Na Polu Chwały
w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920
III
Ppłk Antoni Jabłoński ,,Zdzisław” (1896 – 1920)
Na Polu Chwały pod Nową Sieniawką – 12 X 1920
Maciej Jabłoński

Wstęp
W III eseju z cyklu Na Polu Chwały w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 przedstawię
zapomnianą postać bohaterskiego oficera polskiej kawalerii, ppłk Antoniego Jabłońskiego ps.
,,Zdzisław”, najmłodszego ze słynnej Siódemki Beliny, oficera Legionów Polskich, twórcy i
dowódcy 11 pułku ułanów. Major Jabłoński (pośmiertnie awansowany na podpułkownika) był
jednym z ostatnich oficerów Wojska Polskiego, który został ciężko ranny 12 X 1920, w bitwie
pod Nową Sieniawką i zmarł nie odzyskawszy przytomności w szpitalu lwowskim 22 X 1920.
Ten epizod ciężkich walk miał miejsce przed samym wprowadzeniem rozejmu broni 18 X 1920.
Trębacz pułkowy miał odtrąbić zawarcie rozejmu o godz. 24:00. Rozkaz ten został wykonany, ale
hejnału już nie usłyszał umierający z ciężkich ran mjr Antoni Jabłoński.
Kawaleria polska odegrała kluczową rolę w polskim zwycięstwie w 1920. W tym czasie jazda
polska składała się z trzech pułków szwoleżerów (1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 2 Pułk
Szwoleżerów Rokitniańskich i 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich), 23 pułków ułanów (1 Pułk
Ułanów Krechowieckich, 2 Pułk Ułanów Grochowskich, 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, 5 Pułk
Ułanów Zasławskich, 6 Pułk Ułanów Kaniowskich, 7 Pułk Ułanów Lubelskich, 8 Pułk Ułanów
Księcia Józefa Poniatowskiego, 9 Pułk Ułanów Małopolskich, 10 Pułk Ułanów Litewskich, 11
Pułk Ułanów Legionowych, 12 Pułk Ułanów Podolskich, 13 Pułk Ułanów Wileńskich (częściowo
z rozformowanego w 1920 Pułku Jazdy Tatarskiej), 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, 15 Pułk
Ułanów ( z 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), 16 Pułk Ułanów (z 2 Pułku Ułanów
Wielkopolskich), 17 Pułk Ułanów (z 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich), 18 Pułk Ułanów
Pomorskich, 19 Pułk Ułanów Wołyńskich, 20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, 21
Pułk Ułanów Nadwiślańskich, 22 Pułk Ułanów, 23 Pułk Ułanów Nadniemieńskich), 5 pułków
ułanów tzw. ochotniczych, oraz 10 pułków strzelców konnych. Razem 41 pułków jazdy. Była to
dość poważna siła. Stanowiła wtedy ok. 15 tysięcy szabel. Było by ich znacznie więcej, ale pułki
były już przerzedzone walkami. Cała armia polska osiągnęła ok. 1 100 tys. żołnierzy w tym ok. 27
tysięcy oficerów. Na froncie w kulminacyjnym momencie kampanii było ok. 360 tysięcy
żołnierzy. Po drugiej stronie stanęła na froncie prawie milionowa armia sowiecka (łącznie siły
bolszewickiej armii z rezerwą wynosiły ok. 5 mln).
Każdy z polskich pułków kawalerii miał swoją własną historię powstania i swoich walk w wojnie
o granice, a potem w wojnie polsko-bolszewickiej. Część z tych pułków odwoływała się do
tradycji kawalerii z wojen napoleońskich i Księstwa Warszawskiego. Kawaleria miała wielkie
tradycje w historii oręża polskiego. W tych przełomowych latach dla odbudowy państwa,
powstawała jednak z pułków jazdy państw zaborczych, gdzie licznie służyli Polacy oraz z
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zalążków kawalerii w Legionach Polskich. Kilka pułków jazdy powstało też w ramach armii
wielkopolskiej jak również przybyło z Armią Błękitną gen. Józefa Hallera. Jazda była w tradycji
polskiej, ulubionym przez Polaków rodzajem broni. Do tworzących się pułków wstępowali licznie
przedstawiciele wszystkich stanów i różnego pochodzenia, a łączyła ich miłość Ojczyzny, ale
także do konia i szabli. Szabla polska, a szczególnie szabla kawaleryjska, była nie tylko ulubioną
białą bronią, ale symbolem walki narodowej od niepamiętnych czasów. Pułki kawalerii chyba
najbardziej ze wszystkich polskich sił zbrojnych były otoczone kultem i ogromnym uznaniem
całego społeczeństwa.
Po stronie bolszewickiej, najsilniejszym związkiem operacyjnym kawalerii była 1 Armia Konna
pod dowództwem kozackiego czerwonego watażki, gen. Siemona Budionnego (dawnego
wachmistrza armii carskiej). 1 Armia Konna liczyła cztery dywizje i brygadę do zadań specjalnych
(4, 6, 11 i 14 Dywizja i Brygada Specjalna). W chwili przybycia na front polski liczyła ok. 18 000
szabel, prawie 60 dział i ponad 350 ckm. Wspierało ją pięć pociągów pancernych, 12-18
samolotów i ok. 20 samochodów pancernych. Słynęła ona z okrucieństwa i brutalności, którą
opisał w swoich opowiadaniach jeden z jej oficerów politycznych, żydowskiego pochodzenia,
Izaak Babel. W szeregach armii konnej walczyli późniejsi marszałkowie ZRSR: Gieorgij Żukow,
Kliment Woroszyłow, Andriej Grieczko i Siemon Timoszenko. W walkach z 1 Armią Konną miał
się też między innymi wsławić 11 Pułk Ułanów, który walczył w składzie 1 Brygady Jazdy (5 Pułk
Ułanów Zasławskich, 11 Pułk Ułanów i 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich).

Generał Siemon Budionny (1883 – 1973), czerwony kozak doński, b. podoficer armii carskiej,
dowódca 1 Armii Konnej w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920,
późniejszy marszałek ZRSR (Fot. N.N., ok. 1919)
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11 Pułk Ułanów Legionowych
Przebieg służby wojskowej mjr/ppłk Antoniego Jabłońskiego jest związany z historią I Brygady
Legionów Polskich, a po powstaniu odrodzonej Ojczyzny, z historią 11 Pułku Ułanów
Legionowych. W sierpniu 1914 został wybrany przez dobrze mu znanego i tak jak on syna
ziemiańskiego, Władysława Belinę-Prażmowskiego, z którym wyruszył 2 VIII 1914 w jego
pierwszym patrolu, zwanym Siódemką Beliny do Królestwa Polskiego. Wkrótce potem, 6 VIII
Antoni Jabłoński wymaszerował na wojnę z I Kompanią Kadrową z Oleandrów w Krakowie.
Jabłoński wraz z Beliną, został jednym z pierwszych oficerów 1 Pułku Ułanów Legionów
Polskich.

