Wstęp
Rankiem 6 października 1939 roku w okolicy wsi Turzystwo przed frontem 10 pułku
ułanów odczytano rozkaz dowódcy Grupy Operacyjnej gen. Kleeberga oraz ostatni rozkaz
pułkowy nr 193 o awansach i odznaczeniach krzyżami Orderu Wojennego Virtuti Militari i
Krzyżem Walecznych oraz długą listę poległych i rannych. Rozkaz ten datowany nota bene na
dzień następny (7 października) otrzymali dowódcy szwadronów w dwóch egzemplarzach do
przechowania. Wszystko wskazywało na to, że żadna z tych kopii nie przetrwała wojny.
Dokument ten nie znalazł się nawet w archiwum Koła 10 pułku Ułanów Litewskich w
Londynie1. Nadzieje wzbudziło dopiero odkrycie na strychu w jednej z kamienic przy ul.
Kilińskiego w Rypinie w 1993 roku zapakowanych dokumentów wojskowych dotyczących
historii wojennej 10 pułku ułanów, które po wojnie przywiózł tam i przechował kwatermistrz
pułku mjr Stanisław Fedorowski. Wśród nich znalazły się odręcznie napisane wnioski z
komisji odznaczeniowej z dnia 6 października 1939 roku o nadanie krzyża Orderu Wojennego
Virtuti Militarii V klasy dla dziesięciu oficerów, ośmiu podoficerów i jednego starszego
ułana, którzy czynami i własną postawą wyróżnili w sposób szczególny w walkach w
kampanii wrześniowej. Na wnioskach tych widnieją podpisy dowództwa pułku: ppłk
Kazimierza Buslera, jego zastępcy ppłk Józefa Plackowskiego i wspomnianego kwatermistrza
mjr Stanisława Fedorowskiego, dzięki któremu przetrwały2. Są dziś przechowywane w
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie3. Lista zbiorcza tych wniosków wymienia kolejno
następujące osoby do odznaczenia:
1. rtm. Władysław Abramowicz
2. rtm. Kazimierz Nostitz-Jackowski
3. por. Teodor Kopeć
4. por. Zbigniew Chamski
5. ppor. Bolesław Rostocki
6. ppor. Jan Mączka (pośmiertnie)
7. ppor. Zdzisław Budyń
8. ppor. Bohdan Urbanowicz
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9. ppor. Wincenty Bogucki
10. plut. Stanisław Godlewski
11. plut. Józef Roszkowski
12. kpr. Józef Grześ
13. kpr. Czesław Kotarski
14. kpr. Władysław Dusikowski
15. kpr. Zygmunt Kokot
16. kpr. Mieczysław Wołkoński
17. kpr. Stefan Piekarski (pośmiertnie)
18. st. uł. Antoni Roszkowski
19. ppor. Bohdan Józefowski
Opisy czynów wojennych a w szczególności
oficerów przedstawiają ich jako dowódców o

