
FAKTY I MITY- PASSO CORNO  
 

19 maj 1944 r. 3 szwadron Pułku Ułanów Karpackich dokonuje wypadu  

i zdobywa  Passo Corno, stanowiące jeden z centralnych punktów obrony Niemców. 

Akcja ta była jedną z najchlubniejszych kart pułku w kampanii włoskiej, w której 

zginęło 23 ułanów, a 30 zostało rannych. 

 Ten suchy i nieco encyklopedyczny zapis nie jest w stanie oddać w pełni 
całego obrazu tamtej chwili. Chwili niekwestionowanej chwały oręża polskiego, która 
z czasem stała się legendą, służącą kształtowaniu patriotycznych postaw wśród 
młodzieży. Sukces ten to także tragizm sytuacji żołnierza - tułacza, walczącego  
o prawo powrotu do rodzinnej ziemi, rodziny, wioski, ojcowizny - Ojczyzny własnej. 

Gdy umilkły już działa, a nowy Świat raczyć się zaczął złudnym Pokojem ożyły 
na nowo emocje, chłodne kalkulacje i niezliczone dyskusje oraz polemiki. Świat  
nie znosi pustki. Powoli, coraz głośniej szemrano, że można było inaczej bo bilans 
zysków i strat …. Czyżby? Może i tak. 

Istnieje wiele niewątpliwej wagi argumentów potwierdzających tezę wysnuwaną 
przez autorów wszelakich publikacji, według których bitwa (y) o Monte Cassino była 
bitwą nie w pełni wykorzystaną lub wręcz przegraną (taktycznie i strategicznie).  
Ach te statystyki, zwykle to nimi się manipuluje …  

Jednocześnie wielu zagranicznych znawców wojskowości twierdzi wręcz,  
że zwycięstwo to było zasługą wojsk angielskich, amerykańskich czy francuskich. 
Wybór zależny od narodowości. Punkt widzenia, paradoks to czy wyrachowanie? 
Tak, sukces zawsze ma wielu ojców … 

Wszystkie te rozważania i spory są jednakowoż wtórne i nic (prawie)  

do sprawy nie wnoszą. Czasu nie sposób zatrzymać. Pora wreszcie  zająć się tym co 

nie podlega żadnej dyskusji. Bitwa o Monte Casino była jedną z najtrudniejszych  

w ciężkiej kampanii włoskiej. Specyficzne ukształtowanie i przygotowanie terenu 

sprzyjało obrońcom i przyczyniło się do ogromnych strat atakujących aliantów - 

ponad 200 000 zabitych i rannych. Jednak tylko żołnierze Polskiego II Korpusu 

zatknęli flagę na klasztornych ruinach, bo „Runęli przez ogień straceńcy! Niejeden  

z nich dostał i padł … Jak ci, z Samossiery szaleńcy! Jak ci, z pod Rokitny,  

z przed lat!”. Faktem jest, iż sukces ten nie byłby możliwy bez wspólnego wysiłku 

wojsk sprzymierzonych. Monte Cassino musiało być zdobyte i zostało zdobyte  

przez najlepszego żołnierza! Żołnierza bitnego, który w większości nie był 

zaprawiony w boju. 

W ciągu całego tygodnia ciężkich i ofiarnych zmagań, pełnych bohaterstwa  

i poświęcenia, do których swój udział wkładał każdy żołnierz bez wyjątku - wbrew 

wszystkim i wszystkiemu (ocenom, zasadom, zdrowemu rozsądkowi, terenowi, 

morderczemu ogniowi), dzięki heroicznemu wykonaniu, ta włoska forteca została 

zdobyta. A ponoć uprawiali tylko turystykę i bić się nie chcieli… Chwała im za to i 

cześć! 

O tym wszystkim opowie Wam Adolf Maria Bocheński – ułan nad ułany, 

człowiek legenda, jeden z wielu bohaterów tamtych dni. 



Poniższy materiał jest przedrukiem artykułu z Nr 79 „Ułana Karpackiego”, 
uzupełnionym o przypisy mapki i fotografie. 

 
 

ZDOBYCIE PASSO CORNO – 893 
 
 

Quia Martern tunica tectum adamantina Digne 
scripserit ? Aut, pulvere Troico Nigrum Merionem, 
aut ope Palladis, Tydiden - superis parem.1 

( Horacy - Oda do Varusa) 
 

 
I.  

W historii działań 2 Korpusu we Włoszech zdobycie przez ułanów Karpackich 

wzgórza 893 z kompleksu Passo Corno będzie zajmowało miejsce odrębne. Składa 

się na to szereg czynników. Przede wszystkim jest to najwyższe wzniesienie zdobyte 

przez Polaków w tym okresie. Dla porównania przypomnijmy, że Mass Albaneta 

wznosi się 567 m nad poziom morza, Colle San Angelo 585 m, a samo Monte  

Cassino 519 metrów. Passo Corno przewyższa te pozycje o około 300 metrów. 

Pułk Ułanów Karpackich w bitwie o Monte Cassino. 

                                                           
1
 Któż godnie opisze Marsa, okrytego zbroją nie do przebicia? Albo też Meriona, czarnego od kurzu 

trojańskiego, czy Diomedesa, z łaski Pallady, równego bogom. 



Następnie Passo Corno jest to pozycja z linii Hitlera2. Broniona jest potężnym 

ogniem bocznym ze zbocza góry Cairo, która dominuje nad Passo Corno. Otóż  

w chwili kiedy nasi ułani nacierali na Passo Corno, nie było natarcia na całość linii 

Hitlera, tak jak poprzednio odbywało się natarcie na całość linii Gustawa. Dlatego 

wszystkie środki ogniowe przeciwnika z lewego skrzydła linii Hitlera koncentrowały 

się na nacierającym szwadronie. Wreszcie - last but not least - akcję wykonała broń 

droga sercu każdego Polaka - kawaleria. To tłumaczy ten charakter zacięty, tę 

wariacką jak gdyby furię bojową, która opanowała walczących, a którą będziemy się 

starali choć w części oddać poniżej. 

Fragment szkicu wykonanego przez 12 kompanię kartograficzną  

II Polskiego Korpusu obrazujący niemiecki system umocnień.  