Patrol Beliny w Ostrołęce w 1917 (spotkanie po trzech latach). Od lewej: Ludwik Skrzyński ,,Kmicic”,
Stefan Kulesza ,,Hanka”, Władysław Prażmowski ,,Belina”, Janusz Głuchowski ,,Janusz”, Stanisław
Skotnicki ,,Grzmot”, Antoni Jabłoński ,,Zdzisław”, brak poległego pod Kostiuchnówką Zygmunta
Karwackiego ,,Bończy” ( Fot. N.N., 1917, W. Lipiński – Walka zbrojna o niepodległość Polski 1864 – 1918,
Warszawa 1935)
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Płk kawalerii Władysław Prażmowski ,,Belina”, h. Belina (1888 – 1938), dow. słynnej ,,Siódemki”
i Szwadronu Kadrowego 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, przyjaciel por. Antoniego Jabłońskiego i
dow. Beliniaków, dow. 1 Brygady Jazdy, burmistrz m. Krakowa, wojewoda małopolski i wołyński, działacz
społeczny, Kawaler Orderu Virtuti Militari (Fot. N.N., w mundurze rotmistrza 1 Pułku Ułanów Legionów
Polskich, ok. 1917, Fundacja CDCN)

Na pozowanych zdjęciach czy też obrazach malarskich, Beliniacy prezentują się wspaniale.
Rzeczywistość i służba podczas I wojny światowej i potem podczas wojny polsko-bolszewickiej
była zupełnie inna i można ją określić trzema słowami: krew, pot i łzy… Była to walka na śmierć
i życie. Beliniacy stali się zalążkiem kawalerii polskiej po wojnie i w tym także przez zdecydowane
działania Antoniego Jabłońskiego – 11 Pułku Ułanów Legionowych.
W dniu 1 stycznia 1915 jeszcze jako 18-latek, Antoni Jabłoński został mianowany ppor. kawalerii
i adjutantem dywizjonu kawalerii. W styczniu 1917 w stopniu porucznika został zastępcą dowódcy
1 szwadronu i także był wykładowcą w szkole oficerskiej w Ostrołęce, w ramach 1 Pułku Ułanów
Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym został internowany w Beniaminowie.
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Major/podpułkownik kawalerii Antoni Jabłoński, ps. ,,Zdzisław”, h. Dąbrowa (1896- - 1920),
najmłodszy Beliniak, 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich, dowódca Szwadronu rtm. Jabłońskiego, z-ca
dow. i dowódca 11 Pułku Ułanów Legionowych, poległ na Polu Chwały pod Nową Sieniawką 12 X 1920
(zm. z ran 22 X 1920), pośmiertnie mianowany podpułkownikiem kawalerii,
absolwent Szkoły Sztabu Generalnego WP, Kawaler Orderu Virtuti Militari
(Fot. N.N., w mundurze por. 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, ok. 1917, NAC)

Po powrocie z internowania, Jabłoński wstąpił na Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Jednak już od jesieni 1918 rozpoczął organizację dywizjonu kawalerii zw.
Dywizjonem Rotmistrza Jabłońskiego, wyposażonego w konie i oporządzenie z majątku swoich
rodziców, w Usarzowie. Dywizjon obok kilku innych oddziałów (szwadronu jędrzejowskiego i
radomskiego) stał się zalążkiem 11 Pułku Ułanów. Chociaż przygotowania do sformowania
nowego pułku rozpoczęto już w listopadzie 1918, pierwszy formalny rozkaz Dowództwa Wojska
Polskiego o stworzeniu 11 Pułku Ułanów w Pińczowie, został ogłoszony 19 lutego 1919.
Pierwszym dowódcą pułku był major Mariusz Zaruski, postać niezwykła, znany taternik, żołnierz
Legionów i wilk morski, a także współtwórca polskiego skautingu. W skład nowego pułku weszły
oddziały kawaleryjskie: por. Bednarskiego z Pińczowa, rtm. Jabłońskiego z Kraśnika, por.
Kleszczyńskiego i por. Niementowskiego i wszystkie lotne oddziały Okręgu Generalnego Kielce.
Na Froncie Litewsko-Białoruskim
Dnia 6 kwietnia 1919, pułk otrzymał rozkaz pogotowia, ponieważ został wyznaczony do wzięcia
udziału w sile dwóch szwadronów i plutonu karabinów maszynowych, w operacji wileńskiej.
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Szwadronem 1-ym dowodził por. Kleszczyński, 3-ym por. Bednarski, plutonem karabinów
maszynowych – pchor. Widuch, dywizjonem i zastępcą dow. pułku był rtm. Jabłoński; dowódcą
całości mjr Zaruski, adiutantem – por. Żuławski. 16 kwietnia Pułk został odkomenderowany do
grupy kawaleryjskiej ppłk Beliny-Prażmowskiego. Grupa ta otrzymała od Wodza Naczelnego
Marszałka Józefa Piłsudskiego rozkaz opanowania Wilna. 19 kwietnia w ciężkich walkach z
broniącymi się zaciekle bolszewikami padli na Polu Chwały: ppor. Sarto-Szewc, plut. Stępień,
wachm. Wypych, ułan Kucharski, kpr. Dreszer. W walkach zostali ranni rtm. Jabłoński, por.
Kleszczyński oraz kilkunastu ułanów. Pułk walczył z wielkim samozaparciem i pomimo piekielnej
strzelaniny, nie odstąpił opanowanych obiektów i wytrwał, aż do zluzowania późną nocą przez
oddziały 1 Pułku Piechoty Legionów.

Gen. ppor. (gen. bryg.) Mariusz Zaruski (1867 – 1941), dowódca 11 Pułku Ułanów Legionowych w latach
1919-1920, późniejszy generał bryg. WP, Kawaler Orderu Virtuti Militari, sławny taternik, wilk morski i
harcerz wodny, zamordowany przez bolszewików w Chersoniu w 1941 (Fot., N.N., w mundurze majora
kawalerii, 1919, www.odkrywca.pl)
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Mieszkańcy Wilna ufundowali dla 11 Pułku Ułanów Legionowych sztandar z Herbem Polski i
Litwy, a na odwrocie z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej i z napisem: Obrońcom swoim
wdzięczne Wilno1.

Sztandar 11 Pułku Ułanów Legionowych wręczony 9 września 1919 podczas parady wojskowej dow.
pułku ppłk Mariuszowi Zaruskiemu jako dar od miasta Wilna i Patriotycznego Związku Polek. (fot. N.N.,
1934, prezentacja 11 Pułk Ułanów Legionowych, Internet)

Pułk pełnił służbę na froncie Litewsko-Białoruskim w pierwszej fazie wojny polsko-bolszewickiej
1919 – 1920, a w drugiej fazie został skierowany na Front Południowo-Wschodni. Marsze pułku
w obu fazach wojny są przedstawione na szkicu zamieszczonym w broszurze Zarys historii
wojennej 11-go pułku ułanów legionowych autorstwa majora Józefa Sonińskiego-Grada,
uczestnika tych walk i dow. plutonu karabinów maszynowych pułku, którym został po por.
Widuchu.
1