Krzyż

srebrny

Orderu

niezłomnym charakterze, którzy z uporem wykazywali

Virtuti Militari V klasy

Wojennego

nadzwyczajną inicjatywę bojową. Swoim przykładem i odwagą wpływali na zachowanie
podkomendnych. Okazali się najlepszymi spośród tych, którzy walczyli do końca.
Wraz z końcem II wojny światowej gen. Zygmunt Podhorski były dowódca Dywizji
Kawalerii „Zaza”, w której skład wchodził w końcowej fazie kampanii wrześniowej 10 pułk
ułanów wystawił wniosek do Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari przy Polskich Siłach
Zbrojnych na Zachodzie w Londynie o odznaczenia tym orderem za czyny w wojnie obronnej
1939 roku, m. in. dla dziewięciu kawalerzystów z 10 pułku ułanów, których wnioski
wystawiono zaraz po bitwie pod Kockiem. Gen. Podhorski postanowił ponadto odznaczyć
Orderem Wojennym Virtuti Militari IV klasy, również za kampanię wrześniową, ostatniego
dowódcę pułku ppłk Kazimierza Buslera, już wówczas nieżyjącego. Zmarł w niewoli
niemieckiej w Murnau 25 kwietnia 1945 roku4. Z niewiadomych przyczyn pominięto
dziesięciu bohaterów września, których nazwiska zostały wyczytane na ostatnim apelu
pułkowym 6 października 1939 roku.
Współczesne spisy kawalerów Orderu Virtuti Militari także nie wymieniają wszystkich
żołnierzy. Nieścisłość tą odkrył jako pierwszy Andrzej Siegieńczuk z Nowego Yorku,
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zbierający pamiątki i źródła historyczne o 10 Pułku Ułanów Litewskich. Poniższe wnioski,
których kserokopie otrzymał on od Elżbiety Budzanowskiej, byłej dyrektorki Muzeum Ziemi
Dobrzyńskiej w Rypinie, porównał z najbardziej obszerną, jak dotąd listą odznaczonych
najwyższym orderem państwowym w ciągu 200 lat (1792-1992) sporządzoną i opublikowana
przez Zdzisława Wesołowskiego5. Zawiera ona nazwisko tylko jednego podoficera (kpr.
Piekarskiego) oraz dziesięciu oficerów, spośród których dwóch otrzymało Virtuti Militari za
zasługi w Armii Krajowej – rtm. Władysław Abramowicz i ppor. Bohdan Józefowski.
Zachodzi podejrzenie, że nie wszyscy przedstawieni do odznaczenia w 1939 roku otrzymali
swoje ordery. Na pytanie – Dlaczego tak się stało? – spróbował odpowiedzieć profesor
Uniwersytetu w Białymstoku Adam Czesław Dobroński. Jego zdaniem było to wynikiem
rozwiązania pułku w skutek kapitulacji. Wnioskodawcy, czyli dowódca i jego zastępcy lepiej
znali oficerów. Ich wnioski były udokumentowane i mogły nabrać tempa, natomiast dotyczące
większości podoficerów czekały jeszcze na pełny opis czynu przez dowódców niższego
szczebla, którzy najczęściej jako ranni nie mogli stawić się przed komisją odznaczeniową.
Nigdy też nie spotkali się już w takim gronie, aby móc ponownie
wnioskować o nadania orderu Virtuti Militari. Prof. Dobroński
zwrócił się na łamach Kuriera Porannego6 z apelem o pomoc w
ustaleniu miejsca zamieszkania rodzin wymienionych ośmiu
żołnierzy, którzy prawdopodobnie w ogóle tego odznaczenia nie
otrzymali,

aby

móc

sporządzić

biogramy

bohaterów

walk

wrześniowych i utrwalić pamięć historyczną o nich.
Ryszard Wołkoński z Rydzewa, najmłodszy syn nieżyjącego
już kpr. Mieczysława Wołkońskiego, jednego z przedstawionych do
odznaczenia, potwierdził, że jego ojciec orderu nie otrzymał. W
dokumentach rodzinnych zachował się jednak wyciąg z rozkazu
dziennego 10 pułku ułanów nr 193 z dnia 7 października 1939 roku
przedstawiający kpr. Wołkońskiego do odznaczenia Orderem
Wojennym Virtuti Militari sporządzony w Murnau 1945 roku7, a
więc w obozie jenieckim, gdzie przebywał były dowódca pułku ppłk.
Busler. Na tej podstawie otrzymał on od szefa ZBOWiD-u
upoważnienie i legitymację do posługiwania się tymczasowym
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emblematem („miniaturką”) krzyża Virtuti Militari. Jest więc fizyczny dowód, że wnioski
odznaczeniowe zostały tylko w części zrealizowane.
W tej sprawie Roman Czepe, poseł na sejm, 22 sierpnia 2006 roku zwrócił się do
ówczesnego ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego z prośbą o powtórne
rozpatrzenie wniosków. Natomiast Andrzej Siegieńczuk i Marek Kalenicki, prezes Klubu
Militariów Polskich im. Andrzeja Zaremby w Nowym Yorku wystosowali pismo do Dyrektora
Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr Jerzego Milewskiego o wszczęcie
dochodzenia, które umożliwiłoby pośmiertne nadanie odznaczeń wyżej wymienionym ułanom.
Dyrektor IPN-u skierował sprawę do rozpatrzenia do Wojskowego Biura Badań
Historycznych przy Ministerstwie Obrony Narodowej, które orzekło, iż wszystkie wnioski były
już rozpatrzone negatywnie trzynaście lat temu w związku z aktualnie obowiązującą Ustawą o
Orderach i Odznaczeniach, według której nadawanie orderów ustało w pięć lat po
zakończeniu działań wojennych. „Bez nowelizacji ustawy niemożliwe jest nadanie Krzyży
Srebrnych VM wspomnianym wyżej 8 podoficerom i ułanom 10 Pułku Ułanów Litewskich
oraz wręczenie oznak Orderu ich rodzinom”8. Inicjatywę nowelizacyjną ustawy w nowym
duchu może podjąć Minister Obrony Narodowej. Należy jednak pamiętać, że ustawa ta, z
drugiej strony, położyła kres często nieuzasadnionym nadaniom najwyższych odznaczeń
wojennych żołnierzom ze środowisk Ludowego Wojska Polskiego i lewicowego nurtu
konspiracji.
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10 Pułk Ułanów
Wniosek na odznaczenie Krzyżem V. M.
Rtm. Abramowicz Władysław
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V[irtuti] M[ilitarii] – posiada krzyż 5-ej klasy.
Funkcja: dowódca 1-go szwadronu.
I.

