiej. Niemcy 1 sierpnia wypowiedziały wojnę Rosji, a 3 sierpnia Francji, 4 sierpnia
Wielka Brytania uznała się za pozostającą w stanie wojny z Niemcami, 6 sierpnia przeciwko Rosji
wystąpiły Austro-Węgry, zaczęła się wielka wojna – I Wojna Światowa trwająca 4 lata i 3 miesiące
(do 11.XI.1918 r.). W Polsce dobrze rozumiano, że
głównym terenem nowej wojny, niosącej spustoszenie, głód i epidemie, staną się obszary dawnej Rzeczypospolitej. Jednak światowy konflikt pomiędzy
zaborcami, który rozpoczął się pół wieku po upadku
powstania styczniowego, rozbudził nadzieję narodu
polskiego na odzyskanie niepodległości. Już nasz
wielki wieszcz Adam Mickiewicz na emigracji pisał „O wojnę powszechną za wolność, prosimy Cię

Panie”. Wojna spowodowała wcielanie Polaków do
wrogich armii wszystkich trzech zaborców, co nierzadko oznaczało przymus walki bratobójczej na polskiej ziemi. Poeta tamtych czasów Edward Słoński
w wierszu ,,Ta, co nie zginęła…” pisał:
Rozdzielił nas mój bracie,
zły los i trzyma straż –
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy sobie w twarz.
W okopach pełnych jęku,
wsłuchani w armat huk,
Stoimy na wprost siebie –
ja – wróg twój, ty – mój wróg.
Na pograniczu Galicji i Królestwa Polskiego starły
się wojska austriackie i rosyjskie, w których po jednej i po drugiej stronie walczyli Polacy. Po stoczonej
bitwie pod Kraśnikiem 23 sierpnia 1914 roku doszło
do bitwy pod Zamościem, 26 sierpnia pomiędzy 4 armią austro-węgierską pod dowództwem gen. Moritza
von Auffenberga a 5 armią rosyjską dowodzoną przez
gen. Pawła Plehwe. Przełomowym momentem bitwy
był wieczór 28 sierpnia, kiedy tyrolski korpus arcyksięcia Józefa Ferdynanda kompletnie zniszczył nad
rzeką Huczwą korpus rosyjski, uwalniając od zagrożenia prawe skrzydło armii gen. Auffenberga. Dzia-
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łania zbrojne między 26 sierpnia a 2 września
1914 roku przeszły do historii jako bitwa pod
Komarowem. Natomiast w historiografii rosyjskiej działania te określane są jako bitwa
pod Tomaszowem, co mija się z rzeczywistym
przebiegiem zdarzeń rozegranych z dala od
bliższego obszaru tomaszowskiego. W uznaniu zasług w początkowej fazie wojny gen.
Moritz von Auffenberg otrzymał tytuł hrabiego Komarowa. Dokładnie w sześć lat później,

Walki nad Huczwą, 1914 r. Rotes Kreuz, Kriegshilfs-Büro, Wien,
(pocztówka ze zbiorów prywatnych)

Generał Moritz von Auffenberg.
Stengel & Co., Drezden
(pocztówka ze zbiorów prywatnych)

Bitwa pod Komarowem, 1914 r. Offizielle Postkarte.
Wydaw. Rote Kreuz, Kriefürsorgeamt und Kriegshilfsbüro
(pocztówka ze zbiorów prywatnych)

Drugi pułk szwoleżerów pod dowództwem mjr. R. Ruppa zdobywa szarżą
wzgórze 255 na północ od Woli Śniateckiej. Salon Malarzy Polskich w Krakowie
(pocztówka ze zbiorów prywatnych)

31 sierpnia 1920 roku od świtu do zmroku na
tych samych polach pod Komarowem rozegrała się bitwa uważana przez historyków wojskowości za największe starcie kawaleryjskie XX
wieku. Bitwa zakończyła się ciężko wywalczonym zwycięstwem Polaków nad Kon-armią Siemiona Budionnego. Po stronie polskiej
bezpośrednio zaangażowanych w niej było
sześć pułków jazdy i dwa dywizjony artylerii
konnej. Siły bolszewickie oceniane są na piętnaście pułków jazdy. W działaniach pościgowych za będącą w odwrocie Kon-armią doszło
do kilku bitew na ziemi hrubieszowskiej. Stoczyły je: 30 Pułk Strzelców Kaniowskich pod
Hostynnem, któremu w godzinach porannych
31 sierpnia przypadło najtrudniejsze zadanie
– oczyszczenia terenu okolicznych wsi Horyszów Ruski, Hostynne i Werbkowice z nieprzyjaciela i zamknąć odwrót Kon-armii spod
Komarowa. Cofający się dwudziestokrotnie
silniejsi liczebnie krasnoarmiejcy postanowili za wszelką cenę przebić się przez tyralierę
dwu batalionów 30 Pułku. Pierwsza szarża
kilku dywizji kawalerii załamała się pod hura-
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ganowym ogniem broni ręcznej i maszynowej
strzelców kaniowskich. Pędzące masy jeźdźców topniały w zgiełku bitewnym, zawracały
i znów w zdwojonym rozpędzie szły do szarży. Lecz dziesiątkowani gęstym ostrzałem
zmuszeni byli cofnąć się w lasy horyszowskie. W niedługim czasie nieprzyjaciel rzucił
wszystkie siły do następnej szarży przy wsparciu pędzących taczanek z karabinami maszynowymi i galopującej konnej artylerii. Relacjonując po latach te wydarzenia na łamach
„Wiarusa” chorąży Władysław Goliczewski
pisał: Wyczerpana już amunicja nie pozwalała strzelcom na skuteczną obronę. Rozpoczęła
się bezlitosna, a jakże bohaterska walka na Pomnik poległych żołnierzy Piechoty Strzelców Kaniowskich w Hostynnem.
„Wiarus”. R. 9, nr 5. Warszawa, 1938
bagnety i kolby. Nikt o litość nie prosił i nikt
litości nie uznawał, lecz bił się do ostatka,
a cięty kozackim pałaszem padał i umierał.
Odrodzenie Jazdy Polskiej
Była to walka nierówna, beznadziejna. Dla niektórych
i Wojska Polskiego
ostatnia. Szarańcza rozwścieczonego żołdactwa za
6 sierpnia 1914 roku wyruszyła z Krakowa do
poniesione straty mściła się teraz na pokonanym przezaboru
rosyjskiego Pierwsza Kompania Kadrowa
ciwniku w najokropniejszy sposób, dobijając rannych,
utworzona
przez Józefa Piłsudskiego z członków
zdzierając odzież z zabitych. Tu i ówdzie padał jeszcze
organizacji
Strzelec i Polskie Drużyny Strzeleckie.
ostatni suchy strzał samotnego obrońcy, by przed skoPierwsza Kompania Kadrowa liczyła 160 żołnierzy,
naniem wydrzeć życie wrogowi. Zapadł wreszcie stopnie stanowiła więc liczącej się siły zbrojnej, ale przeniowo spokój, przerywany pojękiwaniem i rzężeniem
kraczając granicę zaboru austriackiego i rosyjskiekonających pięciu oficerów i stu kilkudziesięciu podgo, manifestowała jedność Polaków pod zaborami.
oficerów i strzelców. W 1932 roku ekshumowano poZ
młodych ludzi, którzy rzucili na stos, swój życia
ległych przed 12 laty bohaterów i złożono ich szczątlos
Józef Piłsudski zbudował liczącą się siłę zbrojki w dwu bratnich mogiłach na skraju wsi Hostynne.
ną w postaci Legionów Polskich. Dzisiaj mówi się,
Między mogiłami wystawiono okazały pomnik ze
że największą wartością jest życie ludzkie, dla nich
skromnym napisem: Ku czci poległych żołnierzy 30
największą wartość stanowiła wolność Ojczyzny.
Pułku Strzelców Kaniowskich, dnia 31 sierpnia
Zanim jednak wyruszyła z krakowskich Oleandrów
1920 roku na polach Horyszowa i Hostynnego, za
Pierwsza Kompania Kadrowa, wysłany został za korwolność i niepodległość Ojczyzny. Staraniem kierownika szkoły w Hostynne, Leona
Szymańskiego, przy wydatnej pomocy starosty hrubieszowskiego, Stanisława Marka i nakładzie „Funduszu Komunalnego Spółdzielni
Budowy Szkół Powszechnych” w 1938 roku
na placu przy pomniku wybudowano 7-klasową szkołę powszechną, której nadano imię 30
Pułku Strzelców Kaniowskich. Dalsze boje
stoczył 2 Pułk Piechoty pod Trzeszczanami,
15 Pułk Piechoty pod Moniatyczami i Stefankowicami, gdzie jak w XIX wieku, pułk tworzył czworoboki broniąc się przeciwko nacierającej jeździe bolszewickiej. Po tym wyczynie pułk otrzymał nazwę Wilków. W ciężkich
bojach z bolszewikami o Hrubieszów, poniósł
straty 60% stanu bojowego 4 Pułk Piechoty Drużyny strzeleckie pod wodzą J. Piłsudskiego przekraczają granice rosyjskie
1914. Salon Malarzy Polskich w Krakowie
Legionów.
(pocztówka ze zbiorów prywatnych)
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Powstały w sierpniu 1917 roku na zjeździe
w Lozannie Komitet Narodowy Polski /KNP/,
został uznany za „oficjalną polską reprezentację” przez rządy państw sprzymierzonych
i przejął polityczne zwierzchnictwo nad tworzoną od 4 czerwca 1917 r. we Francji, na podstawie dekretu prezydenta Raymonda Poincarego Polską Ochotniczą Formację Wojskową.
Organizowano ją na zasadzie zaciągu ochotniczego spośród Polaków służących w wojsku
francuskim, z rosyjskiego korpusu ekspedycyjnego walczącego we Francji, byłych polskich
jeńców wojennych z armii austro-węgierskiej
i niemieckiej, oraz ochotników ze Stanów
Pierwszy patrol ułański – sierpień 1914.
Zjednoczonych i Brazylii.
(pocztówka ze zbiorów prywatnych)
W powstającej Armii Polskiej nie przewidziano
i nie sformowano oddziałów kawalerii
don graniczny na teren Kongresówki w dniu 2 sierpsamodzielnej
tylko
wyłącznie kawalerię dywizyjną.
nia 1914 r. siedmioosobowy patrol dowodzony przez
Pułki szwoleżerów, taką nazwę nosiły we Francji pułki
Władysława Belinę-Prażmowskiego, którego celem
lekkiej
jazdy, były poprzydzielane szwadronami a nabyło przeszkodzenie Rosjanom w mobilizacji na tewet
plutonami
do jednostek piechoty i nie występorenie Jędrzejowa i okolic.
wały w całości. Nowo powstała Armia Polska początW skład patrolu poza dowódcą Beliną wchodzili:
kowo
pozostawała pod dowództwem francuskim. Jej
Janusz Głuchowski ps. „Janusz”, Antoni Jabłoński
pierwszym
dowódcą był gen. Louis Archinard. W czaps. „Zdzisław”, Stanisław Skotnicki ps. „Grzmot”,
sie kiedy we Francji powstawała Armia Polska, a I-sza
Ludwik Skrzyński ps. „Kmicic”, Zygmunt Karwocki
Wojna Światowa zbliżała się ku końcowi, państwa
ps. „Bończa”, Stefan Kulesza ps. „Hanka”, który pocentralne przed zawarciem z Rosją Sowiecką traktatu
tem wpisał się w historię 2 Pułku Strzelców Konnych
pokojowego, zawarły w Brześciu 9 lutego 1918 roku
w Hrubieszowie. Patrol wyruszył jako pieszy, bryczz Centralną Radą Ukraińską, bez obecności strony
kami, po cywilnemu, z ukrytą bronią i mundurami,
polskiej, traktat określający między innymi granicę
a powrócił już częściowo konno jako pierwszy od 50
zachodnią Ukrainy. W myśl tego traktatu zostały włąlat, bojowy oddział jazdy polskiej, zalążek kawalerii
czone do państwa ukraińskiego powiaty: tomaszowski
legionowej.
i hrubieszowski, prawie cały powiat zamojski (wraz
z Zamościem), prawie cały powiat chełmski, część powiatu biłgorajskiego i krasnystawskiego, w całości powiaty włodawski i bialski oraz prawie
w całości powiat radzyński. Austro-Węgry
zawarły też z Centralną Radą Ukraińską tajny
układ, zawierający zobowiązanie Wiednia do
utworzenia z Galicji Wschodniej i Bukowiny „Kraju Koronnego” ze stolicą we Lwowie
i przekazanie jego administracji w ręce ukraińskie. Traktat ten niezgodny był z orędziem Prezydenta Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki zawierającego Program Pokojowy, którego 13 punkt mówił o stworzeniu
niezawisłego państwa polskiego, zapewnieniu
swobodnego i bezpiecznego dostępu do morza, i którego niezawisłość polityczną i gospoFrancja. Przekazanie sztandaru 1 Dywizji Strzelców Polskich. (sztandar
darczą oraz integralność terytorialną, należy
ten, wraz z 1 Pułkiem Szwolażerów, od 1920 r. przemianowanym na 2 Pułk
zagwarantować paktem międzynarodowym.
Strzelców Konnych, przechowywany był w garnizonie w Hrubieszowie)
Traktat zawarty z Ukrainą uznany został przez
(pocztówka ze zbiorów prywatnych)
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tyczki, w których brał udział w roku
społeczeństwo polskie za kolejny roz1919 rozegrały się: 13.05.1919 r. pod
biór Polski i zaognił nastroje antyniemieckie i antyaustriackie. Rozlała się
Iwaniczami, 15.06.1919 r. pod Młyfala strajków, wieców i demonstracji
nowem-Charłupami, 23.06.1919 r.
ulicznych skierowanych przeciwko pańpod Młynowem, 13.08.1919 r. pod
stwom centralnym. Polacy przestali wieKlewaniem, 14.08.1919 r. pod Rówrzyć, że współpracując i walcząc razem
nem, 18.08.1919 r. pod Bereznem,
z Austro-Węgrami, uda się wskrzesić
30.10.1919 r. pod Zawiahlem, 20–25.12.
państwo polskie. Przeciwko Traktatowi
1919 r. pod Romanowem. Wykonał
Brzeskiemu zaprotestowała również 15
słynny czterodniowy, od 31.12.1919 r.
lutego 1918 roku II Brygada Legionów,
do 4.01.1920 r. rajd z Baranówki na tyły
przekształcona w Polski Korpus Powojsk rosyjskich w rejonie Żytomierza,
siłkowy, dowodzona przez płk. Józefa
przechodząc około 100 km. WkraczaHallera. Płk Józef Haller wraz z podlejąc do miasta zniszczył most kolejowy
głą mu II Brygadą Legionów Polskich
i połączenia telegraficzne powodując
i innymi oddziałami polskimi przebił
tym samym dezorganizację dowodzenia
Józef Haller.
się nocą z 15 na 16 lutego pod Rarańna znacznej części frontu wschodniego.
(pocztówka ze zbiorów
czą i połączył się z polskimi formacjami
Dyon uczestniczył w boju pod Baraprywatnych)
w Rosji. W przebiciu Brygady pomógł
nówką od 20.03.1920 r. do 1.04.1920 r.
wysłany przez płk. Hallera w celu przeoraz brał udział w wyprawie na Kijów,
prowadzenia wywiadu wśród pułków bolszewickich
wkraczając do miasta dnia 25.04.1920 r. W czasie odlegionista Wacław Cypryszewski – hrubieszowianin,
wrotu spod Kijowa walczył z kawalerią Siemiona Busyn hrubieszowskiego księgarza Karola Cypryszewdionnego: 18.08.1920 r. pod Krasnem, 27.08.1920 r.
skiego, którego rodzona siostra Maria po mężu Sędzipod Łabuniami, 30.08.,1920 r. pod Białą Szlachecką, 31.08.1920 r. pod Zamościem, 5.09.1920 r.
mir Dobrowolska jest autorką hymnu Hrubieszowska
pod Hostynnem, 7.09.1920 r. pod Hrubieszowem,
Ty Ziemico. W lipcu 1918 roku gen. Haller dotarł przez
13.09.1920 r. pod Stopiczynem. i 17.10.1920 r. pod
Karelę i Murmańsk do Francji, gdzie 4 października
Łuckiem. Za walki o niepodległość Ojczyzny, dzie1918 roku Komitet Narodowy Polski powierzył mu
więtnastu oficerów i szeregowców 1 dyonu nagrodzoformalne dowództwo nad powstałą Armią Polską.
no Krzyżem Virtuti Militari, a 62 żołnierzy Krzyżami
Armia ta, od koloru mundurów była zwana Błękitną
Armią, lub od nazwiska dowódcy Armią Hallera – HaWalecznych. W październiku 1920 roku w wyniku
reorganizacji kawalerii I dyon i szwadron zapasowy
lerczykami. Z armii tej wziął swój rodowód 2 Pułk
Strzelców Konnych noszący nieoficjalną nazwę Ziepułku otrzymał nazwę 2 Pułku Strzelców Konnych,
mi Hrubieszowskiej. Powstał w dniu 14 lipca 1917
a miasto Hrubieszów i hrubieszowskie koszary zostały
roku jako szwadron instrukcyjny szwoleżerów przy 5
jego stałym garnizonem.
szwadronie francuskiego 15 Pułku Strzelców Konnych
w Alancon i został przydzielony do I Dywizji StrzelHrubieszowskie koszary
ców Pieszych, jako jej kawaleria dywizyjna. Już 20
i stacjonujące w nich wojska
maja 1918 roku walczył na froncie w Szampanii, za
co 22 czerwca 1918 roku niedaleko linii frontu, na poPierwsze udokumentowane wzmianki o stacjonolach Szampanii prezydent Francji Raymond Poincare
waniu w Hrubieszowie formacji wojskowych sięgają
wręczył obok innych sztandarów, sztandar Pierwszepoczątków XIX wieku, kiedy to w 1816 roku kwatery
mu Szwadronowi Lekkiej Jazdy (co było dosłownym
w mieście dla garnizonu zajął 4 szwadron kpt. Antotłumaczeniem francuskiego wyrazu szwoleżerowie –
niego Gołuchowskiego z 2 pułku ułanów pułkownika
Chevau Legers) jako dar miasta Paryża.
Józefa Dwernickiego. W grudniu 1830 roku z rozkaZ Francji szwadron przybył 26 kwietnia 1919 roku
zu dowódcy pułku Stefana Ziemieckiego ułani z Hruz 1 Dywizją Strzelców Pieszych, koleją przez Niembieszowa wymaszerowali do Warszawy. Po klęsce
cy, został przetransportowany do Polski i wyładowaPowstania Listopadowego do Hrubieszowa przybyli
ny w Chełmie. Po czterotygodniowym odpoczynku,
najpierw kozacy gen. Popowa, a po nich pułk ułanów.
wyruszył przez Hrubieszów pod Włodzimierz, celem
W okresie stacjonowania rosyjskich konnych formacji
odparcia ofensywy ukraińskiej. Dyon (dywizjon)
wojskowych w Hrubieszowie zaczęto wznosić koszabył bez przerwy na froncie. Ważniejsze bitwy i pory murowane z siedzibą dla warty garnizonowej wraz
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cowej fazie I wojny światowej po ustąpieniu
Rosjan, koszary były miejscem stacjonowania
około jednego batalionu żołnierzy austriackich
oraz dwóch plutonów niemieckich. Oprócz tego
za cerkwią urządzony został szpital wojskowy – lazaret, przy którym grzebano poległych
lub zmarłych żołnierzy. Od roku 1918 koszary
hrubieszowskie stały się miejscem formowania,
uzupełniania rezerwistami oraz czasowego pobytu licznych oddziałów kawaleryjskich.
Z koszar hrubieszowskich bierze swój rodowód 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Rozkazem płk. Rydza Śmigłego z dnia 5 listopada 1918 roku, mjr Gustaw Orlicz Dreszer
zajął się tworzeniem 1 pułku ułanów i oddziałów piechoty na Chełmszczyźnie.