We wrześniu 1939 11 Pułk walczył jako część Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Po rozformowaniu pułku
sztandar został przekazany przez por. Andrzeja Żylińskiego swojemu wujowi Kazimierzowi Rzewuskiemu,
wł. Majątku Ewusin na Zamojszczyźnie. Sztandar został włożony do drewnianej skrzyni i zakopany. Dopiero
w 1960 został odnaleziony i przekazany do Muzeum Wojska Polskiego
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Szlak bojowy 11 Pułku Ułanów Legionowych podczas dwóch faz wojny polsko-bolszewickiej: 1) Na
Froncie Litewsko-Białoruskim i na Froncie Południowo-Wschodnim. Pokazana Nowa Sieniawka nad
Bohem, gdzie padł na Polu Chwały mjr/ppłk Antoni Jabłoński, dowódca pułku (Szkic z J. Soniński –
Zarys historii wojennej 11-go pułku ułanów legionowych, Warszawa, 1928)
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Za walki o Wilno, Srebrne Krzyże 5 kl. Orderu Virtuti Militari otrzymali: ppłk Zaruski, ś.p. rtm.
Sarto-Szewc, ppor. Bednarski, por. Widuch i wachm. Borkowski. Po 22 kwietnia pułk obsadził
częściowym swym składem linię demarkacyjną polsko-litewską. Z początkiem lipca pułk
zluzował 4-ty Pułk Ułanów w rejonie Olkielnik na linii Putnie – Butremańce -Troki – Merecz do
rzeki Kotry. Osobno walczył dzielnie 4-ty szwadron, który wsławił się walkami pod
Mołodecznem. Położenie to trwało aż do 9 sierpnia 1919. W ten sposób aż do decyzji Rady
Sprzymierzonych, 11 Pułk Ułanów przyczynił się do wyznaczenia ostatecznej granicy polskolitewskiej. 14 sierpnia na podstawie decyzji dow. 1 Dywizji Piechoty gen. Edwarda Śmigłego Rydza, grupę jazdy ppłk Mariusza Zaruskiego zluzował III Batalion 5 Pułku Piechoty Legionów.
Wtedy 11 Pułk Ułanów wyruszył do walki na front na ówczesnych terenach Białorusi, już po
zajęciu przez wojska polskie Mińska Litewskiego.
Grupa jazdy ppłk Władysława Beliny-Prażmowskiego składała się wtedy z 1 Pułku Szwoleżerów,
11 Pułku Ułanów, I batalionu 24 Pułku Piechoty i baterii I Dywizjonu Artylerii Konnej. Wojska
polskie miały objąć linię rzek Berezyny i Dźwiny. 19 sierpnia 1919 doszło do dużej bitwy pułku
z 157 pułkiem piechoty sowieckiej pod Malinowszczyzną. Śmiałe natarcie 2-gim i 3-cim
szwadronem przy udziale karabinów maszynowych utrzymało pozycje pułku mimo
przeważających sił nieprzyjaciela. Było to okupione stratami (zabici: ppor. Bieniasz, ułan Pilśniak
i 3 rannych). Od 20 sierpnia 1919 pułk toczył zaciekłe walki o miasto Głębokie, wieś Mamaje i
Zaborze. Następnie zajął linę rzeki Mniuty tocząc walki z tylnymi strażami uchodzącego
nieprzyjaciela. W tym czasie pułkiem dowodził rtm. Mieszkowski. Walki o linię rzeki Dźwiny
były uporczywe i ciężkie. Od 24 sierpnia dow. pułku objął na nowo mjr Zaruski. Okres od 1-14
września to okres ciężkich walk na całym odcinku 1 Brygady Kawalerii Beliny i kontrnatarć
doborowych pułków sowieckich, które nie złamały ducha polskich ułanów. Wreszcie pułk doszedł
do rzeki Dźwiny spychając szwadronami nieprzyjaciela do rzeki i obsadzając wszystkie brody i
przeprawy na Dźwinie od Masłowa do Zaborzec. Przy końcu tych walk pułk został zluzowany
przez II Batalion 33 Pułku Piechoty i odszedł do Dukszt, a następnie od 20 X 1919 objął na nowo
część linii demarkacyjnej polsko-litewskiej. Postój w Duksztach trwał do 19 grudnia 1919.
Zima 1920 roku była ciężka, co spowodowało pewien spadek aktywności bojowej na tej części
Frontu Białorusko-Litewskiego, ale nie zatrzymało ruchów wojsk. 26 kwietnia 11 Pułk Ułanów
przeszedł z Łużek do Pohostu gdzie był odwód całej 6 Armii. Postój pułku w Pohoście został nagle
przerwany 15 maja 1920 z powodu rozpoczętej z wielkim impetem 14 maja ofensywy sowieckiej
od Lepla i Połocka, która zepchnęła polskie dywizje z linii frontu. 1 Brygada Jazdy (wtedy 7 i 11
Pułk Ułanów) została przerzucona na zagrożony rejon Górki-Ziabki.
Położenie 1 Brygady Jazdy i reszty oddziałów polskich było poważne. Znękane niepowodzeniami
oddziały piechoty topniały w oczach. Napierane coraz większymi siłami cofały się coraz więcej
na południowy zachód. 11 Pułk Ułanów wszedł jednym dywizjonem w linię piechoty, resztą zaś
patrolował przedpole i skrzydła. Stały nacisk spowodował jednak wycofanie się w kierunku
Łużek. Pułk został rozdzielony na dwie części, które nie mogły ze sobą współdziałać. Jednak
nastąpiło ich połączenie pod Ustatami. Wtedy pułk został wzmocniony szwadronem marszowym
pod dowództwem rtm. Leona Karola Habsburga-Lotaryńskiego, który na prawie dwa miesiące
przejął dow. całego pułku. W tym okresie pułk bierze udział w ciężkich walkach pod
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Kowalewszczyzną i następnie pod Jurkowszczyzną (Peresławką). W tej ostatniej bitwie pułk
stracił 20 zabitych w tym ppor. Woyciszewskiego. Po tej bitwie patrole pułku doszły do rzeki
Dźwiny. Tam rękami ułańskimi wykonane okopy miały przetrwać ciągłe bolszewickie ataki aż do
przejścia na Front Południowo -Wschodni. W tym czasie 11 Pułk Ułanów oprócz obrony linii
okopów przeprowadzał stale wypady. Udało się wypełnić straty i podnieść ducha walki. Na
stanowiskach pod Genopolem 11 Pułk Ułanów przetrwał do 22 czerwca 1920. Wtedy zluzował go
33 Pułk Piechoty i sam pułk przemaszerował do Dukszt. 26 czerwca załadował się do pociągu i
został przetransportowany przez Wilno-Baranowicze-Brześć-Kowel pod Równe. Stan pułku był
w tym czasie następujący: 350 szable, 8 karabinów maszynowych; stan moralny bardzo dobry, ale
materialny bardzo zły, zniszczone umundurowanie, brak butów i bielizny. Stan koni pułku
przedstawiał się na ogół dobrze.

Rotmistrz/major Leon Karol Maria Habsburg-Lotaryński, h. wł. (1893 – 1939),
arcyksiążę austriacki z Żywca, oficer kawalerii c.k. armii austro-węgierskiej i polskiej kawalerii w 11 Pułku
Ułanów i następnie w 19 Pułku Ułanów Wielkopolskich, w lipcu 1920 p/o dow.
11 Pułku Ułanów Legionowych na Froncie Południowo-Wschodnim
(Fot., N.N., lipiec 1920, http://www.royaltyguide.nl/families/fam-H/habsburg/hblteschen.htm)
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Płk Janusz Głuchowski ,,Janusz”, h. Prus II (Wilczekosy) (1888 – 1964), Beliniak, jeden ze słynnej Siódemki
Beliny w 1914, oficer 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, twórca 7 Pułku Ułanów Lubelskich, dowódca 1
Brygady Jazdy na Froncie Południowo-Wschodnim, generał dyw., dow. Okręgu Korpusu nr X w
Przemyślu, 1935-1939 I wiceminister Spraw Wojskowych, potem w PSZ na Zachodzie, zmarł
w Wielkiej Brytanii, Kawaler Orderu Virtuti Militari (Fot., N.N., w mundurze por. 1 Pułku Ułanów
Legionów Polskich, 1917)