Dnia 2.IX.39 r. jako dowódca 1-go szwadr[onu] wysłany został z podjazdem
działającym na rzecz d[owód]cy Podl[askiej] Bryg[ady] Kaw[alerii] m. Bialla
(Biała) w Prusach Wschodnich. Po drodze rozbija trzykrotnie spotkane oddziały
n[ie]p[rzyjacie]la, biorąc sprzęt bojowy. Nocą dociera do przedmieścia m. Bialla,
gdzie spotyka się z większymi siłami npla, przygotowanymi do obrony. Naciera
śmiałym nocnym uderzeniem. Dochodzi do walki wręcz, w której zdobywa
potrzebne wiadomości.

II.

Dnia 9.IX.39 r. dowodząc 1-szym szwadronem, bierze udział w natarciu na m.
Brok, gdzie doprowadza szwadron do walki wręcz, w czasie której otrzymuje trzy
rany.

III.

Oficer, który w czasie wojny wykazał się charakterem oraz posiadał duży upór i
rzeczowość w wykonywaniu nakazanych mu zadań, spokojny i opanowany.

Rtm. Nostitz-Jackowski Kazimierz
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: adiutant pułku.
I.

Dnia 9.IX.39 r. w czasie natarcia na Brok, znalazłszy się w pierwszej linii podczas
chwilowej przerwy w walce a znając ogólne zadanie jako adiutant pułku,
samorzutnie podporządkował sobie oba szwadrony i obejściem od rzeki wykonał
napad w rejon ulic Broku, gdzie doszło do walki na granaty ręczne. Tym
samorzutnie podjętym czynem zadał straty nplowi w broni panc[ernej] (1 czołg, 1
sam[ochód] opancerzony) i ludziach, oraz wstrzymał rozpoczynającego natarcie
npla.

II.

Stale na ochotnika bierze udział w akcji.

III.

Jako adiutant pułku odważny, energiczny, z inicjatywą bojową, zawsze
przykładnie wypełniał swoje obowiązki.
5

Por. Kopeć Teodor
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: dowódca 4-go szwadr.
I. Dnia 29.IX.39 r. ze swym szwadronem broni wsi Zawieprzyce, przesłaniając przez
cały dzień prawe skrzydło Dywizji Kawalerii. Pomimo aktywności npla, wspieranej
silnym ogniem artyleryjskim, unicestwił jego zamiary natarcia, a swym przykładem
osobistym oraz umiejętnym manewrowaniem oddziałem pod ogniem, potrafił
utrzymać polecony mu odcinek, pomimo ciężkiej sytuacji, przy minimalnych stratach.
II. Doskonały wojenny d[owód]ca szwadr. Pogodny, swoim nastrojem świetnie wpływa
na zachowanie się żołnierzy. Rzetelny i sumienny w pracy wojennej. Jego szwadron
wywiązywał się zawsze najlepiej w pułku, z zadań wojennych.
Por. Chamski Zbigniew
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: oficer informacyjny pułku.
I. Dnia 4.IX.39 r. jako oficer informacyjny pułku bierze ochotniczo udział w natarciu na
Kowalewo. W akcji tej zostaje ranny, nie chce jednak jechać do szpitala i pozostaje w
linii.
II. Dnia 12.IX.39 r. w czasie natarcia czołgów npla na wieś [Krzaczkowo] Bieńki, gdy
jeden z czołgów niezauważony zbliżył się do wsi zebrał gromadkę ułanów z pocztu, z
którymi rzucił się na czołg. Osobiście wskoczył na unieruchomiony w międzyczasie
czołg, którego załoga broniła się ogniem. Przy próbie otwarcia klapy wieżyczki celem
wrzucenia do wnętrza granatu, został postrzelony przez wyłaniającego się z wieżyczki
npla.
III. Mimo funkcji of[icera] inf[formacyjnego], stale rzucał się do akcji bojowej. Jeden z
najwięcej zapalonych i odważnych oficerów, dający swym zachowaniem dobry
przykład kolegom i podkomendnym.
Ppor. Rostocki Bolesław
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: d-ca plutonu, od 9.IX.39 r. d-ca 1-go szwadr.
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I. Po zranieniu d-cy szwadr. w dniu 9.IX.39 r. jako d-ca plutonu obejmuje samorzutnie
szwadron i dowodzi nim prowadząc dalej natarcie.
II. Po zranieniu 13.IX.39 r. dowodzi w dalszym ciągu szwadronem nie wychodząc z linii,
pomimo rany kwalifikującej się do szpitala.
III. W nocy 28/29.IX.39 r. dowodzi wypadem za rzekę Wieprz na m. Jawidz, osiągając
pełen sukces zaskoczenia przeważającego npla, zadaje mu poważne straty w ludziach i
sprzęcie.
IV. Przez cały okres wojny wykazał wiele hartu i pogody ducha, wpływając w ten sposób
wybitnie na stan moralny dowodzonego oddziału.
Ś. p. ppor. Mączka Jan
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: dowódca plutonu kolarzy, ostatnio
d-ca 2-go szwadr.
I. Dnia 4.IX.39 r. jako d-ca plutonu
kolarzy, osłania i ubezpiecza z
prawego