Koszary hrubieszowskie, 1909 r.
(pocztówka ze zbiorów prywatnych)

z biurami komendanta i odwachem. Przez czas
budowy sotnie ułanów stacjonowały we wsiach
okalających miasto. Hrubieszów był uważany
za miejsce zsyłki dla arystokratycznych oficerów carskich za popełnione wykroczenia.
W latach 1903-1906 wybudowano murowany
z czerwonej cegły kompleks koszarowy, składający się z czterech trzykondygnacyjnych
bloków mieszkalnych dla żołnierzy, bloku sztabowego, stołówki, ujeżdżalni, czterech stajni
murowano-drewnianych, magazynów, kuźni,
okazałego dwukondygnacyjnego kasyna oficerskiego oraz budynku parterowego – mieszkania dla dowódcy pułku. W tym samym czasie
została wybudowana cerkiew prawosławna. Do
pierwszej wojny światowej w koszarach stacjonował 7 Pułk Ułanów Oliwiopolskich. W koń-
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Wymarsz pułku spod kościoła Św. Mikołaja w Hrubieszowie.
Karol Cypryszewski, Hrubieszów
(pocztówka ze zbiorów prywatnych)

Cerkiew i cmentarz przy koszarach w Hrubieszowie, 1917 r.
(fot. ze zbiorów prywatnych)

W Hrubieszowie został sformowany IV
szwadron tego pułku i szwadron karabinów
maszynowych przez rtm. Mariana Żółkiewskiego. Pułk 7 grudnia 1918 roku wyruszył
z Chełma do Hrubieszowa, gdzie nastąpiła
koncentracja pułku na front ukraiński. Wymarsz z koszar w Hrubieszowie nastąpił
9 grudnia. Przed wymarszem na front, ułani
w dniu 8 grudnia 1918 r. złożyli przysięgę
wojskową w kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie. Po wymarszu z Hrubieszowa, pułk
w dniu 10 grudnia 1918 roku stoczył pod Dołhobyczowem swoją pierwszą walkę z Ukraińcami. Był to jego chrzest bojowy, datę
stoczenia tej bitwy przyjęto w 1920 roku za
święto pułkowe.
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2 Pułk Strzelców Konnych (2psk)
na Ziemi Hrubieszowskiej
Pierwszym dowódcą pułku został płk Bohdan
Aleksander Rudolpf. Dowodzenie to do 18 lutego
1921 roku miało charakter bardziej tytularny niż faktyczny. Pododdziały wydzielone do formującego się
2 psk były jeszcze na linii demarkacyjnej. 1 dyon do
Hrubieszowa przybył dopiero w lipcu 1921 roku. Po
Rudolpfie dowództwo pułku objął ppłk Antoni Długoborski. Na czas jego dowodzenia przypadają faktyczne działania zmierzające do osiągnięcia pełnej
sprawności organizacyjnej i gotowości bojowej pułku. Do roku 1924, 2 Pułk Strzelców Konnych pozostawał w dyspozycji Dowództwa Okręgu Korpusu nr
II w Lublinie, jako pułk przewidziany na kawalerię
dywizyjną dla trzech dywizji piechoty znajdujących
się na terenie DOK II Lublin. W ramach przeorganizowania pułków strzelców konnych na pułki kawalerii samodzielnej, 2 Pułk Strzelców Konnych po
przejściu na etat identyczny jak pułki szwoleżerów
i ułanów, tj. składający się z czterech szwadronów
liniowych, szwadronu karabinów maszynowych, plutonu łączności i służb, wchodzi w skład 17 Brygady
Kawalerii razem z 24 Pułkiem Ułanów z Kraśnika,
a z nią razem do 4 Dywizji Kawalerii.

Pamiątkowy proporczyk 17 Brygady Kawalerii – awers. Emalia

Pamiątkowy proporczyk 17 Brygady Kawalerii
– rewers z dedykacją rtm. M. Radzimińskiemu

17 Brygada kawalerii zwana też Brygadą Kawalerii Hrubieszów sformowana została w 1924 roku.
Dowództwo Brygady od czerwca 1924 roku stacjonowało w hrubieszowskich koszarach. Kolejnymi
dowódcami brygady byli: płk Jan Kubin (5.VI.1924
– 30.XI.1924), płk Henryk Budkowski (01.XII.1924
– 31.X.1927), płk Konrad Piekarski (01.XI.1927
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– 28.II.1929), płk Zygmunt Piasecki (01.III.1929 –
28.II.1930), płk Stefan Hanka-Kulesza (01.III.1930
– IV.1937).

Pamiątkowy medal z hrubieszowskiego „Militarii”, 1934 r.

Pułkownik Stefan Hanka-Kulesza, mimo że kariery w Wojsku Polskim nie zrobił, winni jesteśmy mu
pamięć za działalność w walkach o NIEPODLEGŁĄ
oraz za udział w pięknej ułańskiej legendzie w obu
patrolach ,,siódemki” Beliny. To jemu też wyżsi
przełożeni powierzyli organizację w Hrubieszowie
w 1934 roku (w tym roku mija 80-lecie) najbardziej
prestiżowej konkurencji w jednostkach kawalerii
jaką były Zawody Konne o Mistrzostwo Armii zwane ,,Militari”. Główny ciężar przygotowania torów
przeszkód do zawodów przypadł 2 psk. Zawody rozegrano w dniach 26-27 lipca 1934 r., wzięło w nich
udział 86 zawodników. Tytuł mistrza zdobyli jeźdźcy
z 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Indywidualnym
mistrzem armii został por. Michał Gutowski z 17 Pułku Ułanów. W latach 1934-1936 w 2 psk służył jako
kwatermistrz mjr Henryk Dobrzański, późniejszy legendarny „Hubal”, który w latach dwudziestych należał do grupy olimpijskiej sportu konnego w Wojsku
Polskim. Jego służba w pułku spowodowała znaczny
postęp w wyszkoleniu jeździeckim kadry oficerskiej,
gdyż obok funkcji kwatermistrza był on instruktorem oficerskiej grupy sportu konnego. Strzelcy konni z Hrubieszowa wielokrotnie wygrywali konkursy
kwalifikacyjne, zapewniając sobie udział w zawo-
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Mistrzostwa Armii w Hrubieszowie, 1934 r.
– pokonanie przeszkody (fot. ze zbiorów prywatnych)

dach hippicznych „Militari” szczebla centralnego. Nigdy jednak nie udało się im stanąć
na najwyższym podium. Lecz już sam fakt
uczestnictwa w rywalizacji z najlepszymi
sportowcami jednostek kawaleryjskich Wojska Polskiego wystawiał 2 psk najlepsze świadectwo.
Hrubieszów zawdzięcza też płk. Kuleszy
budowę przy stadionie sportowym pływalni
Ligi Morskiej i Kolonialnej. Trzeba tu jednak
przyznać, że dużą zasługę w tych poczynaniach miała żona Pułkownika – Maria Kulesza,
która była wielką działaczką społeczną.
17 Brygada Kawalerii została rozformowana w 1937 roku rozkazem Departa-
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mentu Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw
Wojskowych z 4.03.1937 roku, a 2 psk został włączony do Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Nim to jednak
nastąpiło, społeczeństwo Hrubieszowa i Ziemi Hrubieszowskiej darzyło wielką sympatią i szacunkiem
17 Brygadę jak również 2 psk, podkreślając na każdym kroku, że jest to Brygada Hrubieszowska i Pułk
Ziemi Hrubieszowskiej. Kasyno oficerskie było miejscem spotkań towarzyskich, dyskusji i zabaw inteligencji miasta i okolicznych ziemian z kadrą oficerską
i ich żonami. Za życzliwy stosunek pułku do miasta
i jego problemów, mieszkańcy odwzajemniali się
sympatią. Okazją do zademonstrowania przywiązania
do pułku, był dzień powrotu strzelców z manewrów

Oficerowie 2psk z wizytą w dworze ziemiańskim podczas manewrów letnich
(fot. ze zbiorów prywatnych)

letnich. Na tą uroczystą chwilę przystrajano odświętnie ulice, a wkraczające do miasta szwadrony witały
tłumy mieszkańców. Widomym również wyrazem
sympatii społeczeństwa, było ufundowanie w 1925

Mjr Henryk Dobrzański w hrubieszowskich koszarach
(fot. z archiwum TRH)

Zawody strzeleckie dla mieszkańców Hrubieszowa na strzelnicy
przy koszarach (fot. ze zbiorów prywatnych)
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roku dla 2 psk nowego sztandaru według obowiązującego wzoru dla kawalerii. Wręczenia sztandaru
Pułkowi dokonał osobiście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski podczas
święta pułkowego 14 lipca 1925 roku w Hrubieszowie. Sztandar z rąk Prezydenta odebrał ppłk Antoni
Długoborski. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli
Irena Chrzanowska i Starosta Bolesław Marian Zamościk. Płat sztandaru miał wymiary 65 x 65 cm.
Na prawej stronie pośrodku krzyża kawalerskiego
umieszczony był wieniec laurowy a w nim wizerunek
Orła według wzoru z 1919 roku. W czterech rogach
płatu widniały mniejsze wieńce laurowe w których
była wyhaftowana cyfra „2”. Na lewej stronie płatu, pośrodku krzyża kawalerskiego mieścił się złoty
wieniec laurowy, a w nim napis: HONOR I OJCZYZNA. Pomiędzy ramionami krzyża na białym tle były
umieszczone tarcze: w lewym górnym rogu na tarczy
– herb Hrubieszowa, w lewym dolnym rogu na tarczy – herb Lublina, w prawym górnym rogu na tarczy
– odznaka pułkowa, w prawym dolnym rogu na tarczy – wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Na
skrzynce grotu na zewnętrznej stronie widniała cyfra
„2”, a na jej drugiej stronie napis: Za boje w Hrubieszowskim 2-mu Pułkowi Strzelców Konnych Sejmik
Hrubieszowski.
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Sztandar 2 Pułku Strzelców Konnych
(rys. Andrzej Jeziorkowski, umieszczony W: Wielka Księga
Kawalerii Polskiej 1918-1939. T. 32: 2 Pułk Strzelców Konnych.
Warszawa 2013, s. 82)

Drugim symbolem pułku po sztandarze była odznaka pułkowa. Autorem wzoru odznaki był mjr
Adam Michalski (według innego źródła projektantem
był rtm. Waldemar Tarnowski). Wzór odznaki został
zatwierdzony Dz. Rozk. Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 9/1922 poz. 135. Odznaka o wymiarach
51 x 24 mm miała kształt proporczyka w barwach
pułku seledynowo-amarantowego z wąskim chabrowym paskiem pośrodku, na którym nałożona była odznaka Armii Polskiej we Francji – orzeł jagielloński
na rombie. Wykonawcą odznaki był Stanisław Reising z Warszawy.

Odznaka 2 psk – awers.
Emalia

Odznaka 2 psk – rewers
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Od 28 stycznia 1928 roku dowództwo pułku po
ppłk. Antonim Długoborskim objął ppłk Romuald
Niementowski, legionista, bardzo ambitny i obowiązkowy – od 1 stycznia 1931 roku mianowany
pułkownikiem. W początkowym okresie dowodzenia
szczególną uwagę poświęcił sprawom organizacyjno-kadrowym oraz wyszkoleniu żołnierzy, zwłaszcza
kadry oficerskiej i podoficerskiej. Troszczył się o poprawne kontakty ze społeczeństwem i władzami administracyjnymi miasta i powiatu hrubieszowskiego.
Dowodzony przez niego 2 psk w latach 1934-1935,
dwukrotnie z rzędu zdobył „Buńczuk”, nagrodę przechodnią Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.
Mobilizację pułku zarządzono w nocy z 13 na 14
sierpnia 1939 roku. Pułkownik Niementowski wraz
z 2 Pułkiem Strzelców Konnych 17 sierpnia udał się
transportem kolejowym do stacji Radomsko, skąd
pułk przemaszerował w rejon koncentracji Wołyńskiej Brygady Kawalerii płk. dyp. Juliana Filipowicza i z nią wszedł w skład Armii „Łódz” dowodzonej przez gen. dyw. Juliusza Rómmla. W tym czasie
w Strzelcach Wielkich nastąpiło przekazanie 2 Pułku Strzelców Konnych pod dowództwo ppłk. Józefa
Mularczyka. Zmiana dowódcy w tak niecodziennych
warunkach, zaledwie na kilkadziesiąt godzin przed
starciem z Niemcami, była całkowitym zaskoczeniem i niezrozumiała dla oficerów pułku.