Na Froncie Południowo-Wschodnim
Pułk przybył pod Równe 21 czerwca 1920 w czasie największego impetu ofensywy bolszewickiej
i gdy 1 Armia Konna Budionnego zajmowała Zwiahel, Szepietówkę i Korzec. Pułk jednak z wiarą
w siebie i w swego Wodza – spokojnie wszedł do nowej akcji. Wir walki był straszliwy. Poprzez
Korzec, Kołodeńkę na Horyń trwały ciężkie walki, w których brał udział 11 Pułk Ułanów.
Wyróżniły się tam szczególną ułańską brawurą 1 i 4 szwadron z ppor. Królickim, Kostkiewiczem
i Skrzyńskim. Potem przyszły dalsze ciężkie doświadczenia bojowe w bojach pod Równem, aż do
wycofania się w lasy pod Rzeszuckiem. W tym czasie 11 Pułk Ułanów uzyskał zadanie nawiązania
łączności z walczącą bez wytchnienia 1 Dywizją Piechoty Legionów na północ od Aleksandrii do
Antonówki. W tym miejscu pułk miał poszerzyć przedmoście na południowym brzegu Horynia
chroniąc skrzydła 1 i 5 Pułków Piechoty. 11 Pułk Ułanów w tym okresie był częścią 1 Brygady
Jazdy, a ta wtedy wchodziła w skład 1 Dywizji Jazdy pod dowództwem gen. Jana Sawickiego
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Rómmla. Na Froncie Południowo-Wschodnim 1 Dywizja Jazdy prowadziła ciężkie walki z 1
Armią Konną Budionnego.
Walki o miasto Równe były bardzo zacięte, gdy je atakowały doborowe oddziały polskie 1 Dywizji
Piechoty Legionów. Pułk 11 został na polach pod Karłowszczyzną, ale w nocy rozpętała się
żywiołowa burza, która uniemożliwiła wykorzystanie zwycięstwa przez stronę polską. Pułkiem
dowodził wtedy rtm. Habsburg-Lotaryński. Rankiem dopiero pułk się wycofał i tworzył tylną straż
piechoty maszerującej na Klewań – Łuck. Podczas odwrotu połowa ułanów spała na koniach, z
powodu zmęczenia i braku snu.
Następnie 11 Pułk przeszedł do walki po wschodniej stronie rzeki Styr. Tutaj pułk okresowo był
pod dow. rtm. Kleszczyńskiego i został przydzielony do 3 Brygady Jazdy (2, 22 i 12 pułk ułanów).
Dowódcą tej brygady był wtedy gen. Mikołaj Waraksiewicz i następnie gen. Jan Sawicki, który
objął w lipcu dowództwo specjalnej Grupy Operacyjnej Jazdy, której celem było rozbicie 1 Armii
Konnej Budionnego. Okresowo panował na froncie pewien spokój, że można było reorganizować
tzw. kadrę przyfrontową w Hrubieszowie. Pułk wkrótce jednak został zawrócony i ponownie
rzucony w wir walki. Od 7 lipca trwały nieustanne mniejsze i większe potyczki z nieprzyjacielem
pod Boremlem, Beresteczkiem, Szczurowicami i Nowymi Stawami. Dowództwo frontu polskiego
dążyło do zniszczenia Konnej Armii Budionnego i rzuciło do walki nowe oddziały. 28 lipca
przybył nowo wyznaczony na dowódcę pułku major sztabu generalnego Antoni Jabłoński, który
przyprowadził trzy szwadrony: szwadron ,,mazowiecki”, ,,pomorski” szwadron karabinów
maszynowych oraz zbiorowy szwadron, jako uzupełnienie pułku. Następnie pułk w sile siedmiu
szwadronów ruszył z 3 i 6 Brygadą Jazdy i 12 Pułkiem Piechoty na wypad na Bytnicę-Leszniów.
Jednak wypad nie udał się i 6 Brygada musiała się wycofać lasami na Beresteczko.
Pomimo dotychczasowych sukcesów, Armia Konna Budionnego nadal manewrowała swobodnie
na kilkudziesięciu kilometrach unikając większej walnej bitwy. Współdziałające z nią
bolszewickie 18 Dywizja Strzelców i 1 Dywizja Strzelców odniosły duże sukcesy. Celem
powstrzymania 18 DS skierowane zostały trzy polskie brygady jazdy: 3, 4 i 6. 11 Pułk szedł w
straży przedniej w kierunku na Mikołajów. Rozwinięte szwadrony pułku zepchnęły piechotę
sowiecką z przedpola, ale zostały zaatakowane przez sowiecką 6 Dywizję Jazdy. Po
kilkugodzinnym ciężkim boju pułk zdołał zająć wieś Mariankę i las oraz dalsze przejścia na NowoMikołajów. Zwycięstwo to było najkrwawszym bojem w historii 11 Pułku Ułanów. Na Polu
Chwały padł rtm. Sokólski, pchor. Garbiński i 92 ułanów. Dla uczczenia poległych pułk wypisał
sobie na szarfach sztandaru: ,, Mikołajów 1 VIII 20 r.”. Bój ten wykazał duże morale całego pułku
wraz z niedoszkolonym w walce nowym szwadronem ,,pomorskim”. Dokonano też aktu
bohaterstwa ratując przygniecionego przez rannego konia, rtm. Kleszczyńskiego. Kapral
Wyganowski otrzymał za ten czyn Krzyż Srebrny V kl. Orderu Virtuti Militari.
Ciężki bój pod Mikołajowem był nierówną walką. Pułk za pomocą trzech szwadronów w polu i
dwóch w odwodzie bił się mężnie. Flankowanie, zajeżdżanie skrzydeł, szarże i kontrszarże
mieszały się w błyskawicznym tempie. Często jeden szwadron dopiero co ścigany przez wroga,
zasilał inny, by z nim zawrócić i podtrzymać w boju następny szwadron, opadnięty wokół przez
wroga, a uwolniwszy go, ścigać wroga aż do ukrytych karabinów maszynowych, które działając
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na bliską odległość, zadawały pułkowi olbrzymie straty. Tak jeden pułk polskich ułanów walczył
na tym odcinku frontu z całą 6 czerwoną Dywizją Konną. Po walkach pułk został zluzowany i
odtwarzał swoją zdolność bojową w folwarku Mikołajów. Tam też po prawej stronie drogi
wykopano bratnią mogiłę, gdzie pułk pochował swoich bohaterskich ułanów, którzy padli na Polu
Chwały.

Rotmistrz/major kawalerii Edward Kleszczyński (vel Puttkamer-Kleszczyński) ps. ,,Dzik”, h. Gryf (odm.)
(1892 – 1984), członek ZWC, w pierwszym patrolu konnym Beliny, potem w 1 Pułku Ułanów Legionów
Polskich, wykładowca w kawaleryjskiej szkole oficerskiej w Ostrołęce w 1917, ranny w walkach o Wilno
w 1919, w lipcu 1920 i po śmierci mjr Antoniego Jabłońskiego ps. ,,Zdzisław”, dow. 11 Pułku Ułanów
Legionowych, od 1922 mjr kawalerii w rezerwie, ziemianin w Miechowskiem, poseł na Sejm RP i senator
RP, w 1939 ochotnik w 11 Pułku Ułanów (pod koniec kampanii jego dowódca), uniknął niewoli, żołnierz
SZP/ZWZ/AK. Więziony przez Niemców (został wykupiony), w 1944 dow. Krakowskiej Brygady Kawalerii
AK. Po wojnie poszukiwany przez UB, zbiegł na Zachód przepływając wpław Nysę Łużycką, przedostał się
do 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka, potem w Wielkiej Brytanii i w USA, działał w Lidze Niepodległości
Polski i w Instytucie im. J. Piłsudskiego w Nowym Jorku, współzałożyciel SPK w USA w 1953. Zmarł w USA
i spoczywa w Alei Zasłużonych w Częstochowie Amerykańskiej w Doleystown, PA., Kawaler Orderu
Virtuti Militari (Fot. N.N., w mundurze majora kawalerii 11 Pułku Ułanów, 1922, 1-W-203, NAC))