skrzydła

dy[wizjo]nu

na

m.

natarcie
Kowalewo,

wysforowując się głęboko miedzy
punkty

oporu

npla.

Z

własnej

inicjatywy wziął udział w dalszym
ciągu w natarciu na Kowalewo. Po
kilku godzinach walki, gdy dywizjon
otrzymał rozkaz wycofania, ppor.
Mączka widząc nacierającego npla.
Działając w ten sposób, został
odcięty od własnych oddziałów,

Wchm. pchor. Jan Mączka. 1937 r.

pomimo to jednak zorientowawszy

się w sytuacji, wycofuje się bez większych strat nocą do pułku.
II. Dnia 5.X.39 r. bezpośrednio do objęciu 2-go szwadr., którego dwaj poprzedni d-cy
tegoż samego dnia zostali zabity i ranny, poprowadził szwadron w Lesie Gułowskim
do walki wręcz, przyczem sam usiłując granatem ręcznym zwalczyć wyłaniający się
karabin maszynowy npla, serią z tegoż zostaje zabity.
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III. Oficer o wielkiej odwadze i olbrzymiej energii i inicjatywie. Swą odwagą wywierał
b[ardzo] dodatni wpływ na morale oddziały swego i innych. Przez cały okres walk
mimo ciężkich warunków, utrzymywał ducha ofensywnego – rwał się do walki.
Ppor. Budyń Zdzisław
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: d-ca plutonu szw[adronu] C[ciężkich] K[arabinów] M[aszynowych].
I. Jako d-ca pl[utonu] kar[abinów] masz[ynowych] stale był ochotnikiem do każdej
ryzykownej pracy bojowej.
II. Bierze udział na ochotnika bez swego plutonu w wypadzie nocnym na Jawidz,
dowodząc w czasie wypadu obcym plutonem liniowym, który nie miał właściwego
dowódcy (oficera).
III. Dnia 11.IX.39 r. w czasie nalotu npla, błyskawicznie orientując się, chwyta za kar.
masz. i zestrzeliwuje samolot osobiście.
IV. Oficer, który przez cały okres wojny stale rwał się do pracy bojowej, pełen ducha
zaczepnego i wysokiej wartości moralnej.
Ppor. Urbanowicz Bohdan
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: dowódca plutonu w 1-go szwadr.
I.

Dnia 24.IX.39 r. wysłany przez d-cę Dywizji Kawal[erii] na dalekie rozpoznanie,
potrafił między oddziałami npla dotrzeć do nakazanego rejonu, gdzie przebywał
dopóki nie osiągnął wymaganych wiadomości, przesłał je na czas, poczem
przebijając się w licznych spotkaniach przez oddziały niemieckie i bolszewickie
potrafił po trzech dniach dołączyć do Dywizji mino, że nie znał kierunku jej
marszu.

II.

Dnia 28/29.IX.39 r. w wypadzie nocnym na Jawidz, pierwszy z plutonem wpada
do zabudowań dworu w Jawidzu, gdzie mieściło się d[owództ]wo oddziału npla.
Przez zaskoczenie d-wa npla uniemożliwia kierowanie obroną, powoduje panikę,
następnie niszczy sprzęt łączności i przewozowy.

