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Maria z Podhorskich Reyowa 

Tradycje Ułanów Krechowieckich nadal trwają 
Uroczysta Msza Św. w intencji poległych i zmarłych Ułanów Krechowieckich, 

odprawiona w niedzielę 23 lipca br. w kościele Świętego Krzyża, jest jednym 
z licznych dowodów potwierdzających jak nadal żywą jest pamięć o tych już tak 

dawnych czasach, zdarzeniach i o lu-
dziach którzy je tworzyli. 

Nieprzerwanie od 1918 r. 
w ostatniej dekadzie lipca corocznie 
było i jest obchodzone święto I Pułku 
Ułanów Krechowieckich im. płk Bo-
lesława Mościckiego. Datą, święto 
nawiązuje do pamiętnych dni 22-24 
lipca 1917 r., gdy pod dowództwem 
płk Bolesława Mościckiego ówcze-
sny pułk Ułanów Polskich wystąpił 
w obronie ludności Stanisławowa, 
grabionej i mordowanej przez zrewo-
lucjonizowane bandy wycofującej się 
armii rosyjskiej, a następnie w sze-
ściokrotnej szarży pod Krechowcami 
zniósł formację wojsk austryjacko-
niemieckich. 

W 2000 r. przypada już 83 rocz-
nica szarży pod Krechowcami i 85 
od powstania pułku. Jest to też 5 
rocznica przejęcia nazwy i tradycji 
krechowieckich przez I Batalion 
Czołgów, wchodzący w skład stacjo-
nującej w Orzyszu 4 Suwalskiej 
Brygady Kawalerii Pancernej, noszą-
cej dziś imię gen. bryg. Zygmunta 

Podhorskiego, który do 1939 r. był dowódcą Suwalskiej Brygady Kawalerii. 
Tym razem przybyli już tylko nieliczni goście z zagranicy, między innymi 

przedstawicielami Rodziny Krechowieckiej przyjechała z Londynu pani Maria Bo-
bińska, córka gen. Zygmunta Podhorskiego „Zazy”. Ponadto, oprócz Krechowia-
ków stawili się goście z innych pułków kawaleryjskich (m.in. z 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich, z 12 Pułku Ułanów Podolskich, z 5 Pułku Ułanów Zasławskich). 

Uroczystość uświetnili swą obecnością kolejni dowódcy 4 S.B.K.P. : płk dypl. 
Kazimierz Pałasz – inicjator przejęcia ułańskich tradycji, płk dypl. Roman Chojec-
ki oraz obecny dowódca 4 S.B.K.P. ppłk dyplom. Mirosław Szyłkowski. Obecny 

Tablica I Pułku Ułanów Krechowiec-
kich i poczet z repliką sztandaru 



KRESOWE STANICE 94 

był także dowódca 1 Batalionu Czołgów rtm. Krzysztof Krakowski. Delegacja 
młodego pokolenia Krechowiaków z 1 Batalionu Czołgów dojechała z Orzysza 
wraz z pocztem sztandarowym, który podczas mszy św. z dumą pełnił wartę hono-
rową trzymając replikę sztandaru 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Oryginał zo-
stał zakopany po bitwie pod Kockiem w 1939 r. i po odnalezieniu w dniu 13 
czerwca 1946 r. został przewieziony na zachód do Pułku, a po demobilizacji zde-
ponowany w Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie. 

Po Mszy świętej złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą postać płk Bole-
sława Mościckiego – pierwszego dowódcy pułku. Tablica ta znajduje się w prawej 
nawie kościoła Świętego Krzyża. 

Następnie wszyscy uczestnicy tej uroczystości udali się do Dąbrówki, gdzie 
przy pięknej pogodzie w ogrodzie rodziny Szlenkierów odbyło się przyjęcie dla 
około 50 osób wydane przez p. Annę z Podhorskich Szlenkierową. Było sporo mi-
łych i wzruszających gestów jak np. moment wręczenia przez pana ppłk Mirosława 
Szyłkowskiego, najstarszemu z obecnych kawalerzystów, ponad 90-letniemu panu 
płk Kazimierzowi Draczyńskiemu, byłemu dowódcy 5 Pułku Ułanów Zasławskich, 
oraz kilku innym obecnym osobom odznaki 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pan-
cernej. 

Nie obyło się też bez licznych toastów oraz dawnych pieśni ułańskich i żura-
wiejek, inicjowanych przez p. rtm Andrzeja Winogrodzkiego z Londynu. 

Spotkanie w ogrodzie po mszy św. Siedzą od lewej: płk dypl. Kazimierz Pałasz, 
Anna Szlenkier, płk dypl. Roman Chojecki. Stoją: po środku p. Maria Bobińska, za 
nią żołnierze z I Batalionu Czołgów z Orzysza i pan rtm. Andrzej Winogradzki 