 

Pewien pułkownik angielski wyrażał niedawno oburzenie, że kiedy 

przedstawiano dziennikarzom amerykańskim na Monte Cassino przebieg działań, 

które doprowadziły do zajęcia góry klasztornej, jeden z nich nagle zapytał: Ile cali 

kwadratowych powierzchni miała flaga polska zatknięta na klasztorze? Czytelnik 

nasz może mieć podobne zastrzeżenia, naszym zdaniem niesłuszne. Materiał  

do historii operacyj znajdzie się w komunikatach informacyjnych i dziennikach 

działań. Zadaniem reportera jest uchwycić szczegół, który inaczej zapadnie  

w mgłę niepamięci, a bez którego przyszłość nie będzie mogła wytworzyć sobie 

prawdziwego obrazu tych wiekopomnych wydarzeń. 

Oto szereg relacji uczestników akcji pod Passo Corno. 

                                                           
2
 Zwaną później linią Sengera (przyp. red.). 



II. DOWÓDCA PUŁKU 

 Aczkolwiek poznańczyk, dowódca pułku3 wspaniale reprezentuje tradycje 

historyczne kawalerii polskiej. Jeden z antenatów jego rodu odegrał znaczną rolę w 

szarży pod Somosierrą w 1808 roku. On sam ma za sobą natarcie pod Suchowolą  

i kampanię libijską z ułanami karpackimi. Rozmiłowany we wszystkim co 

kawaleryjskie, ciężko znosi przypomnienie, że sam kiedyś skończył podchorążówkę 

piechoty i że najlepiej w pułku - defiluje na piechotę ... 

 Jakie były problemy dowodzenia pułkiem w dzień zdobycia wz. 893?  

 Borykałem się z trzema najważniejszymi zagadnieniami: Z rozwiązaniem 

natarcia w związku z ogólnymi zadaniem obronnym pułku, z zagadnieniem 

łączności i przede wszystkim z zagadnieniem zaopatrzenia . 

 Aż do 19 maja zadaniem pułku była osłona prawego skrzydła Korpusu. 

Natarcie na Passo Corno nie szło prostopadle, ale równolegle do naszych pozycji 

obronnych, które dzięki temu zostały dwukrotnie wydłużone. Linia komunikacyjna 

łącząca źródła zaopatrzenia z walczącym szwadronem biegła niczym nie osłoniona 

wzdłuż pozycyj npla na górze Cairo i pod ciągłym ogniem. W związku z tym 

musiałem zdecydować się na wyciągnięcie prawie wszystkich mych sił z odcinka 

obronnego i użycia ich do zaopatrywania walczącego szwadronu. Było to duże 

ryzyko, które umniejszyła życzliwa pomoc sąsiadów — alianta zaprzyjaźnionego 

jeszcze z czasów libijskich z prawej i bratniego pułku ułanów Poznańskich z lewej. 

 Zadanie łączności zdawało się nie trudne ze względu na linie telefoniczne  

i ze względu na radiostacje znajdujące się w posiadaniu pułku. Potworny ogień,  

w którym znalazł się szwadron nacierający, spowodował jednak wkrótce rozbicie 

środków łączności i wybicie ich obsług. Jako jedyną łączność pozostały mi własne 

nogi. Używszy ich mogłem się przekonać, jak bardzo ciężkie było zaopatrywanie 

szwadronu. Na połowie drogi byłem szalenie zmęczony, choć szedłem bez ciężaru.  

I pomyśleć sobie — dodaje wzdychając major - że w Persji wyszedłem na wysokość 

3.000 m nad poziom morza. 

 

 Zaopatrzenie było zadaniem ponad siły ludzkie. Różnica poziomu między 

miejscem, z którego szwadron wyruszył, a zdobytym wzgórzem wynosi około 800 m. 

Odległość - przeszło 3 mile. Teren na przeważnej części drogi wygląda w ten 

sposób, że co kilkadziesiąt metrów trzeba przebywać taras, wznoszący się 4 lub 5 

metrów prostopadle do góry. Tą drogą żadne muły przejść nie mogą. Całe 

zaopatrzenie odbywało się ludźmi. Aby znieść jednego rannego trzeba było 8 ludzi  

i około 3 godzin czasu. Jeszcze gorzej było z donoszeniem amunicji. Same c.k.emy 

szwadronu walczącego wystrzelały około 29.000 pocisków. Skrzynki trzeba było 

wnosić linami do góry.  
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 Major Stanisław Wyskota Zakrzewski (przyp. red.). 



Jedyny dostępny sposób zaopatrywania 3 szwadronu. 

 Do tego akcja była początkowo pomyślna jako zajęcie Passo Corno i Monte 

Cairo, jeżeli nie są obsadzone, albo jako wypad, tzn. zdobycie terenu  

i natychmiastowe wycofanie się. W takim wypadku zaopatrzenie nie odgrywa tak 

wielkiej roli. W trakcie wypadków działanie przemieniło się jednak w regularne 

natarcie, przewidujące pozostanie na miejscu zdobytym. System zaopatrzenia trzeba 

było improwizować rzucając do tej pracy prawie cały pułk. 

 Teraz - mówi dowódca pułku - niech pan pomówi z rotmistrzem, który 

prowadził natarcie i stał się bohaterem dnia. 

II. DOWÓDCA NATARCIA 

 Już pierwszy rzut oka na fizjonomię rozmówcy, dowódcy 3 szwadronu ułanów 

Karpackich4 upewnia nas co do jego zasadniczej cechy duchowej, rozstrzygającej  

o losach dnia. Mamy na myśli niczym nie poruszony spokój i opanowanie nerwów. 

 Jak w ogólnych zarysach przedstawiał się przebieg wydarzeń? 

 Szwadron - rozpoczyna swe opowiadanie rotmistrz - który objąłem zaraz  

po Tobruku, zajmował stanowiska obronne w centrum ugrupowania pułku. Rano  

19 maja otrzymałem zawiadomienie, że tego dnia popołudniu mamy zająć Passo 

Corno i Monte Cairo, jeżeli nie są obsadzone, albo w innym wypadku zdobyć 

wzgórze 893 z kompleksu Passo Corno. W przewidywaniu, że te góry są już nie 

obsadzone, otrzymałem polecenie, aby zabrać dużą flagę biało-czerwoną i zatknąć 

na szczycie góry. Przeniesieniem jej miał się zająć ksiądz kapelan. 
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  Rotmistrz Stanisław Stryjewski (przyp. red). 