Pierwsze walki i odwrót
Po przekroczeniu granicy Polskiej 1 września
1939 roku, na pozycje Wołyńskiej Brygady Kawalerii rozpoczęła atak niemiecka 4 Dywizja Pancerna
gen. leut. Georga-Hansa Reinhardta. W dwudniowej bitwie z wielokrotnie przeważającymi siłami
najeźdźcy, krwawił się na równi wraz ze wszystkimi oddziałami Wołyńskiej Brygady Kawalerii, hrubieszowski 2 Pułk Strzelców Konnych. Bitwa, która przeszła do historii pod nazwą bitwy pod Mokrą,
przyniosła niepowodzenie ofensywnych działań dywizji Reinhardta. Niemcy stracili około stu czołgów
i transporterów opancerzonych, zmuszeni zostali
przerwać natarcie i wycofać się na linie wyjściowe.
Wyczerpana walką Brygada płk. Juliana Filipowicza,
która również poniosła poważne straty w ludziach
i sprzęcie, przegrupowała się pod osłoną nocy na
wschód i zajęła nowe stanowiska bojowe w lasach
nadleśnictwa Łobodno. Rano 2 września 2 psk wraz
z baterią 2 Dywizjonu Artylerii Konnej, zajął pozycje
w lesie pomiędzy miejscowościami Ostrowy a Kocin
Stary i wraz z 19 Pułkiem Ułanów Wołyńskich i 11
Batalionem Strzelców stanowił pierwszy rzut obro-
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ny. W tym samym czasie patrole rozpoznawcze doniosły o ruchu kolumn nieprzyjaciela w ich kierunku
i o dobrze zamaskowanych czołgach w odległości
około trzech kilometrów od pozycji obronnych pułku. Zachodziła obawa okrążenia 2 psk, w związku
z tym ppłk Mularczyk podjął decyzję o wycofaniu
pułku w kierunku Warty. Po kilku godzinach marszu,
ubezpieczenie przednie natknęło się na nieprzyjaciela i nawiązało walkę ogniową. Ubezpieczenie tylne pułku zostało zaatakowane przez czołgi 4 Dyw.
Pancernej. W tej sytuacji ppłk Mularczyk rozkazał
spieszonym szwadronom – drugiemu wzmocnić straż
przednią, trzeciemu straż tylną. Pułk rozpadł się na
dwie oddzielne grupy. Na pomoc otoczonemu pułkowi pośpieszyli ułani 12 Pułku Ułanów Podolskich,
wspierani przez 21 Dywizjon Pancerny. Kontratak
w ich wykonaniu uwikłał nieprzyjaciela w przewlekłą walkę leśną, co w znakomity sposób ułatwiło
strzelcom konnym wyjście z okrążenia. Pułk poniósł
duże straty, zwłaszcza szwadron rtm. S. Glassera.
W walkach leśnych poległ dowódca 4 szwadronu
por. A. Czernysiewicz, a dowódca szwadronu ckm
rtm. Tadeusz Kohaut został ranny. Gdy zapadła noc
2 września, hrubieszowski 2 Pułk Strzelców Konnych marszem ubezpieczeniowym w szyku pieszym
wyruszył z Kocina Zasmole w kierunku rzeki Warty,
do Brzeziny. W czasie marszu artyleria niemiecka
kilkakrotnie nękała ogniem rozciągniętą kolumnę, na
szczęście ostrzał był mało skuteczny. Po przyjściu do
miejscowości Stara Brzezina, ppłk Mularczyk otrzymał rozkaz nocnego przejścia do Koźniewic na północny wschód od Kamieńska. Przed wymarszem 2
psk, dowódca pułku zarządził przeprowadzenie apeli
i uporządkowanie pododdziałów, sprawdzenie koni,
broni, taboru i sprzętu wojskowego.
W dniu 3 września strzelcy 2psk dotarli w wyznaczony rejon lasów koźniewieckich. Na miejscu
postoju ppłk Mularczyk osobiście zapoznał się z nastrojami i morale strzelców. Odbył bezpośrednie
rozmowy, wyjaśniał wątpliwości, które po ciężkich
walkach w lasach Ostrowy były zgłaszane przez
podkomendnych, dziękował za waleczność. Nastroje podwładnych napawały dowódcę pułku otuchą,
panowała wiara w ostateczne zwycięstwo. W drugiej połowie dnia płk Julian Filipowicz przekazał
telefonicznie ppłk. Mularczykowi rozkaz wykonania nocnego wypadu całym pułkiem na zgrupowanie
niemieckie w Kamieńsku. Ppłk Mularczyk zdecydował, że wypadu wykona oddział spieszony, z każdego szwadronu po dziesięciu ochotników, na czele
każdej dziesiątki stanie oficer bądź podchorąży. Na
dowódcę całości wyznaczył mjr. Włodzimierza Łą-
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czyńskiego, zastępcę dowódcy pułku. Każdy strzelec
oprócz karabinka z okopconym bagnetem otrzymał
pięć granatów, butelki z benzyną lub naftą, pakuły i
szmaty. Uczestnicy wypadu nie mogli mieć ostróg,
łopatek, ładownic i masek. Około godziny „O”, godzinie 23.00 oddział wypadowy przybył do rejonu
czwartego szwadronu w lesie koło Pytkowic, skąd
grupa licząca 56 strzelców, składająca się z samych
ochotników, żegnana przez dowódcę 2 psk wyruszyła w kierunku Kamieńska. Pierwszą podgrupę prowadził ppor. Wiktor Lorenz, drugą ppor. L. Szafarski, trzecią wach. Mieczysław Koszel, czwartą plut.
pchr. Zbigniew Suchodolski, piątą por. Józef Gajewski. Znakiem rozpoznawczym była biała chusteczka
na lewym rękawie oraz hasło „Maciuś”, trudne do
wymówienia przez Niemców. Niemcy przekonani
o swoim absolutnym bezpieczeństwie nie wystawili
należytego ubezpieczenia. Wykorzystując to strzelcy wdarli się do miasta, gdzie natknęli się na stojący
sprzęt bojowy. Poszły w ruch granaty i butelki z płynem zapalającym. Wyrwani ze snu Niemcy, wyskakiwali z domów, stając się łatwym celem. Strzelcy
razili ich ogniem broni i w walce na bagnety. Na
sygnał serii wystrzelonych zielonych rakiet i nawoływania Maciuś, Maciuś, strzelcy wycofali się, pozostawiając na terenie bitwy płonące zabudowania,
około stu zabitych niemieckich żołnierzy, około trzydziestu spalonych czołgów, szesnaście samochodów
oraz płonące cysterny z paliwem. Zwycięstwo było
pełne i zrodziło legendę o bohaterstwie Strzelców
Konnych z Hrubieszowa miasta nad Huczwą. W czasie wypadu, pięciu strzelców zostało rannych i zginął
plut. podchorąży Suchodolski. Po wykonaniu zadania, 2 psk przemieścił się do rejonu ześrodkowania
Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Wyznaczony rejon
postoju pułku znajdował się w lesie, na północny
wschód od Drużbic, gdzie pozostawał do 5 września
bez styczności z wojskami niemieckimi. Wieczorem
w tym samym dniu pułk wyruszył w ugrupowaniu
Brygady do nowego rejonu koncentracji w okolicy
Wadlewa. Wyznaczony rejon osiągnięto w godzinach rannych 6 września. Po południu płk J. Filipowicz otrzymał rozkaz zajęcia stanowisk w rejonie Żeromin i zabezpieczenia wschodniego skrzydła Grupy
Operacyjnej „Piotrków” gen. bryg. Wiktora Thommée. Tymczasem 7 września nieprzyjaciel zajął już
Żeromin i Kruszów oddziałami pancerno-motorowymi, w wyniku czego, nadchodzące kolejno pułki Wołyńskiej Brygady Kawalerii były wciągnięte w walki
w tym rejonie. W tej sytuacji płk Filipowicz zdecydował się na dalszy odwrót w kierunku północnym.
Z rozkazu przybyłego do sztabu Wołyńskiej Brygady
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Kawalerii gen. Thommée, Brygada miała być przesunięta do rejonu miejscowości Przyłęk z zadaniem
osłony skrzydła Grupy Operacyjnej oraz odwrotu na
Skierniewice. Jednak pod wpływem sugestii dowódcy 30 Dywizji Piechoty gen. Władysława Cehaka,
rozkaz został zmieniony i Wołyńska Brygada Kawalerii została skierowana w rejon Skoszewy – Cyrusowa Wola. Podczas odwrotu, w dniu 8 września, na
zachód od Woli Cyrusowej, doszło do ciężkiego boju
obronnego, gdzie pułk poniósł bolesne straty, było
wielu zabitych i kilkudziesięciu rannych. Następnie
pułk przedarł się w kierunku Puszczy Kampinoskiej,
którą osiągnął w nocy z 9 na 10 września. Wieczorem 10 września pułk wyruszył w kierunku Modlina
i nad ranem 11 września przeprawił się przez Wisłę
po moście między Kazuniem i Nowym Dworem. Po
przejściu Wisły, brygada stanęła w lesie w rejonie
Chotomowa. 12 września Wołyńska Brygada Kawalerii wraz z Nowogródzką Brygadą Kawalerii, resztkami Kresowej Brygady Kawalerii i 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza została włączona
do utworzonej Grupy Operacyjnej Kawalerii pod
dowództwem gen. bryg. Władysława Andersa. Aby
zlikwidować zagrożenie stolicy z kierunku wschodniego, dowódca armii „Warszawa” nakazał grupie
gen. Andersa uderzyć na Mińsk Mazowiecki – Kałuszyn. Natarcie rozpoczęło się 13 września, Wołyńska
Brygada Kawalerii uderzyła z rejonu Starej Miłosnej
na Mińsk Mazowiecki. Po ciężkich walkach z niemieckim 2pp i 11DP, natarcie załamało się w rejonie
Chrośla – Cyganka – Dęby Wielkie. 2 psk toczył boje
w okolicy Dęby Wielkie. W momencie załamywania się natarcia, pułk przeszedł do obrony. Opierając
się o nasyp linii kolejowej Warszawa–Brześć n. Bugiem, stawiał skuteczny opór nacierającej piechocie
niemieckiej wzmocnionej czołgami. Powstrzymanie
natarcia zapobiegło wbiciu klina w ugrupowanie
Grupy Operacyjnej Kawalerii na styku Wołyńskiej
i Nowogródzkiej Brygady. Umożliwiło to także gen.
Andersowi wycofanie pododdziałów na Lubelszczyznę, gdzie zostały przyłączone do Armi „Prusy”
dowodzonej przez gen. dyw. Stefana Dąb-Biernackiego. 20 września 2 psk wraz z Grupą Operacyjną Kawalerii dowodzoną przez gen. Andersa dotarł
w rejon Krasnegostawu. Następnie wykonał marsz
po trasie: Wojsławice–Grabowiec–Miączyn–Antonówka do miejscowości Komarów Górny. W samo
południe, 22 września w folwarku Karczów, gen.
Anders wydał Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii rozkaz wykonania uderzenia w kierunku: kolonia Sosnowa–Janówka–Majdan Krynicki–Malewszczyzna
na Józefów. W ramach tego zadania 2 psk otrzymał
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rozkaz ubezpieczenia ugrupowania brygady z rejonu
miejscowości Polanówka. Do wykonania otrzymanego rozkazu ppłk. Mularczyk dysponował dwoma
szwadronami, które liczyły w sumie zaledwie około
120 szabel, czterema ciężkimi karabinami maszynowymi na taczankach, przydzielone po dwa do każdego szwadronu oraz jednym działkiem ppanc. Nocą,
z 22 na 23 września, 2 psk jako straż przednia Wołyńskiej Brygady Kawalerii wyruszył w kierunku
Polanówki. Marsz pułku ubezpieczał szwadron por.
Gierasińskiego, który zajął bez styczności z nieprzyjacielem stanowiska bojowe w rejonie skrzyżowania
drogi Zamość–Tomaszów, z zadaniem utrzymania go
do czasu przejścia całej Grupy Operacyjnej gen. Andersa. Przed nastaniem dnia, 23 września doszło do
gwałtownego starcia z niemiecką kompanią piechoty zmotoryzowanej, która kwaterowała w pobliskim
gospodarstwie. Porucznik Gierasiński podjął decyzję
wykonania ataku na wroga. Atak strzelców wspierali
ułani 19 puw. Uderzenie było tak skuteczne, że szwadron bez żadnych strat bezpowrotnych, jedynie przy
dwóch rannych żołnierzach, zadanie ubezpieczenia
przejścia zgrupowania wykonał z honorem, biorąc
do niewoli jeńców, zdobywając broń i pojazdy mechaniczne. Rano 23 września w rejonie Suchowoli
skoncentrowały się resztki Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Do szwadronu por. K. Rogatki, w którym był
również ppłk. Mularczyk dołączył przybyły z Polanówki por. Gierasiński ze swoim szwadronem. Zaraz po dołączeniu do pułku, szwadron por. Gierasińskiego wyruszył na rozpoznanie przepraw na rzece
Wieprz. W rejonie Jacni-Kaczórki doszło do potyczki z żołnierzami niemieckimi, co zmusiło szwadron
do wycofania się. Około godz. 15.00 oba szwadrony,
część taborów pułkowych, którymi dowodził oficer
broni por. Władysław Jankowski i dowódca 2 psk
ppłk. Józef Mularczyk zatrzymali się we wsi Domikanówka na odpoczynek i popas koni. W trakcie odpoczynku i karmienia koni, zostali zaskoczeni przez
niemiecką kolumnę pancerną. Mając w bliskości, na
wschodzie Hrubieszowa, swój macierzysty garnizon,
2 Pułk Strzelców Konnych stoczył swój ostatni bój
i jako całość 23 września 1939 roku przestał istnieć.
Podczas kampanii wrześniowej poległo z 2 psk
czterech oficerów, trzech podchorążych i ponad 85
szeregowych. Rannych było pięciu oficerów, a liczby rannych szeregowych i zaginionych nie dało się
ustalić.
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Ośrodek Zapasowy Kawalerii „Hrubieszów”
W czasie gdy 2 psk zajmował pozycję bojową na
granicy z Niemcami w koszarach hrubieszowskich
zgodnie z planem mobilizacyjnym o kryptonimie
„W” rozpoczęto formowanie Ośrodka Zapasowego
Kawalerii „Hrubieszów” „Mobilizację rozpoczęto
31 sierpnia o godz. 0:00 z terminem jej zakończenia
7 września o godz. 0:00. W godzinach wieczornych
1 września do koszar w Hrubieszowie przybył ppłk
Kazimierz Halicki i objął dowództwo formującego
się Ośrodka. Zastępcą dowódcy został mjr Wacław
Szepietowski, a kwatermistrzem oficer mobilizacyjny 2 psk rtm. Michał Radzimiński. Według planu
mobilizacyjnego „W” Oddział Zapasowy Kawalerii
„Hrubieszów” miał za zadanie uzupełnienie Wołyńskiej Brygady Kawalerii i jazdy Korpusu Ochrony
Pogranicza. Stąd też do Hrubieszowa zmierzały szwadrony zapasowe i nadwyżki mobilizacyjne 19 Pułku
Ułanów Wołyńskich i 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Do koszar hrubieszowskich w dniu 3 września
przybył mjr Henryk Dobrzański, były kwatermistrz 2
psk. Niestety, dla tak doświadczonego oficera i kawalerzysty miejsca w jednostce nie było. Mjr Dobrzański opuścił więc Hrubieszów i udał się do Ośrodka
Zapasowego Suwalskiej i Podlaskiej Brygady Kawalerii, gdzie w okolicach Izabelina k. Wołkowyska

Rtm. Michał Radzimiński
(pocztówka ze zbiorów prywatnych)
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organizowany był 110 Pułk Ułanów,
którego został zastępcą dowódcy. Gdy
28 września pułk decyzją ppłk Jerzego
Dąbrowskiego został rozwiązany, mjr
Henryk Dobrzański pod pseudonimem
„Hubal” z jego składu zorganizował
grupę bojową jako Oddział Wydzielony Wojska Polskiego, na którego czele
walczył z Niemcami nieprzerwanie do
chwili bohaterskiej śmierci 30 kwietnia 1940 roku.
Ośrodek Zapasowy Kawalerii
„Hrubieszów” był kilkakrotnie przeformowywany i podporządkowywany różnym dowództwom. Na początku września podlegał gen.
bryg. Kazimierzowi Sawickiemu dowódcy odcinka
„Włodzimierz”, od 15 września zgrupowanie ppłk.
Halickiego zostało podporządkowane grupie gen.
Piotra Skuratowicza i skierowane w rejon Łucka, po
20 września włączony został do grupy „Dubno” pod
dowództwem płk. Stefana Hanki Kuleszy, z grupą tą
walczył pod Kamionką Strumiłową, Mostami Wielkimi, Machnówkiem, Worochtą. Przed południem 24
września oddziały niemieckiej 2 Dywizji Pancernej
wsparte silnym ogniem artylerii przeszły do natarcia na Rzyczki. Zgrupowanie Ośrodka Zapasowego
ppłk. Halickiego i szwadrony kawalerii, które zajęły
część lasu na zachód od toru kolejowego Rawa Ruska–Uhnów, Niemcy ostrzelali skoncentrowanym
ogniem artylerii powodując duże straty w zabitych
i rannych. Powstała panika i kawaleria rozproszyła się, po pewnym czasie zdołano zebrać jej część
w miejscowości Michałówka. 24 września ok. godz.
24.00 na odprawie w szkole w Michałówce, w której uczestniczyli wszyscy dowódcy samodzielnych
jednostek, płk Hanka-Kulesza po wysłuchaniu meldunków sytuacyjnych poszczególnych oddziałów
i ocenie położenia, powziął decyzję o kapitulacji. Kapitulacja nastąpiła 25 września 1939 roku na szosie
Rzyczki–Rawa Ruska.
Po zapisaniu ostatniego rozdziału 2 Pułku Strzelców Konnych w działaniach wojennych 1939 roku,
wielu strzelców konnych, którym udało się uniknąć
niewoli lub śmierci na polu walki, podjęło z okupantem walkę podziemną. Na bazie oficerów i podoficerów 2 Pułku Strzelców Konnych, jako pierwsza kadrowa organizacja podziemna powstała Tajna Armia
Polska, wchłonięta następnie przez Służbę Zwycięstwu Polski, późniejszy Związek Walki Zbrojnej, od
roku 1942 Armia Krajowa.
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Oficerowie rezerwy podczas
ćwiczeń letnich 1929 r.
(fot. ze zbiorów prywatnych)

Podoficerowie 2 psk
Antoni Radzik, Stanisław
Zwolak, 1929 r.
(fot. ze zbiorów prywatnych)
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EDYTA BISZCZAT

WOJSKO POLSKIE NA ZIEMI HRUBIESZOWSKIEJ
ORAZ NA TERENIE PODREGIONU GOTANIA
OD 1945 R. DO CHWILI OBECNEJ

Po zakończeniu II wojny światowej zaszły istotne zmiany organizacyjne w polskich Siłach Zbrojnych. Poszczególne jednostki wojskowe zostały do
1946 r. przeniesione na etaty pokojowe i musiały
odpowiadać ówczesnym uwarunkowaniom tak polityczno- militarnym, jak i gospodarczym tamtego
okresu. Organizacja naszych Sił Zbrojnych bazowała
na sprawdzonych rozwiązaniach sojuszniczej Armii
Czerwonej oraz ludowego Wojska Polskiego.
Trudna sytuacja gospodarcza kraju pociągająca za
sobą duże wydatki na odbudowę zniszczeń wojennych,
wpłynęła na skład bojowy i struktury organizacyjne polskiego wojska. Znacznej redukcji uległy stany
osobowe i liczba jednostek. Podstawowym rodzajem
wojsk pozostała w dalszym ciągu piechota zorganizowana według wzorów z okresu II wojny światowej.
W kolejnych latach wdrożone plany sukcesywnej
redukcji istniejących struktur pociągnęły za sobą intensywną modernizację pozostawionych jednostek.
Osiągnięty skład bojowy zgodny z ówczesnymi uwarunkowaniami, jak również opracowane koncepcje
użycia wojsk, wdrożona współpraca w ramach Układu Warszawskiego oraz możliwości gospodarcze naszego kraju pozwoliły utrzymać istniejący stan rzeczy polskiej armii przez blisko trzydzieści lat1.
Powyższy wstępny materiał do niniejszego artykułu, unikając powtórzeń wspólnych dla poszczególnych jednostek treści, pozwala w tym momencie
przejść do omówienia historii wojskowości na terenie
Garnizonu Hrubieszów w opisanym wyżej przedziale czasowym. Podjęta problematyka została ukazana w układzie chronologicznym. W rozważaniach
uwzględniono tylko zasadnicze jednostki wojskowe

stacjonujące na w/w obszarze, którymi w przeciągu
kolejnych lat były:
XI 1945 r. – VII 1946 r. – 5 Kołobrzeski Pułk Piechoty;
1948 r. – 1949 r./1950 r. – 9 Zaodrzański Pułk Piechoty;
1949 r./1950 r. – 1962 r. – 8 Bydgoski Pułk Piechoty;
1951 r. – 1962 r. – 3 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej – JW. 2137 Hrubieszów w składzie 3DP, później JW. 2140 Hrubieszów;
1962 r. – 1988 r. – 8 Bydgoski Pułk Zmechanizowany;
1988 r. – 1995 r. – 8 Ośrodek Materiałowo-Techniczny;
od 25.05.1994 r. – po dzień dzisiejszy – 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy.
Należy zaznaczyć, iż spośród instytucji wojskowych podporządkowanych czasowo MON od 1945 r.
funkcjonowała również w Hrubieszowie Komenda 32 Odcinka Wojsk Ochrony Pogranicza, która
przechodziła szereg zmian strukturalnych. Ponadto
od 1948 r. istniała Wojskowa Komenda Uzupełnień
obsługująca poborowych z powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego. WKU w Hrubieszowie została
zlikwidowana w grudniu 2002 r.

5 Kołobrzeski Pułk Piechoty (5pp)
Oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego sformowany latem 1943 r. na terenie ZSRR w składzie 2
Dywizji Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego, która od lipca 1943 r. weszła w skład 1 Armii Wojska Polskiego. 5 Pułk Piechoty w sierpniu 1944 r. po raz pierwszy wszedł do walki, walcząc o zdobycie przyczółka na
lewym brzegu Wisły w rejonie Puław. Kolejne bitwy,
w których brał udział, to walki na przyczółku warecko-magnuszewskim, przełamanie Wału Pomorskiego
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pod Borujskiem i Wierzchowem, a następnie pod Kamieniem Pomorskim. Dnia 15 marca 1945 r. żołnierze
5pp w Dziwnówku dokonali symbolicznego aktu zaślubin Polski z Bałtykiem. W operacji berlińskiej pułk
wyróżnił się w walkach nad Starą Odrą, nad Kanałem
Ruppinera i o Linum. W uznaniu szczególnych zasług
oraz męstwa wykazanego w ciężkich bojach 5pp został
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari
V klasy. Na podstawie Rozkazu Nr 079 Naczelnego Dowódcy Armii Radzieckiej z dnia 4 maja 1945 r. pułk został wyróżniony mianem „Kołobrzeski”, chociaż nigdy
tak naprawdę nie brał udziału w walkach o Kołobrzeg,
ale ponieważ rozkaz wydał sam Józef Stalin, pomyłka
nigdy nie została sprostowana2.