Pułk został następnie przerzucony częściowo w kierunku na Radziwiłłów, a jeden szwadron
przeznaczono do ochrony mostu pod Szczurowiczami. Zaszły jednak zmiany na froncie i pułk
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został skierowany do osłony odwrotu drogi na Szczurowicze i zajął linię obrony pod Chotyniem.
Wtedy najpierw przez linię obrony pułku przeszła wycofująca się polska kawaleria, a za nią
ukazała się atakująca kawaleria sowiecka. Została jednak zmasakrowana przez ogień z karabinu
maszynowego na taczance przez wachmistrza Inisa, który za ten czyn otrzymał Krzyż Srebrny V
Klasy Orderu Virtuti Militari. Walkę pułku obserwował osobiście ppłk Juliusz Rómmel, dow.
Grupy Jazdy.
Następna ciężka walka czekała na pułk w rejonie Brodów, gdzie w kierunku na Kostyń nagle
zaatakowała stacjonującą tam polską 3 Brygadę Kawalerii, sowiecka dywizja jazdy. Pułk poniósł
następne dotkliwe straty, ale zdołał się wycofać na Rudenko Ruskie, a następnie do Radziechowa.
Do powstrzymania dalszego pochodu 1 Konnej Armii Budionnego została wtedy wysłana 2
Dywizja Jazdy pod dow. generała Gustawa Orlicz-Dreszera. W Chołojowie 11 Pułk Ułanów
dołączył do swojej dawnej 1 Brygady Jazdy. Tego odcinka frontu bronił 17 Pułk Ułanów, ale 13
sierpnia został wyparty przez wojska sowieckie. Wtedy do akcji wszedł 11 Pułk i stoczył pamiętny
dwudniowy bój pod Chołojowem, podczas którego wzgórze i okoliczne wsie przechodziły z rąk
do rąk. Początkowo bolszewicy atakowali spieszoną konnicą, ale potem zmienili taktykę i
zaatakowali w szyku konnym przy wsparciu samochodów pancernych i artylerii. 11 Pułk
wytrzymywał napór wroga, aż do rozkazu odejścia i odwrotu. Z pola walki pułk odszedł jako
ostatni i momentami walczył z całą sowiecką 14 Dywizją Kawalerii.
Wtedy nastąpiły duże przegrupowania w siłach polskich podczas przygotowań do uderzenia
osłonowego z nad Wieprza w drugim tygodniu sierpnia 1920. Podczas załadunku na transport
kolejowy w Krystynopolu, 11 Pułk Ułanów został w ostatniej chwili odwołany na nowo utworzony
Front Małopolski, który miał osłaniać Małopolskę wschodnią razem ze Lwowem i zagłębiem
naftowym pod Bóbrką-Chodorowem. W tym czasie pułk brał udział w podjazdach zwiadowczych
z Beliatycz na Czestyń, Horyń i Nahorce, a następnie w kierunku na Żółtańce. Pułk cofał się tylko
na rozkaz, znacząc krwią swój bojowy marsz.
22 sierpnia 1 Brygada Jazdy, w której skład wchodził 11 Pułk Ułanów, weszła do 6 Armii (wtedy
pod dow. gen. bryg. Stanisława Hallera) i otrzymała zadanie obrony zagłębia naftowego w rejonie
Bóbrki. Po trzydniowym marszu w kierunku Bóbrki, pułk wysłał podjazdy w kierunku na
Strzeliska i Wybraniówkę. Tutaj nagle 8 Dywizja Czerwonych Kozaków zaatakowała całością
swych sił polską 1 Brygadę Jazdy. Atak został odparty przez kompanię piechoty 19 Pułku Piechoty
i szwadrony 11 Pułku Ułanów. Szczególnie wsławił się 4 szwadron pułku. W tym czasie
dowództwo pułku w zastępstwie obłożnie chorego mjr Jabłońskiego objął rtm. Edward
Kleszczyński. 26 sierpnia pułk odbył następny ciężki bój w obronie wzgórz nad Bóbrką.
Po tym boju 1 Brygada Jazdy została przesunięta do Żórawna, a następnie do Chodorowa i
Knihinicz. Pułk bez przerwy wysyłał patrole ubezpieczające, rozpoznawcze i łącznikowe,
utrzymując przeciwnika pod stałą obserwacją. 12 września pułk miał być przerzucony na inny
odcinek frontu, ale z powodu zachwiania się prawego polskiego skrzydła pułk został zawrócony i
wyruszył z powrotem do Bukaczowiec, gdzie wszedł natychmiast do boju dwoma szwadronami
pod Bursztynem – Bukaczowcami. Przeszedł 4 września do Czachrowa, gdzie tereny te
przechodziły w ciężkich walkach z rąk do rąk. Pod Czachrowem pułk poniósł dotkliwe straty. Po
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dojściu do Chodorowa pułk zamknął przeprawy na rzece Świrz i na rzece Ług. Tutaj nieprzyjaciel
zaatakował obsadę mostu z całym impetem, który został odrzucony prze bohaterską postawę ppor.
Pytlewskiego z 3 szwadronem, ppor. Piecek z 2 szwadronem i plut. Kozłowskiego, którzy galopem
z taczankami uratowali bardzo zagrożone położenie obrony przedmościa. Podczas całego marszu
od Równego po Chodorów pułk prawie codziennie walczył z czerwoną konnicą 1 Konnej Armii.
Zadania te wykonywał niezwykle ofiarnie i był wielokrotnie wyróżniany zarówno odznaczeniami
indywidualnych oficerów i ułanów, jak i jako cały pułk był wymieniany w rozkazach swoich
przełożonych.
Po polskim zwycięstwie w operacji warszawskiej i niemeńskiej, przyszedł czas na kontrofensywę
oddziałów polskich na Froncie Południowo -Wschodnim.

Odznaka pamiątkowa 11 Pułku Ułanów Legionowych (powstałego z Dywizjonu Rotmistrza Jabłońskiego
w 1919 w Krakowie, z zebranych przez niego fragmentów 1 Pułku Ułanów Legionów 1 Brygady Legionów
Polskich). Zatwierdzona przez MSWojsk. Nr 16, poz. 158 z 18 maja 1929. Na ramionach srebrnego,
oksydowanego krzyża zamieszczono cztery emaliowane biało-amarantowe proporczyki pułku, a w
środku miniaturka odznaki za ,,Wierną Służbę” 1 Brygady Legionów Polskich i daty: 1914 – 1918 oraz
1809 – 1919 (Odznaka pułku na portalu: https://twinstelecom.wordpress.com/2013/12/15/11-pulkulanow-legionowych/)