 

  

W drodze na Passo Corno. 

 Zdaje mi się, że większość ułanów klęła na czym świat stoi, gdyż wyrwano nas  

ze snu po całonocnej służbie. Nie będę opisywał trudności domarszu, powiem tylko, 

że sam niosłem amunicję do moździerza dwucalowego. Trzecią część szwadronu 

stanowili 17-letni chłopcy ze szkół junackich w Egipcie. Widziałem jak mdleli  

po drodze jeden drugiego zlewał wodą z manierki.  

 Miałem ze sobą 70 ludzi, moździerze dwucalowe, cztery karabiny maszynowe 

amerykańskie "Browning" i 8 karabinów "Bren". O godzinie w pół do drugiej wyru-

szyłem z okolicy stanowisk drugiego szwadronu Pułku prowadząc ze sobą 

obserwatora artyleryjskiego, pchor. Zawistowskiego. Już 10 minut po wejściu  

w "Nomansland" dostałem zaporę ogniową moździerzy. Ciężko ranny został jeden  

z moich oficerów5, idących wtedy na czele i dwóch ułanów6. Podziwiałem tego 

oficera. Miał on przeciętą tętnicę w udzie, ale nic nie stracił ze zwykłego humoru  

i mijając mnie kiwał ręką i wołał "bye, bye''. Od tego czasu aż do chwili bezpośred-

niego szturmu, tzn. przez blisko dwie godziny, znajdowaliśmy się pod ciężkim ogniem 

artylerii i moździerzy.  

 W wolnych od posuwania się naprzód chwilach starałem się za pomocą 

obserwatora paraliżować środki ogniowe nieprzyjaciela ogniem własnej artylerii. 

Pomimo jej bardzo skutecznego działania, wszystkie dalsze zarządzenia i decyzje 

wydaliśmy w istnej zawierusze ogniowej. 

Dalszy przebieg wydarzeń będzie podany w relacjach szczegółowych. Teraz 

tylko ogólny bilans działania. Nasze straty wyniosły tego dnia łącznie kilkunastu 

zabitych7 i kilkudziesięciu rannych ewakuowanych8. Wszyscy pozostali moi żołnierze 

byli lekko ranni i pozostali w szwadronie. Wzięliśmy 24 jeńców - w tym jednego  

aspiranta9 i zabiliśmy około 30 Niemców. Ilość rannych nieprzyjaciół nie jest mi 

znana. Sądzę jednak, że i z całą pewnością zniszczyłem jedną kompanię czwartego 

samodzielnego batalionu górskiego. Około 12 godzin po rozpoczęciu akcji na rozkaz 

                                                           
5 Porucznik Stanisław Lickindorf (przyp. red). 
6
  Kapral Wiesław Łabędzki i ułan Zygmunt Łomnicki (przyp. red). 

7
  23-ch poległych i zmarłych z ran wskutek tej akcji (przyp. red). 

8
  30 rannych - liczba ogólna (przyp. red). 

9
  Oberfähnrich Karl Heinrich Keck (przyp. red). 



dowódcy brygady10, powróciłem na dawne stanowiska obronne pozostawiając 

ułanom Poznańskim pieczę nad zdobytym wzgórzem. 

 W jaki sposób pan rotmistrz radzi nam zapoznawać się ze szczegółowym 

przebiegiem wydarzeń? 

 Najlepiej zrobić to chronologicznie. W czasie szturmu zdobywaliśmy 

najpierw prawe skrzydło umocnień nieprzyjaciela, potem centrum, wreszcie lewe 

skrzydło. Później przyszła kolej na drugą linię. Niech pan kolejno przepyta dowódcę 

natarcia na prawe skrzydło, ppor. Kurowskiego, potem ja panu opowiem o centrum, 

a wreszcie mój zastępca por. Popiel o lewym skrzydle i o drugiej linii. 

III. PRAWE SKRZYDŁO UMOCNIEŃ 

Po zranieniu dowódcy plutonu wsparcia - zaczyna swoje opowiadanie młody, 

pełen werwy podporucznik11 - objąłem dowództwo nad dwoma plutonami, które szły 

w pierwszej linii i wydałem rozkaz, aby szybko przeskoczyć zaporę moździerzową. 

W dalszej drodze na 893 szwadron rozwinął się w ten sposób, że moje plutony 

stanowiły lewe skrzydło, rotmistrz z pocztem centrum, a jego zastępca z dwoma 

plutonami - prawe skrzydło. Ponieważ ja byłem uprzednio na czele, więc teraz 

wysunąłem się nieco naprzód, zwłaszcza, że jestem wytrenowany w chodzeniu, 

gdyż notorycznie nie mogę usiedzieć na miejscu. Biegłem więc do góry kilkadziesiąt 

metrów przed moimi plutonami, za mną sapiąc okropnie nadążali dwaj 

podoficerowie12, po czym reszta mojego wojska. Biła nas artyleria niemiecka, 

moździerze i broń maszynowa ze stoku góry Cairo, która wznosiła się na prawo  

od naszej drogi. 
 

 

Obsługa moździerza niemieckich spadochroniarzy w akcji. 
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 6 Lwowskiej Brygady Piechoty, płk dypl. Witold Nowina – Sawicki (przyp. red). 
11

 Podporucznik Władysław Kurowski (przyp. red). 
12

 Wachmistrz Bernard Gawrych i kapral Ignacy Domagała (przyp. red). 



  Zdaje się, że zawdzięczam swoje ocalenie okoliczności, że wysforowałem się 

tak daleko przed plutony. Uwaga Niemiaszków była bowiem zwrócona na moje 

wojsko, tak że mnie udało się minąć dwa stanowiska broni maszynowej 

nieprzyjaciela, których zresztą nie zauważyłem i dostać się na górę za nimi. 