Struktura 5pp
5 Pułk Piechoty, podobnie jak inne tego rodzaju pułki piechoty DP, miał w swojej strukturze po
1945 r.: dowództwo i sztab, trzy bataliony piechoty, kompanię rusznic przeciwpancernych, kompanię
łączności, kompanię transportową, pluton rozpoznania, pluton saperów i kwatermistrzostwo oraz artylerię pułkową, którą stanowiły trzy baterie: działek 45
mm, dział 76 mm, moździerzy 120 mm3.
Okres powojenny 5pp
5pp działając w składzie wojsk okupacyjnych stacjonował najpierw w miejscowości Disenchen. Po
krótkim pobycie w Niemczech powrócił jednak do
kraju i rozpoczął pokojowy okres swojej historii, pełniąc początkowo służbę na granicy polsko-czechosłowackiej. Ta forma służby wojskowej związana była
z groźbą zatargu zbrojnego o tenże odcinek granicy.
Od lipca 1945 r. 5pp otrzymał rozkaz bronienia 107kilometrowego odcinka granicy polsko-czechosłowackiej na odcinku od Raciborza do Racławic Śląskich.
Sztab pułku mieścił się wówczas w Głubczycach.
Następnie został przeniesiony do Hrubieszowa, gdzie
stacjonował od XI 1945 r. do VII 1946 r. Głównym zadaniem 5pp w nowym miejscu lokacji miała być walka
z podziemiem ukraińskim na terenie powiatu hrubieszowskiego. W okresie jego stacjonowania w hrubieszowskim garnizonie służbę w nim w dalszym ciągu
pełnił związany z nim od 1943 r. por. Wojciech Jaruzelski, do którego obowiązków należało sporządzanie
opracowań dotyczących działań UPA (przesłuchiwał
jeńców ukraińskich) i podziemia antykomunistycznego oraz przygotowywanie raportów o działaniach
pułku skierowanych przeciwko nim4. Oddziały zwiadowcze 5pp dowodzone przez por. Jaruzelskiego brały
też udział w akcji wysiedlania ludności ukraińskiej zamieszkującej powiat hrubieszowski na teren Ukrainy
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radzieckiej5. Od kwietnia 1946r. por. Jaruzelski został
wyznaczony w 5pp na stanowisko przewodniczącego
Wewnętrznej Komisji Kontroli i w maju tego samego
roku przejął również obowiązki drugiego pomocnika szefa sztabu 5pp ds. zwiadu, zostając tym samym
drugim zastępcą szefa sztabu pułku. W tym też czasie miał miejsce słynny atak na Hrubieszów, podczas
którego na mocy lokalnych sojuszy polskie podziemie
poakowskie wraz z Ukraińcami wystąpiło przeciwko
wspólnemu wrogowi, którym byli komuniści.
We wspomnianym okresie w centrum Hrubieszowa
istniały m.in.: siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu Powiatowego PPR,
Powiatowej Komendy MO i Ukraińskiej Komisji Przesiedleńczej. Natomiast w Dworku Du Chateau znajdowała się jednostka NKWD. Na północnym brzegu
Huczwy rozlokowana była komenda 32 Odcinka WOP
i koszary wojskowe, w których stacjonowali żołnierze
5pp, którzy do lipca 1946 r. wspólnie z NKWD walczyć
mieli z UPA i oddziałami Narodowych Sił Zbrojnych.
Plan ataku na Hrubieszów ówczesny dowódca UPA
w Polsce, płk Mirosław Onyszkiewicz ps. „Orest”
otrzymał od dowództwa WiN w kwietniu 1946 r. Na
jego podstawie ustalono, że w akcji weźmie udział ok.
300 striłców i ok. 150 Polaków dowodzonych przez
Wacława Dąbrowskiego ps. „Azja”, komendanta hrubieszowskiego obwodu WiN. Nad całością polskich
sił dowodzenie objął por. Kazimierz Witrylak „Hel”
– „Druk”. W nocy z 28 na 29 maja 1946 r. połączone siły UPA i WiN zaatakowały w pierwszej kolejności
koszary NKWD i komendę UB. Stopniowo członkowie
WiN zajęli miejsca pod kluczowymi gmachami. Jednocześnie kilku konspiratorów przecięło wychodzące
z Hrubieszowa druty telefoniczne, co miało uniemożliwić wezwanie pomocy. Tuż po północy partyzanci
rozpoczęli z sukcesem ostrzał koszar NKWD. Szybko
zdobyty został też budynek UB. Partyzanci uwolnili 20
więźniów (w tym 5 Ukraińców), zdemolowali siedzibę
PPR. Na najokrutniejszych funkcjonariuszach UB i komunistach wykonywano od razu wyroki śmierci. Z kolei WiN-owcy zaatakowali komisariat MO, który pomimo kilku prób, nie udało się przejąć. Ponadto w tym
samym czasie Ukraińcy zaatakowali, niestety bez pozytywnego skutku, ufortyfikowaną siedzibę Ukraińskiej
Komisji Przesiedleńczej.
Stacjonujący na drugim brzegu rzeki Huczwy żołnierze 5pp nie włączyli się od razu do walk. Aby jednak
nie narazić się na zarzut braku pomocy zagrożonym
Sowietom, nad ranem z koszar wysłany został pluton elewów, którym dowodził ppor. Marian Fleming,
a wspierał go pomocnik szefa sztabu pułku do spraw
rozpoznania, por. Wojciech Jaruzelski. Żołnierze 5pp
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jedynie z bezpiecznej odległości mieli obserwować
płonący budynek UB i toczące się walki. Właściwy
pościg oddziałów 5pp i MO za partyzantami ruszył
dopiero rano, gdy żołnierze WiN i UPA mogli się już
bezpiecznie wycofać. Por. Jaruzelski za swoją walkę
z polskim i ukraińskim podziemiem jeszcze za czasów
służby w Hrubieszowie został odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi i awansowany do stopnia kapitana.
Bilans strat ludzkich po obu stronach był nieznaczny.
Skutkiem przeprowadzonej akcji było przejęcie przez
partyzantów akt UB i PPR, zdemolowanie budynków
PPR, starostwa i UB, co przyczyniło się do częściowego zdezorganizowania aparatu represji na terenie
powiatu. Nie udało się natomiast opanować Komisji
Przesiedleńczej, co było istotnym niepowodzeniem,
gdyż zdobycie jej i zniszczenie znajdujących się tam
dokumentów było głównym celem atakujących6.
Po pobycie w hrubieszowskim garnizonie 5pp
przybył do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie od

Oficerowie sztabu 5pp. Pierwszy z lewej por. W. Jaruzelski.
Hrubieszów 1946 r.
Źródło: Por. Henryk Lewczuk „Młot” i uderzenie na Hrubieszów – część II
[online], ostatnia aktualizacja 16.12.2006, [dostęp 28.07.2014 r.], Dostępna
w Internecie: http://podziemiezbrojne.blox.pl/

kwietnia 1949 r. pełnił służbę garnizonową. Natomiast w maju 1949 r. przeniesiony został do Szczecina i wszedł w skład 12 Dywizji Piechoty. Ze Szczecinem 5pp związany był przez kolejne lata, przechodząc w tym czasie szereg zmian organizacyjnych
i zmieniając swój charakter z pułku piechoty na pułk
zmechanizowany. W 1958 r. 5 Kołobrzeski Pułk Piechoty został przeformowany w 5 Kołobrzeski Pułk
Zmechanizowany. Do 1958 r. jednostka posługiwała się numerem JW 1228, a następnie – JW 3446.
W 1995 r. pułk został rozwiązany, a w jego miejscu
utworzona została 12 Brygada Zmechanizowana im.
gen. broni Józefa Hallera z garnizonem w Szczecinie.
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9 Zaodrzański Pułk Piechoty (9pp)
Oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego
sformowany w Sielcach nad Oką na podstawie Rozkazu Nr 95 Dowódcy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR z dnia 27 grudnia 1943 r. Jednostka
została zorganizowana według sowieckiego Etatu Nr
04/501 – pułku strzelców Gwardii i włączona w skład
3 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta. Od chwili sformowania do zakończenia wojny
pułk walczył w składzie 3 Dywizji Piechoty. Najcięższe walki stoczył na przyczółku warecko-magnuszewskim i w Warszawie, niosąc pomoc powstańcom
na przyczółku czerniakowskim. Na Wale Pomorskim
walczył w rejonie Nadarzyc. W Kołobrzegu zdobył
silnie umocniony rejon gazowni. Ponadto żołnierze
pułku forsowali Odrę pod Gozdowicami i pod Wriezen. Natomiast na terenie Brandenburgii forsowali
Kanał Hohenzollernów pod Borgsdorfem, a następnie walczyli pod Linum i Dechtow7.
Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich
Nr 2 z dnia 3 stycznia 1946 r. za bohaterstwo jednostka została odznaczona Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy oraz nadano jej nazwę wyróżniającą:
„Zaodrzański”.

Struktura 9pp
Struktura pododdziałów pułków piechoty
w 1948 r. przedstawiała się następująco: dowództwo
i sztab, 2 bataliony piechoty, w tym jeden skadrowany i dywizjon artylerii. Batalion piechoty posiadał:
3 kompanie piechoty (w każdej 2 plutony piechoty,
pluton fizylierów), kompanię CKM (3 plutony), kompanię moździerzy (3 plutony) oraz pluton armat 76
mm (2 działony). Skadrowany batalion stanowili jedynie dowódcy pododdziałów8.
Okres powojenny:
Po zakończeniu działań wojennych pułk dyslokowano do Kraśnika, a następnie w lipcu 1946 r. do
Hrubieszowa (JW 1572 Hrubieszów). Po przybyciu
do nowego garnizonu żołnierzy 9pp, zgodnie z decyzją rządu, skierowano do aktywnej przedwyborczej akcji ochronnej organizowanej przed wyborami
do sejmu 1947 r. Wytypowani żołnierze w grupach
ochronno-propagandowych działali w okręgu wyborczym Zamość, prowadząc akcje propagandowe,
organizując zebrania w terenie, kolportując broszury
i ulotki. Na terenie Hrubieszowa działało w ten sposób około 100 żołnierzy, którzy dodatkowo w dniu
wyborów, tj. 19.01.1947 r. zapewnić mieli ład i bezpieczeństwo lokalom wyborczym. Przeprowadzone
wybory, jak pokazały wyniki, umocniły władzę ludo-
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wą w naszym kraju, a zaangażowanych żołnierzy 9pp
i innych jednostek szczególnie nagradzano za pracę
przynoszącą tak wymierne skutki.
W 1949 r. 9pp został wyłączony ze składu 3 Dywizji Piechoty i podporządkowany dowódcy 14 Dywizji Piechoty. Z kolei na podstawie Rozkazu Nr 0025/
Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia
1957 r. jednostka, stacjonująca wówczas w Garnizonie Piła, została rozformowana.

8 Bydgoski Pułk Piechoty (8pp)
Oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego
sformowany 1 stycznia 1944 r. w Sielcach nad Oką
w składzie 3 Dywizji Piechoty. 8pp posługiwał się
najpierw numerem JW 2134, a od 1958 r. – JW 2122.
Od sformowania do zakończenia wojny pułk walczył w składzie 3 Dywizji Piechoty. Najcięższe walki stoczył na przyczółku warecko-magnuszewskim,
podczas walk o przyczółek na Wiśle w Warszawie,
w walkach o Bydgoszcz, na Wale Pomorskim pod Jastrowiem. Częścią sił uczestniczył w walkach o Kołobrzeg. W ramach operacji berlińskiej walczył nad
Starą Odrą i Kanałem Hohenzollernów.
Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich
Nr 2 z dnia 3 stycznia 1946 r. za bohaterstwo jednostka została odznaczona Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy oraz nadano jej nazwę wyróżniającą:
„Bydgoski”.

Struktura 8pp
Struktura pododdziałów 8pp oparta była na Etacie
Nr 2/77 z 1948 r. Etat typowego pułku piechoty opisano powyżej. (patrz.: Struktura 9pp).
Okres powojenny
Po zakończeniu działań wojennych pułk 3 czerwca 1945 r. dyslokowano do Majdanka k. Lublina. Jednakże już w czerwcu 1945 r. został przedyslokowany
do Kraśnika, następnie czasowo do Budzynia, z kolei
do 1949 r. stacjonował w Zamościu, a następnie od
końca 1949 r. do 1962 r. w Hrubieszowie. We wrześniu 1950 r. pierwsze pododdziały stacjonującego
podówczas w Zamościu 8pp po powrocie z letniego
zgrupowania poligonowego ze Szlagi rozlokowały
się w Hrubieszowie, zajmując dawne koszary 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty. Nastąpiło stopniowe
porządkowanie ewidencji nieruchomości wojskowych. Z czasem zaczęła funkcjonować Podoficerska
Szkoła Pułkowa szkoląca żołnierzy na potrzeby własne i innych jednostek. W wyniku kolejnych zmian,
struktura pułków piechoty, w tym 8pp, uległa zmia-
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nom. Pułki utraciły charakter jednostek bojowych.
W związku z problemami budżetowymi jednostki nie
posiadały odpowiedniej ilości nowoczesnego sprzętu,
a stan osobowy znacznie redukowano, dla przykładu
8pp w 1951 r. zgodnie z etatem miał liczyć 1234 żołnierzy i 41 pracowników cywilnych, a już w 1958 r.
miał na etatach zaledwie 345 żołnierzy i 6 pracowników cywilnych.
W okresie 1949-1956 Wojsko Polskie zostało
poddane procesowi stalinizacji. Wdrożono na podstawie wzorów radzieckich do praktyki w naszej armii
kompleksowe rozwiązania związane tak z wyszkoleniem wojskowym, jak i systemem oddziaływań polityczno-wychowawczych i kulturalno-oświatowych.
Z kolei po 1957r. rozpoczyna się okres funkcjonowania WP w sytuacji nowych zadań związanych z budową socjalizmu. Szybko nasze Siły Zbrojne stały
się instrumentem sprawowania władzy, służąc umacnianiu autorytarnej pozycji komunistycznej partii.
Kontekstem ideologicznym były opatrywane zadania
wojskowe, polityka kadrowa, systemy kierowania
i dowodzenia, kształcenia i wychowania wojskowego oraz działalność kulturalno-oświatowa. Żołnierze 8pp jako wyróżniający się pododdział LWP brali
udział w organizowanej rokrocznie centralnej defiladzie wojskowej z okazji Święta 22 Lipca. We własnym gronie celebrowali również obchody Święta 1
Maja, Dnia WP, kolejne rocznice utworzenia LWP,
agitowali przed wyborami, zbiorowo wysłuchiwali
relacji radiowych z kolejnych zjazdów PZPR. Jeszcze przed 1952 r. przodownictwo w pododdziałach
8pp przybrało takie rozmiary, że całe pododdziały
stawały się przodujące. Systematycznie nagradzano
najbardziej wyróżniających się przodujących żołnierzy, przyznając odznaki wzorowych żołnierzy, czołgistów, strzelców, moździerzystów, łącznościowców,
zwiadowców i cekaemistów. Organizowano Zloty
Przodowników Wyszkolenia Bojowego i Politycznego na szczeblu pułku i dywizji.
Ponadto zgodnie z decyzją wyższych przełożonych od 1955 r. oficerowie pułku zostają wyznaczeni
do prowadzenia zajęć z przysposobienia wojskowego
w szkołach średnich powiatu. Natomiast po 1958 r.
zaczęło prężnie działać Koło Młodzieży Wojskowej
wspierające podstawowe organizacje partyjne funkcjonujące w pułku. Należy zaznaczyć, iż mimo partyjnego programowo charakteru działalności tego
rodzaju koła, jego obecność w 8pp miała pozytywne
znaczenie, stwarzając liczne możliwości młodym ludziom z terenu garnizonu uczestniczenia w kulturze,
imprezach sportowych i turystycznych.
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Od 1952 r. organizowany jest cyklicznie w Hrubieszowie Festiwal Żołnierskiej Twórczości Artystycznej. Żołnierze wielokrotnie w ciągu roku prezentowali swoje możliwości przed społecznością
miasta w miejskim Kinie Plon. Nadal działał powołany kilka lat wcześniej żołnierski Teatr Kukiełkowy oraz orkiestra pułkowa, a następnie po całkowitym skadrowaniu pułku w 1956 r. zespół muzyczny.
W 1953 r. po raz pierwszy w miasteczku nad Huczwą
wystąpił na nowozbudowanej scenie na hali sportowej 8pp Zespół Estradowy Domu Wojska Polskiego.
Prężnie działać zaczęła Liga Kobiet zrzeszająca żony
oficerów zajmujące się organizacją życia kulturalnego rodzin wojskowych. W latach 60. XX w. z wielkim zainteresowaniem rodzin wojskowych i mieszkańców miasta spotkała się działalność kina letniego
8pp, które funkcjonowało sezonowo każdego roku
od maja do początku października. Zależność kultury
i socjalistycznej ideologii była tutaj wyraźna.

Kadra, żołnierze i rodziny wojskowe w kinie letnim 8pp.
Źródło: zdjęcie ze zbiorów prywatnych.

Zgodnie z Rozkazem MON Nr 62 z dnia 20 października 1958 r. Dzień Święta Pułkowego ustalono
na 21 stycznia. W przeddzień uroczystości odbywał
się zazwyczaj capstrzyk. Natomiast Święto Pułkowe
rozpoczynała zbiórka stanu osobowego pułku na placu apelowym połączona z defiladą. Z kolei planowano zwiedzanie koszar wojskowych i wspólny obiad,
a w godzinach popołudniowych prezentowano akademię czy też filmy o tematyce wojskowej. Uroczystości kończyło przyjęcie dla weteranów, gości i kadry dowódczej organizowane w kasynie oficerskim.
Jak podają karty kronik pułkowych, w 1960 r. na tego
rodzaju uroczystościach obecny był Przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej z Bydgoszczy i redaktorzy z bydgoskiego Ilustrowanego Kuriera Polskiego.
Pracą kulturalno-oświatową kierował Garnizonowy
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Nagradzanie zwycięzców zawodów strzeleckich.
Źródło: zdjęcie ze zbiorów prywatnych.