Na Polu Chwały pod Nową Sieniawką 12 X 1920
Od 7 września 1920 11 Pułk Ułanów w dalszym ciągu w składzie 1 Brygady jazdy parł
zwycięsko naprzód pokonując jedną za drugą naturalną przeszkodę, poszczególne linie rzek,
dopływów Dniestru. Za tymi rzekami wojska sowieckie organizowały obronę. Osłabiona, ale nie
rozbita po największej bitwie pod Komarowem, 31 sierpnia 1920, 1 Armia usiłowała przed nią
jeszcze zdobyć Lwów, ale to się też nie udało. Pod Komarowem nie walczył 11 Pułk Ułanów.
Wcześniej jednak walczył nieustannie z oddziałami 1 Armii Konnej. Sowieci wreszcie
rozpoczęli na Froncie Południowym odwrót. Przyszła wtedy kolej na 11 Pułk Ułanów. Nad rzeką
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Świrż pod Czeremchą pułk wyparł część 8 Brygady Kawalerii Sowieckiej. Następnie pod
Ruzdwianami szwadron ppor. Królickiego wykonał świetną szarżę. Następnie po zluzowaniu
przez piechotę, pułk wyruszył na pomoc 3 Pułkowi Ułanów. Nieprzyjaciel na tym słabo
bronionym odcinku frontu stale atakował. Broniąc swych stanowisk pod Wasiuczynem, pułk
zepchnął silnymi patrolami nieprzyjaciela i 16 września doszedł do rzeki Narajówki pod Sarnami
Górnymi. Pod Złotą Lipą atak 11 pułku został wstrzymany przez silny opór nieprzyjaciela.
Wsparł go wtedy 33 Pułk Piechoty i zaatakował wroga od północy. Po krótkiej walce pułk
zdobył jednak przeprawę i rozpoczął dalszy pościg za sowietami. W ciągłych utarczkach, pułk
przeprawił się przez Seret i przegnał oddziały wroga ze wschodniego brzegu rzeki. Walki
pościgowe pod Jampolem i Zasławiem były zaznaczone sukcesami i krwią przez pułk, który
szedł w awangardzie 1 Brygady i był często narażony na nagły atak ukrytego wroga. Pod
Toporami i Toporzykami pułk razem z brygadą likwidował luźne oddziały wroga i wstrzymał
jadącą brygadę kawalerii sowieckiej. 23 września pułk razem z brygadą przeszedł przez
Szczurowie do Szczurowszczyk i zaległ tam na dłuższy odpoczynek.
Po postoju, 9 października pułk przemaszerował z brygadą na Daniłówkę i dalej aż do Żeberek
przez Kuźmin. Po przejściu Czoch i rzeki Ikwy doszedł walcząc do Bohu, który pamiętał dawne
polskie walki z Kozakami z czasów powstania Chmielnickiego. Były to już rubieże poza granicą
I zaboru. Późną nocą pułk przeszedł z powrotem na Czechy i na Nową Sieniawkę, a po
napotkaniu nieprzyjaciela odrzucił go szarżą aż pod Czydynowce i obsadził odcinek od Litiatki
do Nowej Sieniawki. Nagle nieprzyjaciel wyszedł z silnym atakiem piechoty i próbował
atakować lewe skrzydło polskie. Widząc to, dowódca pułku major Antoni Jabłoński przesunął 2 i
4 szwadron na zagrożony odcinek. W tej ciężkiej walce został sam ciężko ranny 12 października
i z pola walki wywiózł go na taczance bohaterski plutonowy Kozłowski. Dowodzenie pułku
przejął wtedy tymczasowo rtm. Stachlewski.
Na rozkaz dowódcy brygady, pułk przeszedł wspomagać sojusznicze wojska ukraińskie nad
Bohem. W Pedossach odparł nieprzyjacielską szarżę i mimo zaciekłej obrony przez bolszewików
zajął Łysogórki i Zinowiejce. Ostatni rozkaz pułkowy nakazywał obsadzić przed północą 18
października, Zinowiejsce, a punktualnie o tej godzinie trębacz pułkowy miał odtrąbić zawarcie
rozejmu w wojnie polsko-bolszewickiej. Rozkaz ten został wykonany, ale hejnału nie usłyszał
mjr Antoni Jabłoński, umierający wtedy z ran pod Nową Sieniawką, w szpitalu we Lwowie.
Zmarł 22 października 1920.
Po noclegu w Zinowiejcach pułk przeszedł 23 X 1920 w rejon Tereszki-Pieczyska. Powoli pułk
leczył swoje wojenne rany i przechodził na stopę gospodarki pokojowej. W tym czasie jak
wspomina rtm. Józef Soniński ,,Grad”w swoim zarysie historii wojennej pułku, najważniejszym
wydarzeniem było nabożeństwo żałobne za spokój duszy ś.p. mjr Antoniego Jabłońskiego i
pierwsza dekoracja krzyżami Virtuti Militari 10 listopada 1920 w Antoninach, dawnym majątku
kiedyś ks. Sanguszków, a potem hr. Potockich.
W tym eseju zamieszczono jedynie skrócony opis bojów 11 Pułku Ułanów, ponieważ pułk ten
powstał z inicjatywy i pracy głównie rtm. Antoniego Jabłońskiego. W okresie ciężkich bojów
pułku podczas kampanii 1919, rotmistrz, potem major Jabłoński był kolejno zastępcą dowódcy
pułku, a w bojach od lipca 1920 był już jego stałym dowódcą.
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Na szarfach sztandaru uchwałą zebrania z dnia 23 marca 1922 korpus oficerski 11 Pułku Ułanów
na wieczną pamięć największych walk postanowił wyszyć nazwy następujących miejscowości:
Kowalewszczyzna, Nowe Kruki, Peresławka, Szczołno, Tyszki, Perebrodzie, Równe,
Mikołajów, Ruzdwiany, Jampol, Nowa Sieniawka. Wszystkie te miejscowości nie leżą już
dzisiaj na terytorium Rzeczypospolitej, ale warto je wspomnieć, gdyż wtedy były polskie i są po
dzień dzisiejszy zroszone naszą krwią. W wojnie 1919-1920 poległo 8 oficerów i 135 ułanów,
których nazwiska udało się ustalić, ale też dalszych sześćdziesięciu ułanów, których nazwisk nie
udało się ustalić… Na tym wspomnianym zebraniu pułk ustalił, że doroczne święto pułkowe
pozostanie jak poprzednio w dniu 19 kwietnia, jako dzień zdobycia w roku 1919 Wilna, a
zarazem rocznica pierwszego boju pułku oraz nazwę pułku, która w myśl wspomnianej uchwały
brzmiała: 11 Pułk Ułanów Legionowych imienia podpułkownika Antoniego Jabłońskiego.
Przedwojenne władze wojskowe nie wypełniły jednak decyzji pułku i w 1938 roku przyjęto
nową nazwę pułku im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza…

Strona tytułowa książki Mjr Józefa Sonińskiego – Grada – Zarys historii 11 Pułku Ułanów Legionowych,
Zakłady Graficzne ,,Polska Zjednoczona”, Warszawa 1928

Kim był ppłk Antoni Jabłoński ,,Zdzisław”?
Antoni Jabłoński urodził się 13 VI 1896 w rodzinnym majątku w Usarzowie, leżącym obecnie w
gminie Lipnik, w powiecie opatowskim i w woj. Świętokrzyskim. Jest to malowniczo położona
na Wyżynie Sandomierskiej, ogrodnicza wioska o średniowiecznym rodowodzie. Na początku
XIX w. wieś należała do rodziny Chomętowskich. W latach 70-tych tegoż wieku Usarzów był
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własnością Wincentego Bąkiewicza. Następnym właścicielem majątku Usarzów i majątku
Rudniki w powiecie opatowskim, został przybyły z Podlasia, Józef Jabłoński, który przekazał
Usarzów swojemu synowi Zdzisławowi.
Zdzisław Jabłoński, pochodził ze starej rodziny pieczętującej się herbem Dąbrowa. Ożenił się on
z Marią Szczawińską, h. Prawdzic. Syn Antoni miał troje rodzeństwa: Wandę (która ukończyła
wyższe studia w dziedzinie historii), Janinę (zmarłą w dzieciństwie na gruźlicę) i brata Józefa,
który zginął zamordowany w ramach zbrodni katyńskiej w Charkowie, jako więzień
Starobielska. Oboje rodzice Antoniego byli związani z ruchem niepodległościowym. Maria
znała się konspiracyjnie z Józefem Piłsudskim, który wiele razy przebywał w dworze
Jabłońskich, który był miejscem kontaktowym i przerzutowym dla członków Organizacji
Bojowej PPS - Frakcja Rewolucyjna.
W swoich wspomnieniach krewny Jabłońskich, Jan Bojanowski napisał: W rodzinach
Jabłońskich i Szczawińskich tradycje walki o niepodległość́ były bardzo silne, bo przodkowie
brali udział w powstaniach listopadowym i styczniowym. Przed pierwszą wojną światową̨
Usarzów był jednym z miejsc kontaktowych, gdzie emisariusze Organizacji Bojowej PPS
znajdowali schronienie po przejściu granicy, dzielącej zabory austriacki i rosyjski. Babka Maria
Jabłońska w swej młodości była mocno zaangażowana w pracy konspiracyjnej i znała osobiście
Piłsudskiego, który był dla niej najwyższym autorytetem i wzorem patriotyzmu...
Matka Antoniego zmarła w 1965 w Sandomierzu, a Ojciec zmarł jeszcze przed wojną na raka w
1934. Brat Józef przejął ojcowiznę i prowadził majątek do wybuchu wojny. Zginął jako oficer
rezerwy podczas zbrodni katyńskiej w Charkowie. Dziad Antoniego Edward Jabłoński walczył
pod Langiewiczem w powstaniu styczniowym, za co został zesłany na Sybir, a jego majątki:
Domaradzice i Zagorzyce skonfiskowano. Antoniego pradziad po kądzieli, Feliks PrawdzicSzczawiński walczył w powstaniu listopadowym, a dziad Antoni Prawdzic-Szczawiński walczył
w powstaniu styczniowym, w partii pułkownika Czachowskiego. Trudno się dziwić, że młody
Antoni natychmiast się włączył w walkę o wolność Ojczyzny u progu odzyskania niepodległości
w szeregach Legionów Polskich.
Dworek w Usarzowie, już dzisiaj nieistniejący, był modrzewiowy, kryty gontem i parterowy, z
gankiem na czterech kolumnach. Dom stał na wysokiej skarpie, a za nim znajdował się piękny
ogród ze strumykiem oddzielającym posiadłość dworską od wsi. Po I wojnie światowej dobra
Usarzów liczyły jedynie 320 mórg, czyli ok. 556 ha. Zabudowania folwarczne posiadały cztery
czworaki dla rodzin dworskiej służby oraz budynki gospodarcze w tym dwie stajnie: folnarską i
cugową. Każdy z 14 fornali miał dwie pary koni, a cugowych rumaków było tylko 4.
Okolica Usarzowa była pełna uroku typowej dla ziemi sandomierskiej bogatej w czarnoziemy,
piękne lasy, z jarami, wąwozami i dużą ilością zabytków. W okolicy były ruiny zamków w
Ossolinie, Międzygórzu i słynnego zamku Krzyżtopór Ossolińskich, zniszczonego podczas
potopu szwedzkiego. W niedzielę zjeżdżano bryczkami i konno do kościoła w Goźlicach.
Antoni pobierał nauki początkowo we dworze z pomocą guwernerów, a szkołę średnią rozpoczął
w Szkole Handlowej w Radomiu.
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Potem przeniósł go Ojciec do jednego z gimnazjów we Lwowie. W tym czasie wstąpił do
Związku Strzeleckiego (ZS), do którego należał jego kolega ze stron rodzinnych, Władysław
Belina-Prażmowski.