Zatknąłem tam laskę hinduską, którą dostałem w prezencie od Hindusów, kiedy 

luzowaliśmy ich w Tobruku. Przynosi mi ona szczęście. Nagle usłyszałem za sobą 

szczęk dwóch Spandau-ów. Strzelały one do moich plutonów podciągających  

do góry. Nie namyślając się długo, zbiegłem w dół na wysokość nieprzyjaciela  

i krzyknąłem "hurra". Wpadliśmy na stanowiska nie od czoła, ale z boku. Od razu 

poniosłem ciężkie straty na moim skrzydle: 4 zabitych i 5 rannych. Pierwszy granat - 

rzucony przez wachmistrza - okazał się niewypałem. Straciliśmy sporo czasu 

czekając na jego wybuch. Z następnymi poszło jednak lepiej. Jeden z ułanów13 

wpadł do schronu zabijając celowniczego Spandau-a. W drugim schronie poddał się 

mnie wołając: "Bitte nicht Schiessen" (Proszę nie strzelać) i podniósł ręce do góry. 

Resztę załóg wybiliśmy w walce wręcz. Przyznaję, że zdobycie tych pierwszych 

stanowisk przyniosło mi znaczną satysfakcję. Podbiegłem do ciężko rannego ułana 

Mickowskiego, który dał mi kartkę z adresem matki i powiedział: niech pan 

porucznik idzie naprzód, ja sobie sam dam radę. W parę minut później umarł. 

Widząc, że na prawo toczy się zawzięta walka o środkowe stanowiska 

nieprzyjaciela, posłałem jeden "Bren" na pomoc na prawe skrzydło, a z drugim 

pobiegłem do dowódcy szwadronu, który znajdował się w środku ugrupowania  

pod bardzo ciężkim ogniem granatów ręcznych i broni maszynowej. Dowódca 

szwadronu zamiast wdzięczności za pomoc przyjął mnie opryskliwie i kazał czuwać 

nad naszym lewym skrzydłem. Tymczasem zaczynała się już bitwa z drugą linią 

umocnień nieprzyjaciela. Było to 6 dużych stanowisk w małej dolince, położonej  

o jakieś 100 metrów od zdobytych przez nas bunkrów. Podziwiałem żołnierzy 

niemieckich, którzy wypełzali ze swych stanowisk i na odległość 70 m regulaminowo 

rzucali nam swoje trzonkowe granaty ręczne. Na szczęście pole ich rażenia jest 

stosunkowo nie duże. Jeżeli jednak taki granat wpadnie do stanowiska, los jego 

załogi jest przesądzony. Do stanowiska, w którym leżał wachmistrz, zastępca 

dowódcy plutonu wsparcia14 wpadł właśnie granat trzonkowy. Myślałem, że już  

po nim. Nagle zobaczyłem, że udało mu się odrzucić granat Niemcom. 

IV. ZDOBYCIE CENTRUM POZYCJI 

Centrum pozycji zostało zdobyte pod bezpośrednim dowództwem rotmistrza. 

W chwili kiedy dowódca mego lewego skrzydła już zrolował dwa stanowiska 

nieprzyjaciela - opowiada rotmistrz - reszta mego wojska przeżywała moment 

krytyczny. Byliśmy już około 200 metrów na stromym stoku wzgórza 893, kiedy  

w odległości około 40 metrów przed nami odezwały się Spandau-y i Schmeissery  

z centrum i lewego skrzydła linii npla. Jednocześnie pod morderczym ogniem  
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 Ułan Mikołaj Maciejuk (przyp. red). 
14

 Wachmistrz Bernard Gawrych (przyp. red). 



ze strony prawej, od stoku góry Cairo. Zrozumiałem, że jeżeli zaczniemy odwrót  

na stoku (50 stopni nachylenia), to żywa noga nie wyjdzie ze szwadronu. Mieliśmy  

do wyboru, albo wziąć szturmem linię nieprzyjaciela, albo zginąć. Szwadron  

pod ogniem zaległ na ziemi. W tej chwili był najcięższy kryzys naszej akcji. 

Krzyknąłem do mego zastępcy na prawym skrzydle15: "Florek, albo ich zdobędziemy, 

albo jesteśmy straceni". Mówiłem zresztą używając terminu bardziej wojskowego. 

Wtedy poderwałem się i dałem rozkaz natarcia. Nacieraliśmy od czoła na stanowisko 

nieprzyjaciela, w którym nie było karabinu maszynowego, lecz tylko pistolety 

automatyczne i granaty ręczne. Ja i idący przy mnie najmłodszy podporucznik 

szwadronu16 wystrzelaliśmy pełne magazynki z naszych pistoletów do stanowiska, 

ułani rzucali granaty. Niemcy nie wytrzymali nerwowo i tylnym wyjściem wycofali się 

do swej następnej linii o 50 metrów dalej w dolince. Podporucznik idący przy mnie 

został ranny w łokieć, nie chciał jednak schodzić z pola, choć ręka krwawiła mu 

okropnie. Musiałem go wreszcie nabesztać , że nie mam ludzi , aby go odnosić kiedy 

osłabnie z upływu krwi. Wtedy stanął przede mną na baczność i salutując powiedział: 

"Panie rotmistrzu, melduję swoje odejście na punkt opatrunkowy, po wykonaniu 

zadania.". Zaznaczam, że w życiu garnizonowym oficer ten słynie jako wróg 

wszelkich form wojskowych. W tym wypadku wykazał jednak tak zwany "fason 

kawaleryjski". 

 

 

Monte Cairo. Widok z Monte Castellone. 
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 Porucznik Ludwik Popiel (przyp. red). 
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 Podporucznik Tadeusz Mroczkowski (przyp. red). 
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Tymczasem ja zaległem w zdobytym schronie z sanitariuszem17 i kapralem, 

moim dowódcą pocztu18. Przede mną na jakieś 50 metrów w dolince ciągnęła się 

linia nowych, doskonale zamaskowanych sześciu stanowisk nieprzyjaciela. Na prawo 

ode mnie lewe skrzydło pierwszej linii nieprzyjaciela było zdobywane krok za krokiem 

w ciężkiej walce. Do tej chwili mogłem porozumiewać się z artylerią za po-

średnictwem obserwatora - bohaterskiego podchorążego Zawistowskiego. Poza tym 

rozporządzałem radiostacją i linią telefoniczną dowództwa pułku. W jednej chwili 

straciłem to wszystko oraz praktycznie cały mój poczet. Najpierw pocisk moździerza 

rozbił aparat telefoniczny, a seria z karabinu maszynowego zabiła jego obsługę. 