III.

Dnia 2.X.39 r. w bitwie pod Serokomlą w natarciu 1-go szwadr. na dokuczliwy
oddział npla ulokowany w olszynce, który flankował ogniem działania obronne
8

Serokomli, dociera z plutonem w pobliże npla. Gdy szwadron pod silnym ogniem
C. K. M. zmuszony wycofuje się, spostrzegłszy rannego ułana, który pozostał na
przedpolu, wraca i wynosi go, przyczem sam zostaje ranny.
IV.

Oficer o pogodnym nastroju. Bardzo spokojny i opanowany w akcji. Stale i
wysoce oddziaływał na dobry nastrój powierzonego mu oddziału.

Ś. p. ppor. Bogucki [Wincenty]
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: dowódca plutonu w 2-gim szwadr., ost[atnio] d-ca [szwadronu].
I.

Dnia 4.X.39 r. jako dowódca plutonu na stanowisku bojowym w lesie [na] północ
[od] Torzystwo, utrzymuje przez kilkanaście godzin w b[ardzo] ciężkim ogniu
artyleryjskim ważny odcinek flankujący pułk.

II.

Dnia 5.X.39 r. objął szwadron po rannym poprzednim d-cy szwadr. Prowadząc
natarcie wyparł z drogi leśnej Lasu Gułowskiego czołgi npla, poczem prowadząc
dalej natarcie w ciężkim ogniu artylerii porywa swą odwagą szwadron dla
odparcia

nacierającego

przeciwnika.

W

tym

czasie

ginie

od

pocisku

artyleryjskiego.
III.

Oficer, który swą dzielnością i sumiennym wypełnianiem swych obowiązków
wojennych, oraz swym spokojem i opanowaniem bojowym wyróżniał się.
[Podpisy:]
Busler ppłk
Plackowski ppłk
Fedorowski

Plutonowy Godlewski Stanisław
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: z[astęp]ca d-cy plut[onu] w 1-szym szwadr.
I.

Plut. Godlewski Stanisław dnia 2.IX.39 r. w podjeździe w Prusach Wschodnich
pod m. Bialla po spieszeniu szwadronu jako dowódca szpicy z chwilą, gdy npl
otworzył ogień na szykujący się do walki pieszej szwadron, rzuca się wraz ze
szpicą na przeważającego npla, obrzucając go granatami i przechodząc do walki
na bagnety uzyskuje ten sukces, że ściągając na siebie cały ogień npla, daje
możność szwadronowi do przystąpienia do akcji i odejścia koniowodnych.
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II.

Przez cały czas dalszych działań służy on przykładem odwagi i wysoce
zrozumiałej obowiązkowości żołnierskiej dla podoficerów i ułanów szwadronu.

Plutonowy Roszkowski Józef
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: z-ca d-cy plut. w 2-gim szwadr.
Został zakwalifikowany na komisji odznaczeniowej w dniu 6.X.39 r. przed
kapitulacją, na wniosek dowódcy swego szwadronu.
Opis czynów kwalifikujących do odznaczenia nie może obecnie zostać podany z powodu
nieobecności w obozie bezpośrednich przełożonych.
Wniosek zostanie uzupełniony w późniejszym czasie.
Kapral Grześ Józef
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: sekcyjny.
Został zakwalifikowany na komisji odznaczeniowej w dniu 6.X.39 r. przed
kapitulacją, na wniosek dowódcy swego szwadronu.
Opis czynów kwalifikujących do odznaczenia nie może obecnie zostać podany z powodu
nieobecności w obozie bezpośrednich przełożonych.
Wniosek zostanie uzupełniony w późniejszym czasie.
Kapral Kotarski Czesław
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: sekcyjny.
Został zakwalifikowany na komisji odznaczeniowej w dniu 6.X.39 r. przed
kapitulacją, na wniosek dowódcy swego szwadronu.
Opis czynów kwalifikujących do odznaczenia nie może obecnie zostać podany z powodu
nieobecności w obozie bezpośrednich przełożonych.
Wniosek zostanie uzupełniony w późniejszym czasie.
Kapral Dusikowski Władysław
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Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: sekcyjny.
Został zakwalifikowany na komisji odznaczeniowej w dniu 6.X.39 r. przed
kapitulacją, na wniosek dowódcy swego szwadronu.
Opis czynów kwalifikujących do odznaczenia nie może obecnie zostać podany z powodu
nieobecności w obozie bezpośrednich przełożonych.
Wniosek zostanie uzupełniony w późniejszym czasie.
Kapral Kokot Zygmunt
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: d-ca armatki p[rzeciw]panc[ernej].
Dnia 12.IX.39 r. w czasie natarcia czołgów npla na pułk stojący na postoju
ubezpieczonym we wsi [Krzaczkowo] Bieńki, jako dowódca działka ppanc. dopuszcza
czołgi npla na b. bliską odległość i w
ten sposób niszczy 2 czołgi. Nie
mając dobrego obstrzału z tego
stanowiska