Dwór modrzewiowy Jabłońskich w Usarzowie, miejsce narodzin i dom rodzinny Antoniego Jabłońskiego
(Fot. N.N., ok. 1919, Program Opieki nad Zabytkami w gminie Lipnik na lata 2013 – 2017 listopad 2012,
Usarzów)

We Lwowie Jabłoński spotkał też po raz pierwszy Józefa Piłsudskiego. Jabłoński zwracał na
siebie uwagę dużą inteligencją, wielką wolą walki o niepodległość i determinacją na
podniesienie swoich umiejętności strzeleckich i w ogólności wojskowych. Pierwsze wakacje
postanowił spędzić na szkoleniu wojskowym ZS w Oleandrach.
W sierpniu został wybrany do pierwszego patrolu przez Belinę. Słynny pierwszy patrol Beliny
przekroczył wcześniej granicę Królestwa niż I Kadrowa Kompania i zatrzymał się we dworze w
Goszycach (należącym do rodziny Zawiszów) 3 sierpnia 1914. Jest tam wmurowana tablica
pamiątkowa na ścianie nowego dworu Zawiszów (wybudowanego w 1890). Stary dwór w
Goszycach należy do najstarszych dworków drewnianych w całej Małopolsce i jest pięknym
zabytkiem XVIII w. Co jest ciekawe, w starym dworze zatrzymał się też w 1794 Tadeusz
Kościuszko przed bitwą pod Racławicami, a w latach 20-tych i 30-tych wstępował doń
marszałek Piłsudski na kolejne rocznice przebywania tam patrolu Beliny 3 VIII 1914. Stary dwór
jest obecnie remontowany i pozostaje w rękach dalszej rodziny spokrewnionej z rodziną
Zawiszów.
Wkrótce, bo już 6 sierpnia 1914 Antoni Jabłoński wyruszył z całą I Kompanią Kadrową do
Królestwa. Okres ostatnich siedmiu lat życia bohatera eseju był bardzo intensywny i spędzony
prawie wyłącznie na polu bitwy. Antoni będąc dzielnym żołnierzem mającym równocześnie
wielki dar sprawnego dowodzenia i organizacji, szybko awansował.
19

Rozpoczął jako dowódca 1 Sekcji w 1 Plutonie, którego dowodził jego kolega Beliniak, Janusz
Głuchowski ,,Janusz”. Wkrótce sam otrzymał dowództwo plutonu. 1 stycznia 1915 jako 18-latek
dostał promocję na ppor. kawalerii i został adiutantem dywizjonu kawalerii. W 1917 otrzymał
następną nominację na por. kawalerii i został dowódcą 1 szwadronu 1 Pułku Ułanów Legionów
Polskich. Gdy w ramach tego pułku założono w 1917 szkołę oficerską, został jednym z
wykładowców. Wykładał terenoznawstwo.

Tablica pamiątkowa dla uczczenia patrolu Beliny-Prażmowskiego, który przebywał w nowym dworze
Zawiszów w Goszycach, 3 sierpnia 1914. Tablica przetrwała okupację razem z samym dworem. Bończa,
Zdzisław i Grzmot polegli na Polu Chwały (Bończa (pod Kostiuchnówką, n. Styrem w1916), Zdzisław (pod
Nową Sieniawką, n. Bohem w1920), a Grzmot pod Tułowicami (w bitwie n. Bzurą w 1939)) (Fot. N.N.,
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/o-gminie/historia/)

Podczas kryzysu przysięgowego w 1917 Jabłoński odmówił złożenia przysięgi na wierność
Kaiserowi i został internowany w Beniaminowie. Odbył całą kampanię legionową w I Brygadzie
Legionów Polskich, w 1 Pułku Ułanów pod dow. legendarnego Władysława BelinyPrażmowskiego, swego kolegi jeszcze z czasów pokoju w Sandomierszczyźnie.
Po powrocie z internowania zapisał się na studia rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w
listopadzie 1918. Postanowił jednak zorganizować Dywizjon Jazdy w Krakowie z ułanów,
z rozwiązanego 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Dywizjon został wyposażony w konie z
majątku Jabłońskich w Usarzowie i z innych okolicznych majątków. Antoni lubił bardzo dwa
konie pochodzące z domu rodzinnego: skarogniadego Selima i jego brata, jasnogniadego Pajaca.
Dywizjon zapoczątkował stworzenie 11 Pułku Ułanów. 17 XII Jabłoński otrzymał awans na
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rotmistrza i został równocześnie mianowany dowódcą pułku. Wspomniano w krótkiej historii
szlaku bojowego 11 Pułku Ułanów, że jego dowódcą został mianowany mjr Mariusz Zaruski,
legendarny kawalerzysta, taternik i harcerz wodny. Jabłoński został jego zastępcą. Pułk wziął
udział w zagonie kawaleryjskim na Wilno i w ciężkich walkach przyczynił się do uwolnienia
miasta. Antoni był ranny w walkach o Wilno 19 IV 1919. Po kilku tygodniach pobytu w szpitalu
w Warszawie, powrócił do dalszej służby. Otrzymał wtedy po raz drugi Krzyż Walecznych.

Odznaka 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich projektu kpr. Kajetana Stefanowicza 5 XI 1916. Tarcza
okrągła o średnicy ok. 41-45 mm, z obrzeżem w formie sznurka. Na niej monogram na tle czapki
ułańskiej – 1 PU i dwie daty: II VIII 1914 – oznacza moment wyruszenia w pole pierwszego patrolu BelinyPrażmowskiego (słynnej Siódemki Beliny) i V XI 1916 – data ustanowienia odznaki (każdy kto służył w
pułku co najmniej rok miał prawo ją otrzymać) – fot. N.N. egzemplarza z kolekcji Instytutu Polskiego i
Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie)

W listopadzie 1919 Antoni ukończył pierwszy wojenny kurs w Szkole Sztabu Generalnego w
Warszawie. Wykładowcami na tym kursie byli wyłącznie oficerowie Francuzi. Rocznik
absolwentów tego kursu liczył 69 oficerów (w stopniu kapitana lub porucznika) starannie
wybranych i rekomendowanych przez prawie wszystkie większe jednostki tworzącego się
Wojska Polskiego. Szkoła mieściła się w pałacyku na rogu Alei Ujazdowskich i ul. Koszykowej,
gdzie później było Kasyno przedwojennego garnizonu warszawskiego. Komendantem nowo
utworzonej Szkoły Sztabu Generalnego w tym czasie był gen. dyw. Stanisław Puchalski (dawny
generał i oficer sztabowy armii austro-węgierskiej), który był też okresowo komendantem
Legionów Polskich. Jak napisał po pół wieku od tamtych lat, jeden z absolwentów, por.
Eugeniusz Hinterhoff: Pod koniec listopada po uroczystej promocji rozjechaliśmy się wszyscy na
nasze różne przydziały. Niektórzy do Naczelnego Dowództwa, a inni na front do różnych
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sztabów, poczynając od Dowództwa Frontu i skończywszy na sztabach dywizji… Gawędząc na
tarasie z kolegami nie zdawałem sobie sprawy, że niektórzy z nich przejdą do historii.
Kolegami Antoniego Jabłońskiego, wtedy rotmistrza kawalerii i oficera 11 Pułku Ułanów, byli
m.in., por. Józef Beck, późniejszy pułkownik i minister spraw zagranicznych II RP czy por.
Stefan Paweł Rowecki (późniejszy Grot, generał dyw. i komendant największej na świecie armii
podziemnej – Armii Krajowej). Nie wiadomo, jak i kiedy Antoni zdołał się ożenić (być może po
swoim kursie wojennym w 1919). Wiadomo, że miał żonę, ale jej losy nie są znane. Nie
posiadali potomstwa.
Rtm. Antoni Jabłoński wyruszył do dowództwa frontu wołyńskiego, gdzie został szefem III
oddziału sztabu 2 Armii pod dow. wtedy jeszcze gen. ppor. (gen. bryg.) Antoniego
Listowskiego. Rotmistrz Jabłoński nie chciał jednak spędzić wojny jako oficer sztabowy i
uzyskał przeniesienie na front, do swego macierzystego 11 Pułku Ułanów.