Następnie pocisk artyleryjski trafił w małe stanowisko tuż koło mnie, rozbił radiostację 

i zabił na miejscu podchorążego Zawistowskiego, wachmistrza Maciołka z łączności, 

st. uł. Lisa i uł. Byczka. Wszelki mój kontakt ze światem został zerwany. Na dobitkę 

wtedy właśnie zaczął się przejawiać szalony brak amunicji i granatów ręcznych. Sam 

pan rozumie, że na taką wspinaczkę nie mogliśmy zabrać dość amunicji, aby długo 

podtrzymywać walkę ogniową o takim natężeniu. Zostało mi już tylko kilkadziesiąt 

sztuk amunicji na Bren i jeden tylko niemiecki granat ręczny, który mój dowódca 

pocztu za wszelką cenę chciał dorzucić do stanowisk nieprzyjaciela w następnej linii. 

Ze stanowisk tych co chwilę wypełzali żołnierze i usiłowali wrzucić nam do schronu 

granat ręczny. Poza tym niemiecki strzelec wyborowy czuwał nad otworem tylnym 

mego schronu. Niemieccy strzelcy wyborowi mają następujący system pracy  

w stosunku do schronów: kiedy ktoś się wychyli pierwszy raz - nie strzelają, tylko 

biorą ten punkt, gdzie się wychylił, dokładnie na muszkę. Za drugim wychyleniem 

sprawdzają, za trzecim posyłają śmiertelny strzał. Trzeba więc pamiętać, aby nie 

wychylać się dwa razy w tym samym miejscu. 

Mój dowódca pocztu wysunął się ze schronu ze swym ostatnim granatem i 

został ciężko ranny w piersi i szyję. Sanitariusz, który go wciągał z powrotem, został 

trafiony w hełm granatem ppanc., wystrzelonym z pistoletu-granatnika. Pocisk zerwał 

mu hełm z głowy, a on upadł na wznak. Myślałem, że zabity, ale patrzę na hełm i 

widzę, że jest tylko wygięty, a tu mój dzielny sanitariusz już z powrotem wciąga 

dowódcę pocztu do schronu. Teraz wytworzyła się w schronie dość nieprzyjemna 

sytuacja. Dowódca pocztu, który chwilę później stracił mowę, wciąż pytał nerwowo: 

"czy ja trafiłem? czy ja trafiłem?" i do sanitariusza: "trzymaj mnie za ręce, trzymaj 

mnie za ręce". Od prawej strony dochodziły mnie ostrzegawcze okrzyki zastępcy,  

że nowy Niemiec z granatem pełznie pod mój schron. Ja bez amunicji i bez łączności. 

Jednym słowem w dość makabrycznej sytuacji. Wtedy jednak nastąpiło przesilenie.  

Z największą ulgą zobaczyłem za chwilę małych ułanów 2 szwadronu, którzy 

podpełzali na nasze stanowiska i podrzucali przyniesioną z dołu amunicję. Mój 

zastępca wyrzucił Niemców z lewego skrzydła pierwszej linii, które było najsilniejsze. 

Kończył się nasz kryzys, zaczynał się kryzys drugiej linii nieprzyjaciela. 

 W jaki sposób Niemcy zostali wyrzuceni z lewego skrzydła? 
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 Ułan Mikołaj Gancewski (przyp. red). 
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 Kapral Antoni Kuźniar (przyp. red.) 



To już panu opowie mój zastępca, zwany popularnie Florkiem, największy 

moczygęba pułku, wsławiony wyprawą do Polski z Węgier i przyniesieniem  

z kieleckiego do Budapesztu polskiego kb. ppanc., którego modelu potrzebował 

wtedy gen. Sikorski. 

V. LEWE SKRZYDŁO 

Moje dwa plutony szły z początku w tylnym rzucie i dlatego, gdy szwadron 

rozwinął się do natarcia - rozpoczyna swe opowiadanie Florek - znaleźliśmy się  

na prawym skrzydle i trochę w tyle. Kiedy stanowiska nieprzyjacielskie zaczęły ogień, 

byliśmy już około 200 metrów na stoku. Z lewej strony dobiegał mnie głos rotmistrza, 

który w niedwuznaczny sposób dawał mi do zrozumienia, że jeżeli nie zdobędziemy 

stanowisk przed sobą, jesteśmy zgubieni i cały szwadron z nami. Przede mną był 

stromy stok, a na stoku 3 małe stanowiska nieprzyjaciela z karabinami maszynowymi 

i jedno duże, w którym znajdowało się około 15 ludzi. Niemcy poczęli rzucać swoje 

granaty trzonkowe z góry na dół. Nie wiem, dlaczego przypomniała mi się knajpa  

i żongler wyrzucający do góry kręgle. Niebo było tak pokreskowane rączkami  

od granatów, że wyglądało jak obraz Józefa Czapskiego. Poza tym byliśmy  

pod silnym ogniem z prawej strony, ze zbocza góry Cairo. Zrozumiałem,  

że szturmować te stanowiska prosto do góry równałoby się czystemu samobójstwu. 

W czasie tej wspinaczki, Niemcy wystrzelaliby nas jak kaczki i wybili granatami. 
 

 

Niemiecki trzonkowy granat ręczny. 

 Wrzuciłem więc r.k.m. z sekcją do dziury, która stanowiła niewielkie martwe 

pole, z zadaniem wiązania stanowisk ogniem od przodu, a sam puściłem się skokiem  

w lewo ku rotmistrzowi, z zamiarem uderzenia na stanowiska z boku od lewej strony. 

Po drodze pluton rozwodnił mi się trochę - jak zwykle w tak ciężkim ogniu. Ze mną 

pozostał kapral Kulikowski i dwóch ułanów19. Było jasne, że jeżeli natychmiast  

nie zlikwidujemy pierwszego od strony centrum stanowiska, rotmistrz i jego grupa 

będzie stracona w ogniu bocznym. Nie było wahania. Rzuciliśmy granaty. Niemcy 

uciekli do następnego schronu. Myśmy wpadli za pierwszy zdobyty schron  

i z przerażeniem skonstatowaliśmy, że nie mamy więcej granatów. Jeden z ułanów 
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sięgnął do schronu i znalazł tam granaty niemieckie, nie umiał się jednak z nimi 

obchodzić. Na szczęście mój ojciec, aczkolwiek ziemianin z zawodu, miał zacięcie 

pirotechniczne i z wojny światowej poprzywoził najrozmaitsze granaty. Stąd właśnie, 

a nie z 5 już blisko lat intensywnego "wyszkolenia" wiedziałem jak się z nimi 

obchodzić. 