Klub Oficerski, który organizował np. podczas Dni
Otwartych blok zabaw i konkursów, zawody strzeleckie dla dzieci i ich opiekunów itp. W GKO
odbywały się również akademie i uroczystości o charakterze wojskowym oraz prywatne
imprezy kadry. Ponadto organizowano ogniska, wycieczki i inne formy aktywności.
W okresie funkcjonowania 8pp stworzono
Pomnik Walk 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty
z opisem jego szlaku bojowego. Należy zaznaczyć, pisząc o w/w pomniku, iż w 1989 r. wykonano w tym samym miejscu, czyli obok Garnizonowego Klubu Oficerskiego nowy pomnik
przedstawiający potężnego orła o rozpiętych
skrzydłach. Pomnik zaprojektował i wykonywał
plastyk Artur Kowal, którego w pracach w pewnym okresie wsparli przebywający na szkoleniu
wojskowym studenci Akademii Sztuk Pięknych
z Warszawy. W 1990 r. w tenże pomnik wmurowano urnę z ziemią pobraną z Anielina – miejsca
śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
Pułk poddawany był regularnym kontrolom zewnętrznym, uzyskując najczęściej zadowalające wyniki ze szkolenia bojowego i politycznego. W 1958 r.
8pp wizytował Szef Sztabu Szefostwa Artylerii WP,
gen bryg. Tadeusz Tuczapski. W tym samym roku
inspekcję w pułku przeprowadził zespół pod dowództwem Ministra Obrony Narodowej, gen. broni
Mariana Spychalskiego. Żołnierze 8pp szkolili się
regularnie w Lipie koło Kraśnika oraz wyjeżdżali
na obozy taktyczne w okolice Kraśnika, gdzie odbywali ćwiczenia w składzie całej 3 Dywizji Piechoty.
W 1962 r. 8pp został przeformowany w 8 Bydgoski
Pułk Zmechanizowany.
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8 Bydgoski Pułk Zmechanizowany (8pz)
Oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych
PRL. Powstał na mocy Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 23 z dnia 8 marca
1962 r. w wyniku przeformowania 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty. Wchodził w skład 3
Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im.
Romualda Traugutta. Pułk przez cały okres
swojego istnienia stacjonował w garnizonie
Hrubieszów.
Struktura 8pz
Dowództwo i sztab; 3 bataliony zmechanizowane (zawierały 3 kompanie zmechanizowane, baterię moździerzy 120 mm, pluton
przeciwlotniczy, pluton łączności); batalion
Pluton moździerzy na ćwiczeniach taktycznych – Lipa 1953 r.
czołgów (zawierał 3 kompanie czołgów, pluŹródło: zdjęcie ze zbiorów prywatnych.
ton łączności); kompania rozpoznawcza, bateria haubic 122 mm, bateria przeciwpancerna, kompania saperów, bateria przeciwlotnicza, kompania łączności, kompania zaopatrzenia, kompania
remontowa, kompania medyczna, pluton chemiczny,
pluton ochrony i regulacji ruchu10.
Po przeformowaniu 8pp w pułk zmechanizowany
zaszły istotne zmiany w jego organizacji i uzbrojeniu. Zgodnie z nowym etatem powstały nowe pododdziały, napłynęła również nowa broń. Wojska
zmechanizowane na polu walki ściśle współpracowały z wojskami pancernymi. Były one wyposażone
Artylerzyści 8pp na zimowej szkole ognia – Dęba, 06.02.1959 r.
w transportery opancerzone oraz nowoczesną broń
Źródło: zdjęcie ze zbiorów prywatnych.
strzelecką, pancerną, nowe rodzaje artylerii, środki
przeciwpancerne, rakiety, co pozwalało na prowadzenie każdego z rodzajów walk. W 1972 r. pułk miał
3 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej
zadanie w M+4 zmobilizować według Etatu 30/658
(3dappanc.)
131 pułk zmechanizowany 26 Rezerwowej Dywizji
Zmechanizowanej. W tym samym roku pułk otrzymał
Samodzielny pododdział artylerii ludowego WP,
zadanie
w M+4 zmobilizować również według Etatu
przynależny do 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty
30/667
46
kompanię chemiczną 26 Rezerwowej Dyw składzie 9 Korpusu Armijnego. W latach 50. oraz
wizji Zmechanizowanej. Ponadto w 1984 r. pułk miał
na początku lat 60. XX w. 3dappanc. jako najpierw
zadanie
w M+6 zmobilizować według Etatu 30/726/0
JW 2137 Hrubieszów (od 1951 r.), później JW 2140
127
pułk
zmechanizowany 31 Rezerwowej Dywizji
Hrubieszów (od 1958 r.) stacjonował w HrubieszoZmechanizowanej11.
wie. Ten rodzaj jednostek wojskowych typu B naleW styczniu 1962 r. otworzono Salę Historii 8
żał do II rzutu operacyjnego.
Bydgoskiego
Pułku Piechoty. Święto Pułku polecono
Struktura 3dappanc
wg wcześniejszych ustaleń w 8pp celebrować rówDowództwo i sztab, pluton dowodzenia, 3 baterie
nież dnia 21 stycznia.
armat przeciwpancernych 85mm (po 2 plutony ognioW Podoficerskiej Szkole Pułkowej 8pz, tak jak
we). Zgodnie z Etatem Nr 2/243 z dnia 04.10.1958 r.
w
8pp,
szkolono tak dla potrzeb własnych, jak i indywizjon liczył 105 wojskowych i 2 pracowników
nych jednostek wojskowych.
cywilnych9.
Z wydarzeń kulturalnych pułku należy odnotoZarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr
wać
premierę filmu „Jeszcze słychać śpiew i rżenie
023/Org. z dnia 07.03.1962 r. 3dappanc. został rozkoni” w reż. Mieczysława Waśkowskiego i wg sceformowany.
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Przysięga wojskowa – 1969 r.
Źródło: zdjęcie ze zbiorów prywatnych.

Wręczenie Dowództwu 8pz urny z ziemią z pól bitewnych
o Bydgoszcz z miejscowości Magdalenka – 1968 r.
Źródło: zdjęcie ze zbiorów prywatnych.

Defilada pododdziałów 8pz podczas przysięgi wojskowej – 1969 r.
Źródło: zdjęcie ze zbiorów prywatnych.

nariusza Andrzeja Mularczyka, która odbyła się dnia
01.09.1971 r. w kinie letnim 8pz. W kolejnym roku powstało koło byłych żołnierzy 2 Pułku Strzelców Konnych, które miało utrwalać wśród młodych ludzi historię hrubieszowskiego wojska z okresu dwudziestolecia
międzywojennego oraz czasu wojennej pożogi 1939 r.
Ponadto w 1973 r. w Kościele św. Mikołaja odsłonięto
Tablicę Pamiątkową z następującym napisem: Pamięci Poległych, Zamordowanych i Zmarłych Żołnierzy
2 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Hrubieszowskiej
Koledzy w Kraju i Zagranicą. Pracą kulturalno-oświatową ustawicznie kierował GKO.
W 1988 r. 3 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną
przekształcono w 3 Bazę Materiałowo-Techniczną,
a na bazie podległego jej 8 Bydgoskiego Pułku Zmechanizowanego powstał 8 Ośrodek Materiałowo-Techniczny.

8 Ośrodek Materiałowo-Techniczny (8omt)

Weterani i dowództwo pułku w Sali Tradycji – XII 1969 r.
Źródło: zdjęcie ze zbiorów prywatnych.

Przysięga w JW 2122 – 05.12.1982 r.
Źródło: zdjęcie ze zbiorów prywatnych.

Powstał jak wspomniano powyżej w 1988 r. na bazie 8 Bydgoskiego Pułku Zmechanizowanego, którego tradycje poprzez kilka lat swojego istnienia kultywował. W okresie transformacji ustrojowej w 8omt,
podobnie jak i w innych polskich jednostkach, rozpoczął się proces odpolitycznienia i odpartyjnienia
wojska, chociaż i tak większość kierowniczej kadry
pozostała na zajmowanych dotąd stanowiskach.
Armia przestała być narzędziem jednej partii i jej
orientacji polityczno-ideologicznej, stając się apartyjną. Posiadanie własnego potencjału obronnego,
odpowiednia polityka bezpieczeństwa zgodna z normami prawa międzynarodowego oraz nowa strategia obronna pozwoliły kształtować nową tożsamość
naszego wojska, zgodną z polską racją stanu. Siły
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Zbrojne RP przybrały charakter ogólnonarodowy,
opierając się na systemie służby wojskowej obowiązkowej i zawodowej.
Zasadniczym obszarem działań 8omt – JW 2122
było gromadzenie, przechowywanie i dystrybucja
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, technicznych środków materiałowych środków bojowych, map i wydawnictw topograficznych, wydawnictw jawnych
i niejawnych, kart i tabliczek tożsamości oraz materiałów pędnych i smarów oraz sprzętu służby żywnościowej na potrzeby jednostek wojsk lądowych,
a także wykonywanie zadań obsługowo-remontowych. Ponadto ośrodek stanowił podstawę wyjściową do prowadzenia działań o charakterze wojskowym w czasie pokoju i działań bojowych na wypadek wojny.
Należy zaznaczyć, iż z wielkim uznaniem mieszkańców Hrubieszowa spotykało się wspieranie i upowszechnianie w macierzystym garnizonie 8omt kultury i oświaty. Przy ośrodku bardzo aktywnie działał Garnizonowy Klub Oficerski propagujący różne
formy wypoczynku i rekreacji. W 1994 r. odbył się
I Okręgowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej
Wojska Polskiego, który jest kontynuowany po dziś
dzień. Ponadto do tradycji przeszły też cyklicznie odbywające się w GKO Sejmiki Kultury, których głównym celem było planowanie pracy oświatowo-kulturalnej w garnizonie, wyróżnianie animatorów oraz
innych osób wspierających rozwój kultury w środowisku wojskowym. 8omt aktywnie współpracował
również ze Środowiskiem 27 WDP AK, któremu
udostępnił klubowy lokal. Organizowano wspólne
spotkania noworoczne, akademie patriotyczne i rocznicowe, pomocą służono podczas organizacji zjazdów członków środowisk kombatanckich 27 WDP
AK Okręgu Wołyńskiego. Umocnienie więzi społeczeństwa lokalnego garnizonu z wojskiem wzbogaciło poczucie tożsamości narodowej, co w praktyce
zaowocowało obywatelskimi postawami, jak również
pozwoliło odbudować utracone zaufanie społeczne.
8omt z dniem 1 sierpnia 1994 r. przyjął na zaopatrzenie formowany 2 Pułk Rozpoznawczy. Całość
spraw związanych z przekazaniem obiektów, sprzętu
i środków materiałowych 8omt do 2pr zakończono
dnia 31 grudnia 1995 r. Rozmowy kadrowe z przyszłą
kadrą 2pr, zarówno w Hrubieszowie, jak i w szkołach
oficerskich, prowadził ówczesny dowódca 8omt, ppłk
dypl. Adam Makara.

Biuletyn TRH

Sejmik Kultury Garnizonu Hrubieszów – 1993 r.
Z prawej strony Dowódca 8omt, ppłk dypl. Adam Makara.
Źródło: zdj. ze zbiorów prywatnych.

2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy (2pr).
Pierwszy okres – czas formowania 2pr
V 1994 r. – 31. XII 1995 r.
Był styczeń 1994 r. Na terenie hrubieszowskiej
Jednostki Wojskowej Nr 2122, którą wówczas stanowił 8 Ośrodek Materiałowo-Techniczny, miała miejsce historyczna wizyta Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, gen. broni Tadeusza Wileckiego
wraz z innymi towarzyszącymi oficerami ze Sztabu
Generalnego oraz Biskupem Polowym WP, gen. dyw.
Sławojem Leszkiem Głodziem, której ostatecznym
skutkiem było w przeciągu kolejnych miesięcy podjęcie na szczeblu centralnym decyzji o pozostawieniu
w Hrubieszowie wojska. Dnia 25.05.1994 r. zostało
wydane Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 031/Org., które stanowiło, iż na bazie 8 Ośrodka Materiałowo-Technicznego w Hrubieszowie sformowany zostanie 2 Pułk Rozpoznawczy
Krakowskiego Okręgu Wojskowego – JW 4055. Do
dnia 31.07.1994 r. opracowany został harmonogram
formowania 2pr. Natomiast 21.07.1994 r. na czele
z dowódcą JW 2122, ppłk. dypl. Adamem Makarą
uroczyście powitano pierwszą grupę oficerów przybyłych do służby w 2pr. Z kolei dnia 28.07.1994 r. do
pułku przybyła pierwsza grupa chorążych. W tym też
czasie pierwsza grupa oficerów z JW 2122 została wyznaczona do pełnienia służby w 2pr. Na terenie koszar
wojskowych od lipca 1994 r. rozpoczęły się pierwsze
prace adaptacyjne i remontowe, a w dalszej kolejności
budowa bloków wojskowych i parkingu. Do listopada 1994 r. sformowano 1 kompanię rozpoznawczą,
pluton łączności i kompanię zaopatrzenia oraz pododdział szkolny. Natomiast w przeciągu kolejnych miesięcy powstały następujące pododdziały: 2 i 4 kompania rozpoznawcza, kompania radioelektroniczna,
kompania remontowa, kompania medyczna, pluton
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Drugi okres – przejęcie tradycji, ustalenie
symboliki 2pr i Stulecie Koszar
I 1996 r. – XII 2003 r.

Pierwszy Dowódca 2pr, płk dypl. Zenon Michalak.
Źródło: Kronika 2pr.

ochrony i regulacji ruchu, pluton rozpoznania skażeń.
W styczniu 1995 r. Dowództwo 2pr tworzyli: Dowódca – płk dypl. Zenon Michalak; Szef Sztabu – Zastępca
Dowódcy – mjr dypl. Józef Zieliński; Szef Logistyki
– Zastępca Dowódcy – mjr dypl. Zbigniew Połczyński; Szef Szkolenia – Zastępca Dowódcy – mjr dypl.
Wiesław Dulniak.
Na przełomie maja i czerwca 1995 r. miały miejsce
pierwsze rodzinne zawody strzeleckie. Ponadto środowisko wojskowe aktywnie uczestniczyło w Dniach
Hrubieszowa, podczas których zbierało fundusze na
dofinansowanie inicjatywy ufundowania pułkowego
sztandaru. Prace wymiernie wspierał Klub Garnizonowy i Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa. W tym
też czasie przybyło 130 poborowych, a pierwsi żołnierze 2pr udali się do służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym Sił Pokojowych ONZ UNPROFOR
na Bałkanach.
Dnia 17.06.1995 r. miała miejsce pierwsza przysięga żołnierska w nowoformowanym pułku
połączona z uroczystą mszą św. polową pod
przewodnictwem ks. kpt. Andrzeja Puzona
i pokazem sprzętu wojskowego. Natomiast
we wrześniu 1995 r. żołnierze 2pr po raz
pierwszy wzięli udział w ćwiczeniach „Tatry
95”, zdając swój pierwszy egzamin na ocenę
dobrą. Z kolei w dniach 07-09.11.1995 r. odbywa się I Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, podczas którego
w koncercie inauguracyjnym prezentował się
Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego „Orzeł Biały”.
Pierwszy okres formowania zakończył się
złożeniem w dniu 05.01.1996 r. przez Dowódcę 2pr, płk. dypl. Zenona Michalaka meldunku o sformowaniu 2pr.

W lutym 1996 r. został złożony wniosek Dowódcy 2pr, poparty wolą kadry zawodowej, środowisk
kombatanckich oraz społeczności miasta do Ministra
Obrony Narodowej dotyczący przejęcia kawaleryjskich tradycji, obrania patrona pułku oraz ustalenia
święta 2pr. W tym samym czasie, stosowny wniosek złożył do Ministra Obrony Narodowej Burmistrz
Miasta Hrubieszowa, w którym przedstawił prośbę
o wyrażenie zgody na ufundowanie sztandaru dla 2pr.
Rok 1996 r. był niezwykle bogaty w wizyty służbowe. Dnia 31.03.1996 r. pułk wizytował Minister Obrony Narodowej, Stanisław Dobrzański wraz z osobami
towarzyszącymi: Szefem Sztabu Generalnego WP,
gen. broni Tadeuszem Wileckim i Dowódcą Krakowskiego Okręgu Wojskowego, gen. dyw. Zenonem Brykiem. Natomiast dnia 18.05.1996 r. pułk wizytowała
grupa generałów ze Sztabu Generalnego WP na czele
z gen. dyw. pilotem Jerzym Gotowałą.
Dnia 06.05.1996 r. na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 70/MON 2pr otrzymał zaszczytne miano HRUBIESZOWSKI, przejął tradycje
2 pułku straży przedniej i 2 pułków strzelców konnych z okresu 1789-1944, w tym 2 pułku strzelców
konnych, który stacjonował w Garnizonie Hrubieszów w latach 1921-1939. Patronem pułku został mjr
Henryk Dobrzański „Hubal”, który w latach 19341936 służył w 2 Pułku Strzelców Konnych na stanowisku kwatermistrza. Święto pułkowe ustanowione
zostało na dzień 17 czerwca (dzień złożenia pierwszej
przysięgi żołnierskiej w 2pr).

