
Jak to z przekazaniem tradycji Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich było.

Wróciłem ostatnio do jarów przepastnych ludzkiej  pamięci,  do czasów pierwszych.  Najważniejszych
dla korzeni  Oddziału,  dla Fundacji  naszej  bo przecież od podstawy w której  korzenie zapuściliśmy
zależy przyszłość. 
Jakimże szczęściem dla nas młodych wtedy harcerzy-ułanów okazała się znajomość z kawalerzystami,
ich opieka i wzór niedościgniony. 
W historycznym, wojennym dla Polski roku 1981, grupa harcerzy w Blachowni postanowiła o przejęciu
tradycji Pułku 4-go Ułanów. Dlaczego ten Pułk? Bo z tej ziemi spora grupa młodych ludzi powoływana
była w dwudziestoleciu międzywojennym do Wilna, do Błękitnego Pułku.  Barwy te same co Jasnej
Góry, więc naturalnym się stało, że właśnie to Pułk Czwarty będzie nam wzorem. 
Komenda  Hufca  w  Blachowni  nie  miała  nic  przeciwko,  abyśmy  nosili   otoki  na  rogatywkach
i proporczyki na kołnierzach munduru. Ś.p. Lesław Sikora, harcmistrz i komendant hufca stał po naszej
stronie. Tak więc od końca września prócz chabrowo-białych chust na mundurach harcerskich pojawiły
się dwa jakże charakterystyczne dla Polskiej Kawalerii symbole.
Czasu nieco potrzebowaliśmy na odnalezienie Weteranów. Nie było to tak proste jak dzisiaj. Raz, że
możliwość kontaktu inna. Telefony jak cukier i mięso reglamentowane, listy szły tydzień, a telegramy -
swoiste sms-y cały dzień! A druga sprawa, większość weteranów spotykała się w miejscach odległych
od uszu i oczu władzy. 
Udało  się  dzięki  gen.  Skibińskiemu  i  rtm  Odechowskiemu  z  10  Dywizji  gen.  Stanisława  Maczka.
Korespondencja dotarła do ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego na ul. Chłodną w Warszawie gdzieś pod
koniec 1984 roku. Odpowiedział na nasz apel i prośbę ś.p. rtm Zygmunt Augustowski z Warszawy.
Oficer  Pułku,  przecudny  człowiek  i  wielki  gawędziarz,  przepełniony  miłością  do  Wilna  i  ukochanej
kawalerii. 
Weterani przyjęli nas z nieokiełznaną radością , wiarą w nas i uwagą na nasze działania. 
Wyryte w pamięci spotkania, głosy i gesty oficerów, podoficerów i ułanów Pułku pozostaną do końca
życia  najwspanialszą  pamiątką  jaką  pozostawili  Ci  ludzie  w  nas  –  młodych  chłopakach  z  małego
prowincjonalnego miasteczka na kresach zachodniej Małopolski. 
Cieszyli się naszym rozwojem, pomysłami i pierwszymi krokami w jeździe konnej. Z perspektywy czasu
widzę też, że byli pobłażliwi na niektóre nasze „głupoty”. Rozumieli naszą młodość lepiej chyba niż my
sami,  bo  przecież  oni  stracili  swoją  w  wojnie.  Od  samego  początku  naszym  opiekunem  został
ś.p. rtm. Stefan Jedliński, przedwojenny ostatni drużynowy 16 DH w Warszawie. Nie mogło stać się
lepiej  dla  nas!  Oficer  i  instruktor  harcerski  prowadził  nas  przez  wszystkie  meandry  historii  Pułku,
pamięć jego bohaterów i wspierał nas w zadaniach przybliżających nas do Rodziny Pułkowej. Dzięki
niemu stawaliśmy się im podobni, wymagający od siebie i naszych podkomendnych, gotowi do służby.
Po  tylu  już  latach,  a  służbę  innym  stawiamy  w  Fundacji  za  sprawę  pierwszorzędną.  Bez  opieki
rtm Jedlińskiego i jego przewspaniałej żony, nie byłoby czwórki w obecnym kształcie. 
Potrzeba  było  dwóch  lat,  by  przyjęto  nas  do  Rodziny  Pułkowej  i  pozwolono  nosić  Znak  Pułku,
i kolejnych czterech aby oficerowie wyrazili zgodę na prawo jego przyznawania.  Rok 1992, dwieście lat
po Zieleńcach otrzymaliśmy prawo przyznawania Odznaki Pułku. Słowa płk Tadeusza Rybickiego: „My
nad  grobem  stoimy…  „  – Propozycja  utworzenia  Rodziny  Pułkowej  i  przekazanie  nam  tradycji
pozwalają na ciągłość Pułku. Jak bardzo daleko w przyszłość potrafili sięgać weterani niech pokaże
historia  z  3  Mazurskim  Batalionem  Rozpoznawczym  w  Giżycku.  Utworzony  w  1995  roku,  przejął
tradycje  Pułku.  Trwał  do  2010  roku.  Rozwiązany  poszedł  w  niepamięć,  pozostawiając  po  sobie
sztandar i nieco dokumentów w Muzeum Wojska Polskiego, Wspaniały batalion i wspaniali ludzie, lecz
przestali istnieć. Nasz Oddział trwa nieprzerwanie od 1981 roku, wpierw jako drużyna harcerska, bo
przecież tylko tym sposobem można było tradycji  ułańskiej zaczerpnąć łyk i odtwarzać tradycje bez
większych przeszkód. Podobnie jak my taką drogę obrało większość środowisk dla których odtworzenie
kawalerii  w  Polsce  stało  się  celem  i  pragnieniem  życia.  Oddział  Terenowy  Polskiego  Klubu
Kawaleryjskiego był kolejnym etapem rozwoju Oddziału, by na 200 lecie Pułku stać się Fundacją. 
Jest  nadzieja,  że  jedna  z  jednostek  WP  przejmie  znów  tradycje  Pułku,  wtedy  Rodzina  Pułkowa
i Fundacja Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich z całych sił  jak kiedyś
ułani wspomagać będzie żołnierzy. 
Nie sposób opisać wszystkiego, wszystkich minionych lat. I choć pozostały listy i rozkazy w naszym
archiwum, nie zastąpią chwil spędzonych z weteranami ukochanego naszego Pułku. 



List rtm Zygmunta  Augustowskiego z 1986 roku, mówiący o zgodzie na noszenie barw i życzenia
wypełnienia zadań potrzebnych do przejęcia tradycji. 



List rtm Zygmunta Augustowskiego przedstawiający warunki noszenia Znaku Pułku, zgode na noszenie 
Odznaki na mundurze i uhonorowanie nim sztandaru w 1988roku, podczas Święta Pułku.



Poniżej list ze słowami oficerów Pułku z 1992 roku, stanowiący o utworzeniu rozwiązania 
(przemianowania) Koła Weteranów Pułku 4-go ułanów Zaniemeńskich i utworzenie Koła Weteranów 
Pułku Czwartego Ułanów Zaniemeńskich ich Rodzin i Przyjaciół. 



Poniżej ostatnie rozkazy płk. Tadeusza Rybickiego – ostatniego Prezesa Koła Weteranów Pułku 4-go 
Ułanów  Zaniemeńskich. 