Rkm zostawiony w dole wiązał Niemców od czoła, my zaś zdobycznymi 

granatami wykurzyliśmy ich z następnego stanowiska. Przy tej sposobności jeden  

z moich ułanów (Kuc) miał przestrzelony kark, o milimetr od kręgu. Dzielny człowiek, 

nie chciał jednak odejść i dalej walczył. Granaty niemieckie zaczęły się kończyć, więc 

17-letni ułan Miarkowski pełzał po rejonie, wynajdywał porozrzucane granaty  

i przyniósł mi ich 6. Zginął kiedy szedł po siódmy. Celowniczy Brena20 od przodu  

był już wtedy ciężko ranny, a jeden z jego obsługi zabity. Widziałem jak ostatkiem sił 

strzelał i wiązał nieprzyjaciela od czoła, lecz trzeba było się śpieszyć, gdyż za chwilę 

ta pomoc musiała ustać. Wtedy mojemu gońcowi21 albo mnie samemu udało się 

ustrzelić Niemca w trzecim małym stanowisku. Pozostawał do zdobycia jeden wielki 

schron, w którym siedziało 15 Niemców. Jak na złość mój Thompson zaciął się w tej 

chwili, prawdopodobnie wskutek zabłoconych magazynków, gdyż zaczął padać 

deszcz. Ogarnęła nas jakby furia bojowa. Brakowało granatów, więc kapral 

Kuligowski porwał dwa kamienie i zawołał: "Krzykiem ich panie poruczniku, krzykiem! 

" - Ryknęliśmy straszliwie "hurra! ", Kuligowski rzucił swoje dwa kamienie, ja ostatni 

granat. Niemcy tylnym wejściem uciekli już w stronę Monte Cairo. Kuligowski 

odskoczył w dół, porwał ckm Browning, ustawił na podstawie i dał serię zabijając 7 

Niemców. Widziałem jak jeden Niemiec zatrzymał się aby opatrzeć rannego kolegę, 

więc zakazałem strzelania w jego stronę. 
 

 

Jeden z zabitych niemieckich żołnierzy. 
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 Ułan Antoni Ziubroniewicz (przyp. red.) 



Pierwsza linia umocnień była zlikwidowana. Pozostawał jednak najcięższy 

orzech do zgryzienia. W dolinie około 40 m ode mnie było 6 dużych stanowisk 

nieprzyjaciela, które ziały ogniem i z których co chwila wypełzali szaleńczo odważni 

alpejczycy z granatami ręcznymi i usiłowali je wrzucić do naszych schronów. Chwilę 

później zginął w ten sposób kapral Najdowicz. 

Powodzenie dalszej akcji zależało od ustawienia naszej broni maszynowej  

w ten sposób, aby paraliżować ogień nieprzyjaciela i nie pozwolić mu na wycofanie 

się. Trzeba było ustawić pod piekielnym ogniem nasz ckm Browning w tylnym 

wejściu zdobytego schronu, zamontować go na podstawę i prowadzić stamtąd ogień 

do stanowisk niemieckich. 

Przypomina mi to motywację jednego z Krzyżów Walecznych, nadanych  

w czasie kampanii libijskiej: "Prowadził ogień w czasie ognia". Pamiętam,  

że wyśmiewaliśmy się z tej formuły, ale teraz widzę, iż ma ona głęboki sens . 

Istotnie. Kiedy pierwszy raz wysunęliśmy nasz Browning z tylnego otworu 

schronu, okazało się, że serie padają dużo za wysoko i że aby je zniżyć, trzeba ckm 

podnieść do góry. W tym celu trzeba było wychylić się ze schronu, a na tę chwilę 

czekał niemiecki strzelec wyborowy i żołnierze niemieccy z granatami ręcznymi. 

Pierwszy padł ranny kapral karabinowy22, po nim usiłował wychylić się jeden  

z ułanów23 i także został ranny. Browning był już jednak zamontowany  

na podstawie, lecz okazało się, że jeszcze za nisko stoi. Wtedy wychylił się kapral 

Kruszelnicki, i padł zabity kulą w czoło. Nie miałem czasu go odsunąć i brocząc  

we krwi - moje spodnie były zupełnie czerwone, począłem strzelać z feralnego 

Browninga. Ogień nie był jeszcze tak skuteczny, jak chcieliśmy. Dopiero ostatniemu 

pozostałemu z obsługi - podchorążemu24 udało się szczęśliwie nastawić Browninga. 

Zdaje mi się, że jego ogień był jednym z głównych czynników nadchodzącego 

sukcesu. Praca nad założeniem karabinu i następnie walka ogniowa trwała razem 

około godziny. 

Było już około piątej. Kryzys nasz wyraźnie mijał. Jeden z ułanów25 

pozostawionych na dawnym miejscu postoju szwadronu na wiadomość, że nie ma 

łączności z rotmistrzem, chwycił samorzutnie zapasowy aparat telefoniczny i biegł  

3 mile na pole walki. Łączność z artylerią została ponownie nawiązana. Drugi 

szwadron coraz to więcej dostarczał amunicji. Nasz dwucalowy moździerz  

po śmierci ułana Angielskiego, doskonale obsługiwany przez jednego  

z podchorążych26, coraz bardziej daje się we znaki Niemcom siedzącym  

w schronach. 
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 Kapral Wojciech Durlik (przyp. red.) 
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 Ułan Jan Zubek (przyp. red.) 
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 Podchorąży Włodzimierz Skok (przyp. red.) 
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 Starszy ułan Antoni Starnawski (przyp. red.) 
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 Podchorąży Janusz Barański (przyp. red.) 