Rodzice chrzestni sztandaru 2pr
– Pani Ludmiła Żero „Ludka” i Pan Zdzisław Kosakowski.
Źródło: Kronika 2pr.
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Z kolei dnia 18.06.1996 r. odbyły się uroczystości wręczenia sztandaru wojskowego
ufundowanego przez społeczeństwo Ziemi
Hrubieszowskiej. Aktu wręczenia sztandaru
ówczesnemu dowódcy pułku płk. Zenonowi Michalakowi w imieniu Prezydenta RP
dokonał minister Szymon Kociszewski. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Pani
Ludmiła Żero „Ludka” – łączniczka Oddziału
Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Pan Zdzisław
Kosakowski – ówczesny Przewodniczący
Rady Miasta Hrubieszowa. Aktu poświęcenia
sztandaru 2pr dokonali: Dziekan Krakowskiego Okręgu Wojskowego wyznania prawosławnego, ks. mjr Bazyli Gałczyk wraz z kapelanem 2pr, ks. kpt. Andrzejem Puzonem. W uroczystości wręczenia sztandaru wzięli udział: Minister
Obrony Narodowej Stanisław Dobrzański; Szef Departamentu Kadr MON gen. bryg. Józef Buczkowski;
Przedstawiciel Sztabu Generalnego WP, gen. bryg.
Józef Chmiel; Szef Sztabu Krakowskiego Okręgu
Wojskowego, gen. bryg. Zdzisław Wijas. Sztandar
2pr został wykonany wg projektu ówczesnego Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury, Pana Alfreda Przybysza.
Okres ten był również bogaty w sukcesy we
współzawodnictwie
wojskowym
i sportowym.
W maju 1999 r. 2pr zdobył Puchar Przechodni Zastępcy Dowódcy Szefa Sztabu Dowódcy Wojsk Lądowych dla najlepszego plutonu rozpoznawczego;
w lipcu 2000 r. – Puchar Dowódcy Wojsk Lądowych
za zajęcie II miejsca w zawodach pododdziałów
WRE; w marcu 2001 r. – II miejsce w III Mistrzostwach 2 Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego
w piłce siatkowej; w październiku 2001 r. – II miejsce w II grupie współzawodnictwa sportowego na
szczeblu 2 Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego; w grudniu 2001 r. – uzyskanie miana „Przodującego” w grupie oddziałów rodzajów wojsk; w czerwcu 2002 r. – Puchar Dowódcy Wojsk Lądowych za
zajęcie III miejsca w zawodach użyteczno-bojowych
załóg walki radioelektronicznej; w czerwcu 2002 r.
– Puchar Dowódcy Wojsk Lądowych za zajęcie III
miejsca w zawodach użyteczno-bojowych plutonów
rozpoznania ogólnowojskowego.
Odbywały się kolejne edycje Festiwalu Pieśni
Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, cykle
spotkań żołnierzy 2pr z prof. Wiktorem Zinem oraz
Sejmiki Kultury Garnizonu Hrubieszów. Natomiast
w czerwcu 2000 r. żołnierze 2pr po raz pierwszy
wzięli udział w Pielgrzymce WP do Watykanu.
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Spotkania żołnierzy 2pr z prof. Wiktorem Zinem.
Źródło: Kronika 2pr.

Dnia 16.09.2001 r. miała miejsce uroczystość
odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej w 55. rocznicę
spotkania z wojskiem hrubieszowskim J.E. Biskupa
Lubelskiego, ks. Stefana Wyszyńskiego. Odsłonięcia
w/w tablicy dokonali: w imieniu Dowódcy Wojsk
Lądowych- Szef ZR i WE płk Włodzimierz Potasiński i Biskup Zamojsko-Lubaczowski, J.E. ks. prof. dr
hab. Jan Śrutwa.
Dnia 21.01.2002 r. miała miejsce wizyta w 2pr attaché wojskowego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej ppłk. Foffestera Wattsa
oraz brytyjskich żołnierzy. Natomiast w dniach 19.04.2002 r.
– 21.01.2002 r. gościł w pułku
attaché wojskowy USA wraz
z towarzyszącymi amerykańskimi żołnierzami, a w dniach
18-19.03.2003 r. delegacja Armii Szwecji.
Dnia 14.02.2003 r. Minister
Obrony Narodowej Decyzją
Nr 35/MON zatwierdził wzór
odznaki pamiątkowej i legitymacji oraz regulamin jej nadaOdznaka pamiątkowa
wania; oznaki
pułkowej i proporczyka na beret 2pr. Odznaka pamiątkowa
wykonana jest
Proporczyk na beret
z metalu oksydowanego, częściowo pokrytego emalią. Podstawą odznaki jest proporczyk
2 pułku strzelców konnych
w kolorach jasna wiosenna
zieleń, jasny granat oraz amaOznaka pułkowa
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apel stanu osobowego pułku na obiektach HOSiR.
Podczas uroczystości wręczono proporce dowódcom poszczególnych kompanii oraz oficerowi sztabu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego, gen. dyw.
Mieczysław Stachowiak, Ordynariusz Prawosławny
WP, J.E. gen. bryg. Miron Chodakowski.

Trzeci okres – ostatnie 10 lat, czas dalszych
zmian i profesjonalizacji 2004 r. – 2014 r.
Na zdj. widoczni Dowódca 2KZ, gen. dyw. Mieczysław Stachowiak,
w tle przy ołtarzu Ordynariusz Prawosławny WP, J.E. gen. bryg.
Miron Chodakowski, Dowódca 2pr, płk dypl. Andrzej Niekrasz.
Źródło: Kronika 2pr.

rant. W środkowej części proporczyka umieszczony
jest romb w kolorze srebrnym, na który nałożony jest
srebrny orzeł Armii gen. Hallera w złotej koronie i ze
złotymi szponami.
Proporczyk na beret ma kształt prostokąta z wcięciem do skrzyżowania przekątnych z umieszczoną cyfrą „2” symbolizującą numer pułku rozpoznawczego. W przedniej
części proporczyka wpisana cyfra
„2” koloru stalowego. Proporczyk
wykonany jest ze stali nierdzewnej
pokrytej emalią zgodnie z opisem
kolorów. Dobór kolorów nawiązuje do barw 2 Pułku Strzelców
Konnych, którego tradycje dziedziczy 2pr. Oznaka rozpoznawcza
ma kształt tarczy podzielonej na
dwa kolorowe pola pasem przechodzącym pod kątem 45 stopni.
W górne zielone pole tarczy wpisana jest cyfra „2”, oznaczająca
numer pułku. W dolnej części
tarczy umieszczone są dwa skrzyżowane bagnety symbolizujące
rodzaj jednostki wojskowej (rozpoznanie). Dobór kolorów oznaki rozpoznawczej nawiązuje również do barw 2 Pułku
Strzelców Konnych, którego tradycje dziedziczy 2 Pułk
Rozpoznawczy. Obok wersji na mundur wyjściowy noszona jest oznaka na mundur polowy różniąca się kolorem cyfry i obrzeża oraz bagnetów. Mają one barwę
szaro-zieloną. Autorem projektu oznaki rozpoznawczej
jest Pan Janusz Dziurawiec.
Dnia 07.06.2003 r. podczas Święta Pułku obchodzono rocznicę 100-lecia istnienia hrubieszowskich
koszar. Odbyła się uroczysta msza św. polowa oraz

Ewolucja, którą w okresie ostatnich lat przeszedł 2pr
zreorganizowała go w nowoczesną formację wyspecjalizowaną we wszechstronnym rozpoznaniu prowadzonym na dalekich dystansach od ugrupowań sił własnych
i zdolną realizować zadania z obszaru działań specjalnych. Pułk zyskał tym samym status formacji skaczącej,
pierwszej w historii WP noszącej zielone berety.
Struktura 2pr
Dowództwo i sztab; 6 kompanii bojowych: 1kdr,
2kdr, 3kdr, 4kr, 5kr, 6kr; 2 pododdziały zabezpieczenia: kompania dowodzenia, kompania logistyczna

Dalekie rozpoznanie w 2pr.
Źródło: http://2hpr.pl/
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Por. Eugeniusz Jędrusyna, Dowódca 2pr, płk Piotr Bieniek,
rtm. Bronisław Piasecki.
Źródło: Kronika 2pr.

oraz zespół zabezpieczenia medycznego. 6 pułkowych
kompanii bojowych posiada na wyposażeniu podstawowy sprzęt typu: HMMWV i QUAD oraz BRDM-2.
Szkolenia poligonowe
OSP WL Nowa Dęba, Drawsko Pomorskie, Orzysz,
Wędrzyn, OSP Jodła, Trzcianiec, Kłodzko, Bielsko-Biała, Ostra Góra. Oprócz szkolenia taktycznego żołnierze realizują również w kraju i za granicą szkolenie
specjalistyczne oraz szkolą żołnierzy rezerwy.
Dowódcy 2pr
płk dypl. Zenon Michalak – 20.02.1995 r. – VI
1996r.; płk dypl. Edward Bargieł – 29.06.1996 r. –
I 2002 r.; płk dypl. Andrzej Niekrasz – 21.01.2002 r. –
VI 2006 r.; płk dypl. Piotr Wałęga – 27.07.2006 r. – IX
2008 r.; płk dypl. Sławomir Dudczak – 25.11.2008 r.
– I 2011 r.; płk Piotr Bieniek – 25.01.2011 r. – VI
2013 r.; płk mgr Marcin Maj – 02.09.2013 r. – (jest)
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Misje z udziałem żołnierzy 2pr
W przeciągu kolejnych lat ostatniego okresu funkcjonowania pułku żołnierze 2pr pełnili swoją służbę na misjach stabilizacyjnych i pokojowych: PKW
Syria, PKW Bośnia i Hercegowina, PKW Kosovo, PKW Irak, PKW Afganistan (III zmiana – V-X
2008 r.; VII 2008 r. – II 2009 r. – Sekcja Ochrony;
X 2008 r. – V 2009 r. – Zespół Rozpoznawczy;
I-VIII 2009 r. – Sekcja Ochrony; III-X 2009 r. – Grupa Rozpoznawcza; V-X 2009 r. – Sekcja Ochrony;
VIII 2009r. – III 2010 r. – Sekcja Ochrony; X 2009 r.
– IV 2010 r. – VI zmiana; IV-X 2010 r. – VII zmiana
– Grupa Rozpoznawcza; III-X 2013 r. – Grupa Rozpoznawcza), PKW Czad.
Wizyty w 2pr, uroczystości z udziałem 2pr
Spośród wielu zaszczytnych osób goszczących
w 2pr w ostatnim dziesięcioleciu należy odnotować
mającą miejsce dnia 01.03.2005 r. wizytę Biskupa Polowego WP, gen. bryg. Tadeusza Płoskiego.
W 2006 r. gościem honorowym XI Festiwalu Pieśni
Patriotycznej i Religijnej WP był Biskup Zamojsko-Lubaczowski, J.E. ks. Wacław Depo. Natomiast dnia
12.05.2007 r. pułk służbowo wizytował Dowódca
Wojsk Lądowych, gen. broni Waldemar Skrzypczak.
Z kolei dnia 26.11.2009 r. miała miejsce wizyta Szefa Sztabu Generalnego WP, gen. Franciszka Gągora
i Dowódcy Wojsk Lądowych, gen. dyw. Tadeusza
Buka. W dniu 16.05.2010 r. Biskup Zamojsko-Lubaczowski, J.E. ks. dr Mariusz Leszczyński spotkał
się z żołnierzami i pracownikami wojska 2pr. Dnia
17.02.2011 r. wizytę w Garnizonie Hrubieszów od-

Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2pr – 06.05.2014 r.
Źródło: Kronika 2pr.
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był Biskup Polowy WP, ks. dr Józef Guzdek, podczas której spotkał się z przedstawicielami służb
mundurowych powiatu hrubieszowskiego. Dnia
10.06.2011 r. miała miejsce wizyta w 2pr Dowódcy
Wojsk Lądowych, gen. broni Zbigniewa Głowienki.
W dniu 28.02.2013 r. na terenie 2pr gościli żołnierze 2 pułku strzelców konnych rtm. Bronisław Piasecki (ur. 1915r., zm. 2014 r.) oraz por. Eugeniusz
Jędrusyna (ur. 1915r., zm.2014 r.). Pułk odwiedzają
również rodziny żołnierzy 2psk. Dnia 06.05.2014 r.
na terenie 2pr przebywał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław
Komorowski, któremu towarzyszyli Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni pilot Lech
Majewski i Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Stanisław Koziej. Dnia
28.05.2014 r. – miała miejsce wizyta Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON,
gen. bryg. Sławomira Wojciechowskiego.
Żołnierze 2pr wraz ze swoimi przełożonymi, kompanią honorową i pocztem sztandarowym uczestniczą również w różnych uroczystościach patriotyczno-rocznicowych na terenie Garnizonu Hrubieszów
i poza jego granicami (Stefankowice, Obrowiec,
Mircze, Grabowiec, Lasowce, Smoligów). W kalendarz wpisane są również obchody cyklicznych uroczystości miejskich: Dnia Konstytucji 3 Maja, Dnia
17 września – rocznicy agresji sowieckiej na Polskę,
Dnia Podziemnego Państwa Polskiego, Święta Niepodległości, a na własnym terenie od 2010 r. celebruje się obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Katynia.
Spośród uroczystości typowo wojskowych każdego roku uroczyście obchodzi się państwowe Święto
Wojska Polskiego (VIII) oraz Święto Pułku (VI).
Szczególne wyróżnienia dla 2pr
Dnia 15.08.2008 r. żołnierze 2pr w dowód uznania
za swoją służbę w kraju i poza jego granicami zostali
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zaproszeni do uczestnictwa w defiladzie podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Kolumnę współczesnego sprzętu wojskowego
otwierała 2 kompania rozpoznawcza pułku. Zwiadowcy poruszali się na quadach oraz wozach bojowych
typu Skorpion. W uroczystym przemarszu Alejami
Ujazdowskimi wzięło udział ponad 1200 żołnierzy.
Wśród nich były także pododdziały z Francji, Niemiec, Ukrainy, Słowacji i Litwy. Dnia 06.11.2009r.
za wyjątkową odwagę i bohaterstwo na polu walki
podczas pełnienia misji poza granicami kraju mł. chor.
Dariusz Zwolak oraz kpt. Artur Sarzyński zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego. Natomiast dnia 14.08.2010 r. w ramach obchodów
Święta Wojska Polskiego Minister Obrony Narodowej
wyróżnił żołnierza 2pr, mł. chor. Dariusza Zwolaka
wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.Dnia
18.02.2011 r. podczas wręczania Buzdyganów za 2010
r. (nagrody Tygodnika Polska Zbrojna) została uhonorowana 2 kompania dalekiego rozpoznania. W uzasadnieniu decyzji napisano: za osiągnięcie absolutnie
wybitnego poziomu żołnierskiego wyszkolenia, który
szokuje nawet przełożonych, i za przywrócenie wiary
w często dziś zapominane w wojsku pojęcie „esprit de
corps”. Ponadto dnia 10.11.2011 r. mł. chor. Dariusz
Zwolak otrzymał Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych
RP za bohaterski czyn, którego się podjął pomimo odniesionych ran podczas wykonywania zadań na misji.
Praca obywatelska
Dnia 03.04.2009 r. Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu Powiatu Hrubieszowskiego przeprowadził w 2pr warsztaty historyczne pt.: Miejsce i znaczenie
wojska w życiu publicznym powiatu hrubieszowskiego. Natomiast dnia 02.06.2009 r. odbyła się na terenie
2pr Konferencja Wydrzeć prawdę – w Wołyniu miłości
zbawienie, której celem było uczczenie 65. rocznicy

Odsłonięcie Pomnika Patrona 2pr podczas Święta Pułku – 18.06.2010 r.
Przemawia Dowódca 2pr, płk dypl. Sławomir Dudczak.
Źródło: Kronika 2pr.
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Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Katynia.
Źródło: Kronika 2pr.

Uroczystość posadzenia Dębów Pamięci.
Źródło: Kronika 2pr.

utworzenia Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz krzewienie pamięci o tragedii ludności wołyńskiej podczas
II wojny światowej. Z kolei 13.05.2010 r. miały miejsce obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które
połączono z otwarciem wystawy Powiat Hrubieszowski
w otchłani Golgoty Wschodu. W dniu 18.06.2010 r. podczas Święta Pułku odsłonięto Pomnik Patrona 2pr, mjr.
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w 70. rocznicę jego
bohaterskiej śmierci. Aktu odsłonięcia dokonał pierwszy Dowódca 2pr, płk dypl. Zenon Michalak w obecności Dowódcy 2pr, płk. dypl. Sławomira Dudczaka. Popiersie mjr. Henryka Dobrzańskiego wykonał w latach
70. XX w. w białym marmurze artysta-rzeźbiarz, Pan
Kazimierz Danilewicz z Warszawy. Dnia 17.09.2010 r.
miała miejsce uroczystość posadzenia Dębów Pamięci
poświęconych zamordowanym w Charkowie w 1940 r.
przez NKWD oficerom 2 Pułku Strzelców Konnych:
mjr. Bohdanowi Dobrzańskiemu – kwatermistrzowi
2psk; mjr. Romanowi Sulimirowi – adiutantowi dowódcy 2psk; por. Wiktorowi Lorenzowi; por. Ludwikowi
Szafarskiemu.
Dnia 03.05.2012 r. przedstawiciele Stowarzyszenia
Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych wraz z Dowódcą 2pr podpisali porozumienie, którego celem jest wspólne kultywowanie
tradycji Oręża Polskiego. Ponadto w tym samym roku
kalendarzowym, 15 października 2pr podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planach współpracy z powyższymi
stowarzyszeniami obejmuje: pomoc organizacyjną,
uczestnictwo przedstawicieli 2pr w przedsięwzięciach
partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbroje-

nia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal
sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich
części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” od kilku lat wspiera organizacyjnie i finansowo przygotowanie kolejnych edycji Festiwalu Pieśni
Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie, organizację Święta Pułku oraz promocję Narodowych Sił Rezerwowych.
Praca duszpasterska w 2pr
Opiekę duszpasterską nad żołnierzami i ich rodzinami sprawują księża kapelani wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego: ks. prałat ppłk
Andrzej Puzon i ks. mjr Jan Kot, służąc w codziennej
posłudze, współorganizując uroczystości i wspierając
w różnych formach życia religijnego garnizonu. Należy zaznaczyć, iż w sierpniu każdego roku żołnierze
pułku starają się wziąć udział w Pieszej Pielgrzymce
WP na Jasną Górę.