Gen. ppor. (gen. bryg.) Antoni Listowski, h. wł. (1865-1927), gen. major Armii Imperium Rosyjskiego
i gen. dyw. Wojska Polskiego, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej, I wojny światowej, wojny polskobolszewickiej i polsko-ukraińskiej, dow. Grupy Podlaskiej w 1919, a następnie dow. Frontu Poleskiego
a w lipcu 1919, Frontu Wołyńskiego. Od marca 1920 dow. 2 Armii. Następnie dow. Frontu Ukraińskiego.
Po wojnie pełnił funkcję pomocnika dow. Okręgu Generalnego w Warszawie.
Zmarł w 1927 i został pochowany na starych Powązkach
(Fot. N.N., na froncie w wojnie polsko-bolszewickiej przypuszczalnie z 1920)

W lipcu 1920 Jabłoński otrzymał awans na majora i został mianowany dowódcą swojego
ukochanego pułku (od 28 VII), którego był twórcą. Rozpoczął się czas ciężkiej ułańskiej
wojaczki. Dzielność i wielki zmysł taktyczny objawił w wielu bitwach, szarżach, kontrszarżach
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i szturmach. Wsławił się m.in. pod Chołojowem, w słynnym prowadzonym przez siebie
szturmie na rosyjskie samochody pancerne przez jeden szwadron swego pułku.
Jak napisał w pięknym wspomnieniu o Nim Wojciech Grochowalski:
Zdarzyło się jesienią 1920, iż po kilku dniach ciągłych walk, bez odpoczynku i jedzenia … z
wycieńczenia spadł z konia któregoś dnia nieprzytomny z wycieńczenia. Wbrew zaleceniom
lekarzy pułkowych nie udał się na urlop, ale po kilkudniowym odpoczynku dowodził dalej
pułkiem.
Podczas jednej z ostatnich bitew 12 X 1920 został ciężko ranny pod Nową Sieniawką nad
Bohem i nie odzyskawszy przytomności, zmarł w szpitalu we Lwowie 22 X. Z pola bitwy z
narażeniem życia wywiózł go na taczance plut. Kozłowski. 18 X o północy trębacz pułkowy
odegrał na trąbce sygnał na rozejm.

Epilog
Antoni Jabłoński ,,Zdzisław” był odważnym żołnierzem i wybitnym dowódcą. Sam Marszałek
widział w nim swego następcę, wiernego idei odbudowy Ojczyzny. Dzięki między innymi Jemu
i innym Beliniakom, Polska odzyskała swoją niepodległość. Często zapominamy o tym, że
dzięki takim jak ,,Zdzisław”, kolejne pokolenia Polaków mogły myśleć, mówić i czuć po polsku.
Zasłynął jako zastępca 1 Pułku Ułanów Legionowych, pod Wilnem, a następnie już jako
dowódca 11 Pułku Ułanów od lipca 1920 gdzie okazał męstwo na polach bitwy pod
Mikołajowem, Kostyniem, Rudenkiem Ruskim, Radziechowom i pod Chołojowem. W pościgu
za bolszewikami Jabłoński kierował swoim pułkiem pod Bukaczowcem, Złotą Lipą i
Bożykowcem. Następnie walczył w Jampolu i Zasławie, gdzie zmagał się z 1 Armią Konną.
Pochowany został z udziałem rodziny i przyjaciół w Modliborzycach k. Opatowa, na cmentarzu
parafialnym wsi Rudniki, w grobowcu rodzinnym, gdzie spoczywają również Jego rodzice.
Grobowiec został odrestaurowany i odnowiony z dodaniem płyt z czarnego marmuru w 2013.
Na pogrzeb najmłodszego Beliniaka przybył specjalny przedstawiciel marszałka, jego adjutant,
wtedy major Bolesław Wieniawa-Dlugoszowski, który złożył na grobie Antoniego Jabłońskiego
wieniec z szarfą z napisem: Mojemu Ukochanemu Chłopcu – Naczelny Wódz. Matce Antoniego,
Wieniawa przekazał następujące słowa: Pani utraciła swego syna, a ja swego następcę…
Mjr Antoni Jabłoński został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika kawalerii i
otrzymał 18 II 1922, Krzyż Srebrny V kl. Orderu Virtuti Militari. W końcu lat trzydziestych
Koło b. ułanów b. 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich uchwaliło, że zostanie wybudowany
pomnik ppłk Antoniego ,,Zdzisława” Jabłońskiego w Sandomierzu. Komendant Koła płk
Władysław Belina-Prażmowski powołał komitet budowy tego pomnika pod przewodnictwem
towarzysza broni ,,Zdzisława”, gen. bryg. Stanisława Grzmota-Skotnickiego. Honorowy
protektorat przyjęli: Pani Marszałkowa Piłsudska, marszałek Edward Śmigły-Rydz i gen. broni
Kazimierz Sosnkowski. Autorem konnego pomnika Antoniego ,,Zdzisława” Jabłońskiego w
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mundurze Beliniaka, był artysta rzeźbiarz Aleksander Żurakowski. II wojna światowa
przekreśliła te plany.

Odnowiony grób rodzinny Jabłońskich, h. Dąbrowa w 2013, na cmentarzu wsi Rudniki w Modliborzycach
gdzie spoczywa ppłk Antoni Jabłoński (1896-1920), ułan Siódemki Beliny, oficer 1 Pułku Ułanów
Legionów Polskich, dowódca 11 Pułku Ułanów Legionowych, padł na Polu Chwały 12 X 1920 i zmarł we
Lwowie od ran 22 X 1920 (Fot., N.N. - http://www.wietrzykowski.net/cmentarz_Modliborzyce.pdf )

Już w tym wieku w 2008 w pobliskim Lipniku odsłonięto pomnik Czynu Legionowego, na
którym jest przedstawiona postać ppłk Antoniego Jabłońskiego w mundurze 1 Pułku Ułanów
Legionów Polskich. W miejscu dawnego dworu w Usarzowie, mieszkańcy ufundowali też
skromny pomnik w 2011 (z orłem i z tablicą pamiątkową).
Na próżno jednak możemy szukać w polskich encyklopediach biogramu ppłk kawalerii
Antoniego Jabłońskiego ,,Zdzisława”. Nie ma też Jego sylwetki w poczcie Bohaterów Bitwy
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Warszawskiej (w rzeczywistości wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920) opracowanym przez
Instytut Pamięci Narodowej.
Nie zapomnijmy o Nim, wiernym synu Ziemi Sandomierskiej.

Mjr/ppłk kawalerii Antoni Jabłoński ,,Zdzisław”, h. Dąbrowa (1896-1920)
(Fot. N.N., w mundurze rtm. 11 Pułku Ułanów Legionowych, ok. 1918,
zbiory prywatne mb, http://www.wietrzykowski.net/ )
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