na

pozostałe

czołgi,

wyciąga działko na otwarte pole,
ściąga

na

siebie

uwagę

npla,

brawurowo dopuszcza czołgi na
odległość 100 m i z jednym ułanem
obsługi niszczy w ten sposób trzeci
czołg.
Kapral Wołkoński Mieczysław
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: z-ca d-cy działka ppanc.
Dnia 12.IX.39 r. wraz z kpr.
Kokotem

jako

bezpośredni
współdziałał

st.

ułan

jego

podkomendny
w

zestrzeleniu

z

St. uł. Mieczysław Wołkoński
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najbliższej odległości 3 (trzech) czołgów, przyczym ostatni czołg został zestrzelony z
odkrytego stanowiska na polu, na odległość 100 m. dokąd we dwóch z kpr. Kokotem
wyciągnęli armatkę, chcąc uzyskać lepsze stanowisko ogniowe. Swoja osobistą
odwagą i dzielnością okazaną i w innych wypadkach kwalifikuje się do odznaczenia
krzyżem Virtuti Militari.
Ś. p. kapral Piekarski [Stefan]
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: d-ca armatki ppanc.
Dnia 2.X.39 r. jako d-ca działka ppanc. przydzielonego do 3-go szwadr. w
walkach o Serokomlę zajmował ze swym działkiem wysunięte stanowisko jedynie
umożliwiające użycie działka, a wykluczające możność wycofania się, z czego zdawał
sobie sprawę wybierając stanowisko. Pomimo silnego ognia broni maszynowej
skierowanego na działko, wytrwał na stanowisku, zestrzeliwując kilka aut
transportowych npla, ponosząc ostatecznie śmierć na miejscu. Wyciągnięte nocą
działko okazało się postrzelone jak sito.
St. ułan Roszkowski Antoni
Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: szeregowiec.
I.

Dnia 25.IX.39 r. wysłany jako goniec z meldunkiem od patrolu ppor. Urbanowicza
do D-cy Dyw. Kaw. nie otrzymując dokładnego m[iejsca] p[ostoju] Dywizji,
jedynie ogólne określenie rejon Międzyrzec – Biała, przebywa z m. Mordy około
40 km, dwukrotnie spotyka się z nplem i na czas przynosi ważny meldunek.

II.

Dnia 2.X.39 r. w bitwie pod Serokomlą, nie zważając na bardzo silny ogień C. K.
M. npla, pod którym załamało się natarcie szwadronu, widząc leżącego rannego dcę plutonu ppor. Urbanowicza, wraca i wynosi go z pola walki.
[Podpisy:]
Busler ppłk
Plackowski ppłk
Fedorowski

Ppor. Józefowski Bohdan
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Kolejność lokaty pułkowej wniosku –
Odznaczenia V. M. – nie posiada
Funkcja: dowódca plutonu.
I.

Młody oficer, świeżo po ukończeniu szkoły, stały ochotnik na ciężkie i dalekie
patrole, z których się doskonale wywiązywał, dając cenne wiadomości o nplu.

II.

Dnia 6.IX.39 r. pozostawiony jako wysunięte ubezpieczenie, na ważnym dla
Brygady kierunku, bez określenia terminu zejścia, w zrozumieniu doniosłości
zadania, pozostaje na stanowisku mimo obejścia go przez npla, poczem wycofuje
się w ciężkiej walce, przebijając się przez liczne patrole npla, czem dał dowód
wysokiej obowiązkowości, dużego hartu i doskonałej orientacji bojowej i terenu,
które cechują go przez cały okres działań wojennych.

III.

Dnia 2 i 3.X.39 r. w jednej z najcięższych walk pułku pod Serokomlą, w czasie
nieobecności dowódcy szwadr., w kilku okresach bitwy dowodził brawurowo
szwadronem, osiągając sukcesy w postaci zniszczenia sprzętu pancernego npla i
jeńców.

IV.

Oficer o wysokim morale żołnierskim.
[Podpisy:]
Busler ppłk
Plackowski ppłk
Fedorowski
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