Zwiadowcy na pielgrzymim szlaku – VIII 2012 r.
Źródło: Kronika 2pr.
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Praca kulturalno-oświatowa
Tego rodzaju pracę w przeciągu lat podejmował
Garnizonowy Klub Oficerski, po zmianach organizacyjnych – Klub Garnizonowy podległy Śląskiemu
Okręgowi Wojskowemu, Klub Żołnierski, a obecnie
Sekcja Wychowawcza, w której strukturach funkcjonuje Biblioteka JW 4055. Wśród licznych przedsięwzięć należy odnotować:
- uroczystości krzewiące pamięć o wojskowej
historii garnizonu; kontakty z rodzinami żołnierzy
2psk oraz jednostkami i grupami rekonstrukcyjnymi dziedziczącymi tradycje 2psk; pracę z Patronem
(wyjazdy do Anielina – miejsca bohaterskiej śmierci
mjr Hubala; lekcje biblioteczne, poranki wspomnień,
Wigilia z Hubalem, nawiązanie kontaktów z córką
mjr. H. Dobrzańskiego, środowiskiem Hubalczyków,
autorami książek i publikacji o bohaterskim Majorze,
uczestnikami Rajdów Hubalowych);
- XVIII edycji Festiwalu Pieśni Patriotycznej
i Religijnej WP. Gościnnie na scenie HDK wystąpili
m.in.: Centralny Zespół Artystyczny WP, Orkiestra
Koncertowa WP, S. Sojka, M. Szcześniak, J. Wójcicki, A. Krzysztoń, K. Giżowska, Eleni, E. Geppert, B.
Mec, M. Jeżowska, J. Broda, R. Rynkowski, Czerwone Gitary, Zespół Żuki;
- wystawy fotograficzne, np.: „Pod Irackim Niebem” (2007 r.);
- wystawę „Polski Plakat Wojskowy” w KG (2007 r.);
- czerwcowe wystawy okolicznościowe „Za mundur, za honor, za Ojczyznę” dotyczące postaci mjr. H.
Dobrzańskiego „Hubala”;
- wystawy okolicznościowe: „Pieśń nadziei pełnadzieje hymnu narodowego na przestrzeni wieków”
(XI 2009 r.); „Jan Paweł II i Wojsko Polskie” (IV
2014 r.);
- obchody Roku gen. Władysława Andersa. (X
2007 r.);
- otwarcie Sali Tradycji 27 WDP AK w KG
(12.11.2007 r);
- koncert patriotyczny „Legiony Piłsudskiego
w boju… i pieśni” w wykonaniu Agencji Koncertowej Libero z Warszawy (XI 2008 r.);
- koncerty edukacyjne dla najmłodszych w wykonaniu zespołu Kameralnego Orkiestry Symfonicznej
im. K. Namysłowskiego z Zamościa (XI 2008 r.);
- ukazanie się 32 Tomu Wielkiej Księgi Kawalerii Polskiej 1918-1939 w całości poświęconego 2
Pułkowi Strzelców Konnych. Wydawnictwo ubogacone zdjęciami z pułkowego zasobu archiwalnego
wymiernie wspiera prace dotycząca kultywowania
tradycji kawaleryjskich (02.05.2013 r.);

31

- podejmowanie akcji charytatywnych: „Szlachetna Paczka” (pomoc logistyczna w dostarczeniu
paczek); „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” (przekazanie słodyczy, artykułów spożywczych i zabawek); „Jesteśmy z Wami” (przygotowanie paczek dla
rodzin żołnierzy potrzebujących pomocy); „Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy” (przekazanie przedmiotów na aukcje);
- organizacja zawodów strzeleckich, konkursów
plastycznych, recytatorskich, literackich oraz czytelniczych dla dzieci z terenu hrubieszowskiego garnizonu
Zawody sportowe i użyteczno-bojowe oraz inne
osiągnięcia
- 25.05.2007 r. – I miejsce w Mistrzostwach
Wojsk Lądowych Grupy III w biegach przełajowych
w klasyfikacji drużynowej;
- maj 2008 r. – I miejsce w zawodach użyteczno-bojowych pododdziałów rozpoznawczych o Puchar
Dowódcy Wojsk Lądowych;
- 18.05.2008 r. – Puchar Dowódcy Wojsk Lądowych dla najlepszej drużyny Wojsk Lądowych
w 2008 r.;
- 28.11.2008 r. – ryngraf Dowódcy Wojsk Lądowych za szczególne zaangażowanie i poświęcenie
włożone w przygotowanie Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w Iraku oraz wzorowe wykonywanie
zadań w czasie pełnienia misji w latach 2003-2008;
- 28.11.2008 r. – Dyplom Uznania od Dowódcy
Wojsk Lądowych dla 2pr z okazji zakończenia misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie
międzynarodowych sił stabilizacyjnych w Republice
Iraku;
- 04.12.2008 r. – Puchar Szefa Zarządu Rozpoznania i WE Dowództwa WL dla najlepszej jednostki
rozpoznawczej;
- 06.05.2010 r. – zwycięstwo 2pr w V edycji Konkursu Lex et Patria, którego celem było promowanie
w jednostkach wojskowych żołnierzy zasłużonych
dla kształtowania idei praworządności w wojsku oraz
wzrostu zaufania publicznego dla WP;
- maj 2010 r. – Puchar Dowódcy Wojsk Lądowych za zajęcie I miejsca w zawodach użyteczno-bojowych drużyn rozpoznawczych;
- maj 2011 r. – Puchar Dowódcy Wojsk Lądowych za zajęcie I miejsca w zawodach użytecznobojowych drużyn rozpoznawczych;
- 29.09.2012 r. – reprezentacja 2pr zajęła I miejsce
w Turnieju Piłki Nożnej dla Dorosłych o Puchar Stowarzyszenia „Dla Szkoły”, który odbył się w ZS Nr 1
w Hrubieszowie;
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Nagradzanie hrubieszowskich zwiadowców
Źródło: http://2hpr.pl/

Pułkowe trofea.
Źródło: http://2hpr.pl/

- 06.01.2013 r.– drużyna 2pr prowadzona przez
chor. Waldemara Koguta zajęła I miejsce w Turnieju
Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych Powiatu
Hrubieszowskiego;
- maj 2013 r. – Puchar Dowódcy WL za zajęcie
I miejsca w zawodach użyteczno-bojowych drużyn
rozpoznawczych;
- maj 2013 r. – Puchar Szefa ZR i WE G-2 DWL
za zajęcie I miejsca w zawodach sportowych;
- 19.05.2013 r. – w ramach Letniego Zgrupowania
Pododdziałów Rozpoznawczych w obozowisku Jaworze na terenie drawskiego poligonu odbył się bieg
na orientację. Do zawodów przystąpiło 39 zawodników z 9 jednostek. W klasyfikacji indywidualnej
szer. Kamil Żydek z 2pr zajął II miejsce, a zespołowo
zwyciężył 2pr.
Działalność promocyjna Sił Zbrojnych
W dniach 08-09.02.2012 r. na bazie obiektów
szkoleniowych pułku Telewizja Polsat zrealizowała

film promujący współczesne Wojsko Polskie. Kunszt
działań rozpoznawczych i specjalnych zademonstrowała 2 kompania dalekiego rozpoznania. Natomiast
w dniach 27.02-05.03.2012 r. na terenie Garnizonu
Hrubieszów przeprowadzone zostały warsztaty filmowo-fotograficzne dla operatorów filmowych i fotoreporterów z jednostek wojskowych oraz instytucji
resortu obrony narodowej z całej Polski, których organizatorem było Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. W dniach 21-22.01.2013 r. na poligonie
w Nowej Dębie przebywali dziennikarze TVP1 realizujący kolejny odcinek programu „Nasza Armia”
poświęcony zwiadowcom hrubieszowskiego pułku.
Typowa promocja WP ma miejsce każdorazowo podczas różnych uroczystości o charakterze patriotycznym, rocznicowym, religijnym i kulturalnym oraz
w trakcie organizacji Dni Otwartych Koszar, podczas których zainteresowanych zapoznaje się w Sali
Tradycji z historią garnizonu oraz ze współczesnymi
uwarunkowaniami służby wojskowej i sprzętem będącym na wyposażeniu pułku.

Zajęcia dla najmłodszych w Sali Tradycji – 05.05.2014 r.

Dni Otwarte Koszar. – XII.2013 r.

Źródło: http://2hpr.pl/

Źródło: http://2hpr.pl/

Biuletyn TRH

2014 Wydanie specjalne

Podległość 2pr
W kolejnych latach istnienia 2pr był podporządkowany:
1994-1998 – Dowódcy Krakowskiego Okręgu
Wojskowego,
1998-2001 – Dowódcy 2 Korpusu PowietrznoZmechanizowanego,
2001-2004 – Dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego,
od kwietnia 2004 do grudnia 2013 – Dowódcy
Wojsk Lądowych,
od stycznia 2014 – Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.
Wojsko Polskie stacjonujące na Ziemi Hrubieszowskiej w przeciągu ostatnich dziesięcioleci zawsze bardzo dobrze asymilowało się ze społeczeństwem macierzystego garnizonu, służąc mu w różnych obszarach życia. Obecnie owocuje to wymierną
współpracą na wszystkich szczeblach władzy, z różnymi lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami. Ponadto w okresie uzawodowienia armii szczególnego
znaczenia nabiera aktywna współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, w tym kombatanckimi
oraz szkołami mundurowymi i klasami wojskowymi
regionu współpracującymi z resortem obrony narodowej. Priorytetem w dzisiejszych oddziaływaniach
staje się wszakże edukacja dla bezpieczeństwa.
Współcześni hrubieszowscy zwiadowcy, którzy
od 20 lat obecni są w tym rejonie Polski, starają się
poprzez codzienną służbę potwierdzać swoje umiejętności i być kontynuatorami chlubnych tradycji
i dalszego ciągu tworzącej się historii jednostki rozpoznawczej w najdalej na wschód wysuniętym polskim garnizonie.

Przypisy:
1.
Kajetanowicz J., Polskie wojska lądowe 1945-1960: skład
bojowy, struktury organizacyjne i uzbrojenie, Toruń; Łysomice:
Europejskie Centrum Edukacyjne, 2005, s. 402.
2.
Faszcza D., Z dziejów 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2005, s. 17.
3.
Kajetanowicz J., Polskie wojska lądowe 1945-1960…, s. 16,
s. 63.
4.
Raina P., Jaruzelski, Warszawa, Wydawnictwo Efekt, 2001.
ISBN 83-88900-00-5, s. 123 i 124.
5.
Raina P., Jaruzelski…, s. 181.
6.
Por. H. Lewczuk, „Młot” i uderzenie na Hrubieszów –
część I i część II [online], ostatnia aktualizacja 16.12.2006,
[dostęp 28.07.2014r.], Dostępny w Internecie: http://podziemiezbrojne.blox.pl/

33
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http://www.serwis-militarny.net/opinie/
10.
Kajetanowicz J., Polskie wojska lądowe 1945-1960, s. 202.
11.
Kajetanowicz J., Zestawienie jednostek wchodzących
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Źródła:
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83-11-10131-0.
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9. Kajetanowicz J.,: Zestawienie jednostek wchodzących
w skład RDZ w latach 1972-1989 r., Zasoby forum ogólnowojskowego „Bezpieczeństwo” [online], ostatnia aktualizacja 30.04.2009, [dostęp 29.07.2014 r.], Dostępny w Internecie:
http://www.serwis-militarny.net/opinie/.
10. Komornicki S., Wojsko Polskie: krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej. 1, Regularne jednostki ludowego Wojska Polskiego: formowanie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek piechoty,
Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,
1965.
11. Kroniki 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.
12. Księga Pamiątkowa 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.
13. Miśkiewicz B., Wojsko Polskie w XX wieku: zwycięstwa
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WPISANI W ZIEMIĘ HRUBIESZOWSKĄ

BOGUMIŁA DRAGAN-SZKODZIŃSKA

MAJOR HENRYK DOBRZAŃSKI „HUBAL”,
PATRON 2 HRUBIESZOWSKIEGO PUŁKU
ROZPOZNAWCZEGO

…Umiłowanie Ojczyzny i wielki patriotyzm
w tamtych tragicznych czasach kazały mu walczyć
o naszą wolność, a nawet oddać za nią życie. Dziś,
kiedy cieszymy się wolnością okupioną krwią i ofiarą
wielu Polaków, postawa ta godna jest podziwu i naśladowania. Uczy nas, jak powinniśmy reprezentować interesy Polski i bronić dobrego imienia Rzeczypospolitej1
Krystyna Dobrzańska-Sobierajska. Córka Hubala

Major Henryk Dobrzański „Hubal” zapisał się na
kartach historii jako legendarny dowódca oddziału,
który nie złożył broni we wrześniu 1939 r. i walczył
do ostatnich swoich chwil. Wciąż wzbudza ciekawość, a działalność oddziału, którym dowodził, nadal wywołuje spory i emocje. Na przestrzeni lat jego
postać obrosła legendą i mitami, które do dziś funkcjonują w świadomości wielu osób.
Henryk Dobrzański urodził się 22 czerwca 1897 r.
w Jaśle jako drugie dziecko Henryka Dobrzańskiego de Hubal i Marii hrabiny Lubienieckiej. W parafialnych księgach ochrzczonych przy dacie 13 lipca
1897 r. znajduje się informacja o chrzcie Henryka
1
Łukasz Ksyta, Major Hubal: Historia prawdziwa, Warszawa
2014, s. 11.

Dobrzańskiego, który otrzymał trzy imiona: Henryk,
Feliks, Józef2. Był wnukiem powstańca z 1863 roku
i w prostej linii, zarówno ze strony matki jak i ojca,
potomkiem Zawiszy Czarnego z Garbowa3. Od najmłodszych lat wychowywany w atmosferze patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, Henryk stawał się duchowym spadkobiercą walki swoich przodków.
W 1903 r. rozpoczął naukę na domowych zajęciach z zakresu czteroklasowej Szkoły Ludowej, a następnie w 1907 r., po przeprowadzeniu się do Krakowa, kontynuował naukę w siedmioklasowej Szkole
Realnej. W czerwcu 1914 r. zdał egzamin maturalny
i zapisał się na I semestr agronomii Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie rozpoczął
jednak nauki, ponieważ w miesiąc po zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie, wybuchła I wojna
światowa. Do wojska powołano zarówno kadrę naukową jak i część studentów. Młody Dobrzański jako
absolwent kursu w Polskich Drużynach Strzeleckich
starał się, aby przyjęto go do Legionów Polskich. Na
przeszkodzie jednak stał jego młody wiek, dlatego też
zmienił rok urodzenia z 1897 na 18964 i został przyjęty do Legionów. 1 grudnia 1914 r. siedemnastoletni
2
Księga parafialna kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Jaśle, 1897 r., s. 2.
3
M.J. Minakowski, Ci wielcy Polacy to nasza rodzina,
Kraków 2008.
4
Łukasz Ksyta, Major…, s. 24.
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Henryk Dobrzański
stawił się na stacji
zbornej
Legionów
Polskich w Krakowie. W maju 1915 r.
w stopniu
kaprala,
został odkomenderowany do plutonu
kawalerii sztabowej
przy Komendzie Legionów
Polskich,
a już w grudniu na
własną prośbę, został przeniesiony do
3 szwadronu 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich by brać
bezpośredni udział
w działaniach frontowych5. W czasie kryHenryk Dobrzański w mundurze
zysu przysięgowego
ułana II Brygady Legionów
Polskich (Kraków, 1915).
w lipcu 1917 r. znaczna część II Brygady
Legionów wraz z 2 Pułkiem Ułanów złożyła przysięgę na wierność Radzie Regencyjnej i została przemianowana na Polski Korpus Posiłkowy. W styczniu
1918 r. kpr. Dobrzański jako jeden z wyróżniających
się żołnierzy został skierowany do Szkoły Podchorążych II Brygady w Mamajesti6.
Nauki jednak nie ukończył, gdyż

Henryk Dobrzański na froncie jako
ułan 2. Pułku Ułanów Legionów
Polskich (15.01.1916). Zdjęcie
z pocztówki
5
6

w lutym 1918 r. na znak protestu przeciwko podpisaniu traktatu brzeskiego, część oddziałów Polskiego
Korpusu Posiłkowego, głównie z II brygady Legionów, pod dowództwem płk. Józefa Hallera, przebiła się pod Rarańczą przez front austriacko-rosyjski
i przeszła na teren Rosji, łącząc się z II Korpusem
Polskim. Znaczna część żołnierzy oddziałów, do
których nie dotarł rozkaz płk. Hallera oraz słuchacze
Szkoły Podchorążych wraz z kpr. Dobrzańskim, zostali uwięzieni w obozie internowanych w Saldabos
na Węgrzech7. Henryk Dobrzański trafił najpierw do
obozu w Talabor. Kiedy został przeniesiony w ciężkim stanie do szpitala w Marmarosz Sziget, postanowił wraz z dwoma żołnierzami uciec z obozu. Jako
pomocnik palacza przedostał się przez granicę i znalazł schronienie najpierw w Głębowicach a później
w Czechach. W listopadzie 1918 r. zgłosił się do
formującego się w Krakowie 2 Pułku Ułanów Wojska Polskiego. Został awansowany do stopnia plutonowego i rozpoczął szkolenie nowo przybywających
do pułku ułanów. W trakcie walk polsko-ukraińskich
Dobrzański objął dowództwo utworzonego w pułku
oddziału wydzielonego w sile plutonu i znalazł się
w grupie mjr. Juliana Stachiewicza. Z końcem 1918
r. został awansowany do stopnia chorążego i przejął
dowództwo szwadronu „Odsieczy Lwowa”, w dywizji płk. Władysława Sikorskiego. Za okazane męstwo
i czyny bojowe podczas walk o utrzymanie Galicji
Wschodniej został odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych8. Po zakończeniu walk o Lwów dowodzony przez ppor.
Dobrzańskiego szwadron w połowie maja
1919 r. powrócił do macierzystej jednostki, która 2 czerwca otrzymała nazwę
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.
Po wybuchu wojny z Rosją Radziecką
szwoleżerowie 2 Pułku zostali w kwietniu 1920 r. skierowani na front. Ppor. Dobrzański ze swoim plutonem wziął udział
we wszystkich walkach podczas ofensywy kijowskiej m.in. w akcji na Koziatyń,
bitwach pod Biełajewką i Szczurowicami. Niebywałe męstwo a także zdolności
dowódcze wykazał w czasie kontrofensywy 1 Armii Konnej Siemiona BudionneKpr. Henryk Dobrzański (z lewej) i
rtm. Jan Dunin-Brzeziński na froncie w go w walkach pod Klekotowem, Kuliko2. Pułku Ułanów Legionów Polskich.
wem i Komarowem. Za brawurową akcję
Zdjęcie z pocztówki
pod Borowem, gdzie dowodził odwodami

M. Derecki, Tropem majora „Hubala”, Lublin 1971, s. 53
Tamże, s. 55

Jan Dunin-Brzeziński, Rotmistrz Legionów Polskich –
wspomnienia z lat 1914-1919, Pruszków 2005, s. 154.
8
Wiesław Gogan. Szwoleżerowie Rokitniańscy, Pelplin 2005,
s. 239.
7
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pierośnicę z wygrawerowanym napisem: „The best
individual score of all officers of all nations”.
Z początkiem 1927 r., prawdopodobnie w głównej mierze dzięki sukcesom sportowym Dobrzański
został awansowany do stopnia majora11 i objął dowództwo szwadronu w 18 Pułku Ułanów Pomorskich12. W latach 1929-1934 służył w 20 Pułku Ułanów13 w Rzeszowie. Tam też nastąpiła stabilizacja
w życiu osobistym mjr. Dobrzańskiego. W czerwcu
ożenił się z Zofią Zakrzeńską14, natomiast 7 września
1932 r. przyszła na świat jedyna córka DobrzańskieSrebrny Krzyż Orderu Virtuti
Militari (V klasy) – avers.