VI. KAPITULACJA 

O godzinie 5 z wielkim zdziwieniem zauważyliśmy trzy białe rakiety, 

wystrzelone z jednego ze schronów niemieckich. Dziesięć minut po niej, z tego 

samego schronu wysunął się patyk z białym gałgankiem. Niektórzy nasi rzucają się 

naprzód, ale rotmistrz ich wstrzymuje. Może być zasadzka. "Hande hoch" - wołamy  

z rotmistrzem - "alle heraus". Pierwszy wychodzi sympatycznie wyglądający wysoki 

blondyn ze wstążką Eisernes Kreuz nr.Q. To podchorąży niemiecki - dowódca tego 

plutonu27. Za nim ociągając się wychodzą Niemcy, jeden po drugim. Wychodzi ich 

tylu, że rotmistrz przez chwilę myśli, że jeżeli jeszcze trochę wyjdzie, to jesteśmy 

zgubieni. Na linii było w tej chwili już tylko kilkunastu naszych z kilkudziesięciu, którzy 

wyszli. Reszta, to zabici, ranni albo ci, którzy rannych wynoszą28. Niemców poddało 

się 22. Nie mieli innego wyjścia, gdyż karabiny maszynowe z obu stron zamykały im 

drogę odwrotu do tyłu pod górę na szczyt 893, a dalsze pozostawanie w schronach 

groziło im likwidacją przez moździerze dwucalowe i naszą broń maszynową. 

Podchorąży niemiecki pytał się o oficera dowodzącego. Dowódca szwadronu kazał 

mu spytać swych ludzi, czy są w tym rejonie jakieś pola minowe, względnie  

czy zostawili jakieś pułapki w schronach. Podchorąży oświadczył, że dalej już min 

nie ma. Kiedy jednak dowódca szwadronu zagroził mu, że jeżeli miny będą, żaden  

z nich nie dojdzie żywy do dołu, wypytywał kolejno każdego dowódcę schronu,  

czy nie ma gdzieś pułapek, po czym potwierdził swoje pierwsze oświadczenie. 

Tymczasem na następnym wzgórzu ukazał się znaczny oddział niemiecki, 

który dowódca szwadronu określił na dwie kompanie i począł zmierzać w naszym 

kierunku. Był to prawdopodobnie skutek tych trzech białych rakiet podchorążego. 

Wtedy łączność z naszą artylerią była już jednak nawiązana i artyleria ogniem 

zaporowym uniemożliwiła nieprzyjacielowi posuwanie się naprzód. 

Okres od godziny 6 wieczorem do 3 rano następnego dnia stał pod znakiem 

odprężenia i zimna. Każdy z nas w pewnej chwili z przerażeniem konstatował,  

że cały się trzęsie. Obawialiśmy się, aby ktoś nie myślał, że to ze strachu,  

ale w chwilę później stwierdziliśmy, że wszyscy dookoła trzęsą się tak samo. W tym 

okresie największe straty poniosły oddziały, które nas zaopatrywały, albo też szły 

nam na pomoc, jak na przykład pluton moździerzy posłany przez dowódcę pułku, 

który to pluton w 5 minut stracił dużą część swego stanu od ognia ciężkiej artylerii. 

Pod wieczór nie było już ani jednego oficera szwadronu, który by nie był choć ranny. 

W chwili, kiedy Niemcy się poddali wszyscy nasi żołnierze na linii mieli spodnie  

we krwi. Szwadron powinien właściwie dostać przywilej noszenia czerwonych 

spodni. 
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 Oberfähnrich Karl Heinrich Keck (przyp. red). 
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 Ułan Witold Rypniewski i uł. Andrzej Rozpędowski (przyp. red). 



VIII. ZAOPATRZENIE I JEŃCY 

O tym jak działało zaopatrzenie, opowiada nam ułan z 2 szwadronu, twardy 

chłopak, student prawa z Uniwersytetu Jana Kazimierza, który przebył kilka miesięcy 

w armii sowieckiej na froncie południowym29. 

Wnoszenie do góry amunicji i znoszenie rannych po tych wertepach  

nie zaliczało się, powiada on, do rzeczy zbyt łatwych. Na szczęście część furii 

bojowej 3 szwadronu udzieliła się i nam. Zdarzały się wypadki, że niektórzy ułani 

chwytali skrzynkę z amunicją na dole i donosili aż na samą górę nie zdejmując jej ani 

razu z pleców. Taki człowiek dochodził na górę na pół żywy. Znoszenie rannych  

po stromym stoku, to znów straszliwe zadanie. Prawie co krok jeden z niosących 

padał na ziemię i wtedy wszyscy musieli jednocześnie padać, aby ranny się  

nie zwalił. Kiedy zrobiło się ciemno i nie można było znaleźć ścieżki - na każdym 

kroku groziły miny. Pewien starszy ułan30 plutonu wsparcia 2 szwadronu, który miał 

oczyszczać drogę z min, rozbroił ich sam około 90 tego dnia. Ten człowiek ma 

dziwną intuicję, którą można porównać z różdżkarstwem, wynajdywaniem wody 

podskórnej. W pewnej chwili chcieliśmy postawić nosze z rannym na ziemi i już 

schylaliśmy się, kiedy on podbiegł i krzyknął: "Zaczekajcie chwilę! ". Po chwili 

wyszedł spod noszy wyciągając dwa niemieckie zapalniki z wąsami. 

Na noszących amunicję i wynoszących rannych czyhały po drodze 

najrozmaitsze niebezpieczeństwa. Aby dojść na szczyt góry, trzeba było przejść 

przez głęboki jar, u wylotu którego, od strony Monte Cairo czatował wyborowy 

strzelec niemiecki i usiłował zabić donoszących. Żadnej osłony od północy nie było,  

a nasi żołnierze z amunicją chodzili zupełnie bez broni. Gdyby Niemcom przyszło  

do głowy wysłać patrol w tym kierunku, byliby rozbili całe nasze bezbronne 

zaopatrzenie. W wąwozie tym poległ kapral Michalski, który został przydzielony jako 

osłona do kapelana, ale w pewnej chwili krzyknął, że nie może wytrzymać, poleciał 

do walki i zginął. Tam poległ uprzednio lekko ranny Kujbieda z 3 szwadronu , a wielu 

naszych ułanów zostało ciężko i lekko rannych. W końcu daliśmy zupełnie  

za wygraną. Przestaliśmy uważać na cokolwiek, paliliśmy papierosy i rozmawialiśmy 

głośno. Takie śmiałe zachowanie się prawdopodobnie onieśmielało Niemców  

i dlatego nie odważyli się coś przedsięwziąć. 