Srebrny Krzyż Orderu Virtuti
Militari (V klasy) – revers.

pułku został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari9 a także (po raz czwarty) Krzyżem
Walecznych. W sierpniu 1920 r. został awansowany
do stopnia porucznika i objął funkcję adiutanta d-cy
pułku mjr. Rudolfa Ruppa.
Po wojnie pozostał w wojsku w szeregach 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich, gdzie wyróżnił się jako
jeden z najlepszych jeźdźców. Do stopnia rotmistrza
Dobrzański awansowany został w maju 1922 roku10.
Jako świetny kawalerzysta był członkiem reprezentacji Polski w jeździectwie na międzynarodowych zawodach hippicznych. Ogółem zdobył 22 pierwsze, 3
drugie oraz 4 dalsze lokaty, za dwukrotne bezbłędne
przejechanie parcoursu w konkursie o Puchar Narodów w Londynie otrzymał od księcia Walii złotą pa-

Majorostwo Henryk i Zofia Dobrzańscy podczas wizyty
we Włostowicach (1931)

go, Krystyna. Wiosną 1934 r. mjr Henryk Dobrzański został skierowany do 2 Pułku Strzelców Konnych
w Hrubieszowie na stanowisko kwatermistrza pułku.
Stosunki Dobrzańskiego z dowódcą płk. Romualdem
Niementowskim układały się niezbyt pomyślnie.

Polska drużyna jeźdźców na zawodach hippicznych w Nicei
(1925). Stoją od lewej: ppłk Karol Rómmel, por. Władysław
Zgorzelski, płk Władysław Anders (szef ekipy), por. Kazimierz
Szosland, rtm. Henryk Dobrzański i rtm. Adam Królikiewicz.
Zdjęcie z pocztówki

Rot. Dobrzański w Hrubieszowie (1935),
(fot. ze zbiorów prywatnych)

Cezary Leżeński, Lesław Kukawski…, s. 66.
tamże.
13
tamże.
14
Księga parafialna kościoła św. Anny w Krakowie, 1930 r.,
s. 1.
11

H. Sobierajski, A. Dyszyński, „Hubal” major Henryk
Dobrzański 1897-1940, Warszawa 2007, s. 135.
10
Cezary Leżeński, Lesław Kukawski, O kawalerii polskiej
XX wieku, Wrocław 1991, s. 66.
9
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W 1936 r. został przeniesiony do Wilna, gdzie objął
stanowisko kwatermistrza w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Tuż przed wybuchem II wojny światowej
otrzymał przydział zastępcy dowódcy 110. Rezerwowego Pułku Ułanów. Mimo że jednostka miała wejść
do walki w drugiej linii, szybkie postępy wojsk niemieckich sprawiły, że 11 września została przeniesiona do Wołkowyska, a stamtąd w kierunku Grodna
i Lasów Augustowskich. Po kapitulacji Grodna generał Wacław Przeździecki wydał rozkaz, aby wszystkie podległe mu oddziały przedostały się na teren
neutralnej Litwy. Podporządkowania się temu rozkazowi odmówił jedynie 110 Pułk Ułanów, w którym
służył Dobrzański. Po wchłonięciu resztek innych
oddziałów, oddział podjął marsz w kierunku broniącej się Warszawy. Nad Biebrzą pułk został okrążony
przez Sowietów, kosztem ciężkich strat zdołał jednak
przerwać linie wroga. Wkrótce po tym jego dowódca, ppłk Jerzy Dąbrowski, wydał rozkaz rozwiązania
oddziału. Około 180 żołnierzy pod dowództwem mjr.
Henryka Dobrzańskiego podjęło decyzję dalszego
udziału we wciąż toczących się walkach i ruszyło
w kierunku oblężonej stolicy. Po kapitulacji Warszawy 28 września przed oddziałem mjra Dobrzańskiego
stanął wybór – ewakuacja do Francji przez Węgry lub
Rumunię, rozwiązanie lub kontynuacja walki. Około
50 żołnierzy z Dobrzańskim na czele podjęło decyzję marszu na południe. 1 października przekroczyli Wisłę w okolicach Dęblina i kontynuowali marsz
w kierunku Gór Świętokrzyskich. Tego samego dnia
oddział stoczył pierwszą potyczkę z Niemcami i postanowił schronić się na Kielecczyźnie do czasu ofensywy alianckiej na Zachodzie, której spodziewano się
na wiosnę 1940 r.

Oddział Wydzielony Wojska Polskiego
Można rzec, że Bitwa pod Kockiem stoczona od 2
do 6 października 1939 r. pomiędzy oddziałami polskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen.
Kleeberga a niemieckimi oddziałami XIV Korpusu
Zmotoryzowanego gen. von Wietersheima15, zakończyła kampanię polską, lecz nie zakończyła oporu Polaków. Major Henryk Dobrzański przyjął pseudonim
„Hubal”, a jego oddział, teraz jako Oddział Wydzielony Wojska Polskiego, stał się pierwszym oddziałem partyzanckim II wojny światowej. 2 października 1939 r. hubalczycy odnieśli pierwsze zwycięstwo
nad Niemcami w potyczce pod Wolą Chodkowską.
Dzięki pomocy ludności, mieszkańców Kielecczyzny
15
Marian Porwit, Komentarze do historii polskich działań
obronnych 1939 roku, t. 3, Warszawa 1978, s. 458.
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Mjr „Hubal” w otoczeniu żołnierzy Oddziału Wydzielonego
Wojska Polskiego – od lewej: ppor. M. Szymański „Sęp”, ppor. A.
Kubisiak „Leszczyna”, ppor. Z. Morawski „Bem”, kpt. J. Grabiński
„Pomian”, M. Cel „Tereska”, por. F. Karpiński „Korab”, kpr. J.
Michalak, mjr H. Dobrzański „Hubal”, uł. T. Madej „Nawrocki”,
rtm. J. Walicki „Walbach”, wachm. J. Alicki (górny rząd ze strzelbą), kpr. W. Jura, uł. Z. Bobrzyk „Roch Kowalski”, szer. H. Białas
„Mściwój”, plut. J. Lewandowski „Lech”, kpr. F. Głowacz „Lis”
(Hubal-with-soldiers. Domena publiczna)

oddziałowi udawało się wymykać z organizowanych
przez Niemców pułapek. Niemcy reagowali na działalność oddziału represjami w stosunku do cywilów
– oficjalnie z tego powodu kierownictwo ZWZ i Delegatura Rządu na Kraj nakazały mjr. „Hubalowi”
rozwiązać oddział, mimo wcześniejszej zgody na
jego rozbudowę, która nastąpiła w czasie kilkutygodniowego pobytu „hubalczyków” we wsi Gałki.
Wiązało się to ze zmianą na stanowisku komendanta
ZWZ – w miejsce gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego „Torwida”, funkcję tę objął gen. Stefan Rowecki „Grot”, sceptycznie nastawiony do idei
umundurowanej partyzantki. Gen. Rowecki w depeszy z 15 IV 1940 r. określił działania „Hubala” jako
„niepoczytalne”, obciążył go odpowiedzialnością za
represje niemieckie wobec ludności cywilnej oraz za
to, że „dwukrotnie nie usłuchał rozkazu rozwiązania
partyzantki”. „Hubala ścigam, chcę go wysłać za
granicę, w przyszłości oddam go pod sąd” – pisał.16
„Hubal” podporządkował się częściowo rozkazowi,
dając swoim podkomendnym swobodę decyzji. Sam
z grupą ochotników liczącą 72 ludzi kontynuował
walkę, ograniczając jednak kontakty z ludnością cywilną do minimum, aby nie narażać jej na represje.17
16
Ryszard Nazarewicz, Armii Ludowej dylematy i dramaty,
Warszawa 1998, s. 13.
17
„Do Pana o pseudonimie Grabica. Żadnych Grabiców nie
znam i znać nie chcę. Rozkazy takowe mam w d..ie i na przyszłość
przyjmować nie będę. Dowódca Oddziału Wydzielonego Major
Hubal”. – odpowiedź Hubala z kwietnia 1940 r. na rozkaz
zaprzestania walki od płk. Stefana „Grota” Roweckiego. Źródło:
Luiza Łuniewska, Hubalczycy: Oddział Wydzielony Wojska
Polskiego, Warszawa 2005, s. 34.
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30 marca 1940 r. oddział mjra
W 1966 r. mjr Henryk Do„Hubala” zadał poważne straty
brzański został pośmiertnie od(ok. 100 zabitych) batalionowi poznaczony Krzyżem Złotym Orlicji w potyczce pod Huciskiem.18
deru Wojennego Virtuti Militari,
1 kwietnia w walkach pod Szałaa w 1990 r. awansowany do stopsem hubalczycy stoczyli kolejny
nia pułkownika.19
bój, tym razem z oddziałem SS,
Decyzją Ministra Obrony
również wychodząc zwycięsko
Narodowej nr 70/MON z dnia
z konfrontacji. Jednak wskutek
06.05.1996 r. 2 pułk rozpoznawprzewagi liczebnej Niemców, próczy otrzymał zaszczytne miano
ba przebicia przez pierścień okrąHRUBIESZOWSKI, przejął trażenia, zakończyła się utratą kondycje 2 pułku straży przedniej i 2
taktu między plutonami piechoty
pułków strzelców konnych okresu
i kawalerii „Hubala”, które do
1789-1944 w tym 2 pułku strzeljego śmierci działały oddzielnie.
ców konnych, który stacjonował
Dla zlikwidowania zagrożenia ze
w Garnizonie Hrubieszów w lastrony Szalonego Majora Niemcy
tach 1921-1939 oraz otrzymał za
sformowali liczącą 1000 żołnierzy
patrona mjr. Henryka Dobrzańgrupę antypartyzancką złożoną
skiego „HUBALA”, który to słuz formacji SS, batalionu Wehrżył w latach 1934-1936 w 2 psk na
machtu i jednostki czołgów. Listanowisku kwatermistrza pułku.20
30.04.1940 r., żołnierze z 372 Dywizji Piechoty
czebność oddziału mjra „Hubala” po bitwie pod Anielinem z ciałem majora.
nigdy nie przekroczyła 300 żoł- Stojący za głową majora żołnierz to Gustaw
nierzy, do walki z nim Niemcy za- Kupsch, jego zabójca, który do 1945 r. miesz- Bibliografia:
angażowali natomiast ogółem ok. kał w Cottbus Kreis Calau, Dorf Missen – in- Mirosław Derecki, Tropem majora
pochodzi od Józefa Pajora z Łodzi, „Hubala”, Lublin 1971.
8000 ludzi. 11 kwietnia Niemcy formacja
pracującego w latach 1940-1945 w gospodar- Jan Dunin-Brzeziński, Rotmistrz Lespacyfikowali Skłoby i Hucisko, stwie Kupscha. Informacja jest podana w opisie
gionów Polskich – wspomnienia z lat
zabijając wszystkich mężczyzn. tego zdjęcia eksponowanego w Izbie Pamięci
1914-1919, Pruszków 2005.
Wydarzenie to wstrząsnęło „Hu- i Tradycji przy Publicznej Szkole Podstawowej Wiesław Gogan, Szwoleżerowie Robalem”, który do tej pory nie zda- im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach kitniańscy, Pelplin 2005.
(Hubal-with-soldiers. Domena publiczna)
wał sobie w pełni sprawy z realiów
Łukasz Ksyta, Major Hubal: Historia
hitlerowskiej okupacji. Niemcy
prawdziwa, Warszawa 2014.
o ruchach oddziału mjra Hubala
Cezary Leżeński, Lesław Kukawski,
O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław 1991.
byli informowani przez miejscowych konfidentów,
Luiza Łuniewska, Hubalczycy: Oddział Wydzielony Wojktórzy współpracowali z okupantem. 30 kwietnia
ska Polskiego, Warszawa 2005.
1940 r. poczet majora, został zaskoczony w czasie
Marek
J. Minakowski, Ci wielcy Polacy to nasza rodzina,
biwaku (prawdopodobnie w wyniku zdrady) przez
Kraków 2008.
oddziały 372 dywizji Wehrmachtu w okolicach AnieRyszard Nazarewicz, Armii Ludowej dylematy i dramaty,
lina koło wsi Studzianna, w odległości ok. 20 km od
Warszawa 1998.
Opoczna. W gwałtownej walce oddział uległ rozproMarian Porwit, Komentarze do historii polskich działań
szeniu, a sam „Hubal” poległ z bronią w ręku, kula
obronnych 1939 roku, t. 3, Warszawa 1978.
z serii z karabinu maszynowego trafiła majora prosto
Henryk Sobierajski, Andrzej Dyszyński, „Hubal” major
w serce. Niemcy zmasakrowali jego ciało i wystawili
Henryk Dobrzański 1897-1940, Warszawa 2007.
Linki:
je na widok publiczny, a następnie wywieźli do Tohttp://2hpr.cba.pl
maszowa Mazowieckiego i prawdopodobnie spalili
http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Dobrza%C5%84ski
lub pochowali w nieznanym miejscu, ale są jednak
http://www.majorhubal.pl
hipotezy, że był to teren koszar wojskowych 372 jednostki Wehrmachtu w Tomaszowie Mazowieckim.
Niedobitki oddziału mjr. „Hubala” walczyły do 25
czerwca 1940 r. W tym dniu oddział został ostatecz19
Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 45/MON z dnia
nie rozwiązany niedaleko Włoszczowy.
18

Tamże, s. 41.

30 kwietnia 1990 r.
20
www.2hpr.pl
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WYDARZENIA

EDYTA BISZCZAT

JUBILEUSZ 20-LECIA SFORMOWANIA
2 HRUBIESZOWSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO „HUBALA”

Dnia 14 czerwca 2014 r. w Hrubieszowie odbyły
się uroczystości z okazji Święta 2 Hrubieszowskiego
Pułku Rozpoznawczego. Główne obchody poprzedziła Msza Święta sprawowana w Kościele parafialnym
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą celebrował ks. prałat ppłk Andrzej Puzon wraz z kapelanem
prawosławnym, ks. kanonikiem mjr. Janem Kotem.
W uroczystym apelu zorganizowanym na terenie
Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z okazji Jubileuszu 20-lecia sformowania 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego wzięło udział wielu
znamienitych gości, w tym: przedstawiciel Ministra
Obrony Narodowej ppłk Ryszard Najczuk, przedstawiciel Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Sławomir
Florek, Szef Oddziału Rozpoznania Ogólnowojskowego i Osobowego w Zarządzie Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej Inspektoratu Rodzaju Wojsk
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
płk dypl. Andrzej Niekrasz, dowódcy jednostek wojskowych, przedstawiciele różnych służb mundurowych, członkowie ŚZŻ AK – Oddział Zamość, przedstawiciele władz państwowych, administracyjnych
i samorządowych miasta i regionu, Ojciec Chrzestny
Sztandaru 2pr Zdzisław Kosakowski, w/w duchowni
z duszpasterstwa wojskowego 2pr oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Ziemi Hrubieszowskiej.

O godz. 14.00 Dowódca Uroczystości ppłk dypl.
Marcin Frączek złożył meldunek o gotowości pododdziałów pułku do uroczystego apelu. Meldunek
przyjął Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego płk Marcin Maj, który przywitał się ze
sztandarem, dokonał przeglądu pododdziałów, a także przywitał się z żołnierzami pułku oraz z zaproszonymi gośćmi.
Z kolei poczet flagowy dokonał podniesienia flagi
Rzeczypospolitej Polskiej na maszt, a Orkiestra Garnizonu Lublin odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia,
po których zapoznano wszystkich zebranych z dokumentami: Postanowieniem Prezydenta RP w sprawie nadania Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku, Decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie
przyznania medali Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz odczytano Rozkazy Dowódcy 2pr w sprawie wyróżnień
żołnierzy i pracowników wojska.
Gwiazdy Afganistanu nadane przez Prezydenta
RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej otrzymało 16 żołnierzy; Gwiazdę Iraku nadaną przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej
otrzymał jeden żołnierz. Medale przyznane przez
Ministra Obrony Narodowej na wniosek Dowódcy
2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego w tym:
Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
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otrzymał jeden żołnierz; Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymało 15 żołnierzy;
Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
przyznano 8 żołnierzom.
Po wręczeniu medali MON Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
bryg. Piotr Kierepka odczytał Uchwałę Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie nadania: Srebrnego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa dla ppłk. dypl. Marcina Frączka. Medal wręczył Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki.
Natomiast Brązową Odznakę tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz RP otrzymało 11 żołnierzy
pułku. Ponadto 3 żołnierzy otrzymało Listy Gratulacyjne, a Pismem Pochwalnym ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle sztandaru uhonorowano 18
zwiadowców.
Na wniosek Kapituły Odznaki Pamiątkowej przyznano Odznaki Pamiątkowe 2pr 31 żołnierzom,
5 pracownikom wojska oraz 13 osobom zasłużonym
dla pułku.
Na zakończenie w imieniu Ministra Obrony Narodowej ppłk Ryszard Najczuk wręczył statuetki i ryngrafy okolicznościowe: płk. Marcinowi Majowi, ks.
prałatowi ppłk. Andrzejowi Puzonowi, ppłk. dypl.
Marcinowi Frączkowi, Zdzisławowi Kosakowskie-
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mu, mjr. Mieczysławowi Fuglowi. Natomiast Dowódca 2pr, płk Marcin Maj wręczył 7 okolicznościowych pułkowych ryngrafów pamiątkowych.
Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów
pułku. Defiladę rozpoczęła kompania honorowa wystawiona przez 4 kompanię rozpoznawczą dowodzoną przez por. Rafała Ordyńca wraz z pocztem sztandarowym pułku i pocztem sztandarowym Szwadronu
Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych.
Po zakończeniu uroczystego apelu rozpoczął się
pokaz skoków spadochronowych na płytę główną
stadionu. Dwóch zwiadowców – spadochroniarzy
wykonywało swoje skoki z flagami – jeden z flagą
w barwach pułku, a drugi z flagą Rzeczypospolitej
Polskiej. Kolejnym punktem obchodów święta był
pokaz dynamicznego działania zwiadowców 3 kompanii dalekiego rozpoznania z użyciem śmigłowca.
Po zakończeniu części oficjalnej odbył się Hrubieszowski Festyn Militarny, który rozpoczął się od wręczenia nagród dla laureatów zawodów strzeleckich
z broni pneumatycznej o puchar Dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego oraz Prezesa
Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”
oraz wręczenie nagród laureatom Pułkowego Konkursu Plastycznego oraz Konkursu Na Hubalową
Pocztówkę. Festyn zakończyły występy zespołów
muzycznych.