 A jak zachowywali się jeńcy, kiedy ich odprowadzano? 

Bardzo charakterystyczna była rozmowa dowódcy pułku z podchorążym 

niemieckim w rejonie dowództwa 2 szwadronu. Dowódca pułku mówi świetnie  

po niemiecku, akcentem pruskim, co wprawiało Niemców w stan silnego 

zakłopotania. Oddział niemiecki minął majora i nie zauważył go, na co ten ostatni 

zapytał się, czy w armii niemieckiej nie ma zwyczaju salutowania i zarzucił im złe 

wyszkolenie z powodu nieznajomości stopni armii nieprzyjacielskich. Wtedy 

podchorąży ów zameldował się tak wspaniale, że od razu podbił sobie żołnierskie 

serce majora. Major zapytał się go, jakimi językami włada, bo wolał ze zrozumiałych 
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 Starszy ułan Adolf Szima (przyp. red). 



względów po niemiecku nie rozmawiać. "Lateinisch und altgriechisch" odpowiedział 

podchorąży budząc wielki entuzjazm w intelektualistycznych kołach pułkowych.  

Na pytanie majora, czy nie sądzi, że wojna jest przegrana przez Niemcy odparł,  

że Fryderyk Wielki znajdował się w czasie wojny siedmioletniej w jeszcze gorszym 

położeniu, a przecież wygrał. Niemcy nie wiedzieli, że mają przed sobą Polaków. 

Dziwili się tylko, że prawie wszyscy ich przeciwnicy mówią po niemiecku i pytali się, 

czy to są komandosi, gdyż nigdy nie widzieli, aby ktoś nacierał z taką furią. Kiedy 

autor powyższego reportażu po dłuższej rozmowie z podchorążym chciał mu 

ofiarować tabliczkę czekolady, ten ostatni odmówił motywując to zakazem przyjmo-

wania czegokolwiek będąc w niewoli, ale dodał uprzejmie: "Ich verstehe doch". 

Jeden z jeńców prosił o papierosy, ale koledzy zakrzyczeli go, że oni mają dość  

i sami mu dadzą. 

Inne morale wykazywał natomiast żołnierz niemiecki, którego wzięli do niewoli 

dwaj nasi ułani powracający po doniesieniu amunicji i mający jako jedyną broń drut 

do nakłuwania min. Ten Niemiec rzucił hełm o ziemię twierdząc, że jest mu już  

nie potrzebny i prowadził z naszymi ułanami rozhowory w języku ... włoskim. 

Na zakończenie zabawna historia. Przy jednym z jeńców znaleziono dwa listy 

gotowe do wysłania. Jeden był adresowany do jego żony, drugi do jakiejś Marty. 

Jeniec numerował swe listy. Do żony list był dwudziesty trzeci, do Marty 

sześćdziesiąty z kolei. Qui ne te potius Bacce pater, teque decens Venus? (Któż  

nie ustąpi tobie, ojcze Bachusie i tobie - Wenero?). 

Na drugi i na trzeci dzień po bitwie odbył się jej epilog. Kapelan pułkowy31, 

którego działalność na polu bitwy winna być stawiana jako wzór, zabrał flagę  

z czerwonym krzyżem i sekcją ułanów i poszedł na niedawne pobojowisko. Niemcy 

uszanowali czerwony krzyż defilujący przed nimi. Kapelan pozbierał ciała zabitych  

i pogrzebał je w dwu wielkich grobach.  

Osobny rozdział historii pułku stanowi działalność kapelana. Jest to ten 

ksiądz, którego opisywał niegdyś Melchior Wańkowicz na łamach "Wiadomości 

Polskich" i który w Tobruku co nocy łaził po stanowiskach. Od tego czasu trzeba 

stwierdzić, że odpoczął gruntownie i obecnie znów rozwinął, ku przerażeniu dowódcy 

pułku, aktywność, polegającą na towarzyszeniu wszystkim patrolom i wypadom,  

w myśl swej zasady , że jego miejsce jest tam, gdzie znajduje się najmniejsza nawet 

grupy żołnierzy walczących. W bezpośrednim sąsiedztwie walczącego szwadronu, 

pośród pękających pocisków, udzielał 19 maja pociech religijnych rannym, gubiąc 

przy tym jeden ze swych dwu nowiuteńkich krzyżyków na kołnierzu. 

"Akcja, w której odznaczył się - pisze dowódca pułku - 3 szwadron ze swym 

dowódcą na czele, przejdzie do historii pułku, wsławi nasze imię i zapisze się jako 

chlubna karta w bitwie Polskiego Korpusu" . 

 

Adolf Bocheński ("Orzeł Biały" 4.VI. 1944). 
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Nota redakcyjna 

Artykuł powyższy jest przedrukiem z książki Adolfa Bocheńskiego pt. "ARTYKUŁY 

ZEBRANE" (1941 - 1944)", wydanej po śmierci autora przez Oddział Kultury i Pracy 

2 Korpusu w roku 1944. 

Ponieważ artykuł ten był napisany w kilka dni po akcji na Passo Corno, a przed 

Pułkiem Ułanów Karpackich był jeszcze jeden rok ciężkich walk z Niemcami, autor, 

ze względów zrozumiałych nie podaje nazwisk dowódców i żyjących żołnierzy, którzy 

wzięli udział w akcji. Redakcja usiłowała zidentyfikować nazwiska osób o których 

autor pisze. Jako podstawę wzięto dzieło M. Wańkowicza "Bitwa o Monte Cassino" 

tom III, str. od 53 do 134, wydanie Oddz. Kult. i Prasy 2 Korp. Rzym, 1947 r.,  

oraz historię Pułku "Ułani Karpaccy”, str. od 220 do 257, wyd., Londyn,1966 r. 

Wiemy, że w poniższym wykazie nazwisk mogą być pomyłki i przeoczenia - co 

prosimy darować. Wszelkie poprawki, jakie ewentualnie zostaną nam przez 

czytelników nadesłane zamieścimy w jednym najbliższych numerów "Ułana 

Karpackiego”. 

Zbiorowa mogiła ułańska u stóp Passo Corno.  

Stoją od lewej rtm. M. Paciorek, por. E. Mentel, st. uł. A. Szima. 

 

 


