


IZBA TRADYCJI 5 PUŁKU UŁANÓW ZASŁAWSKICH 
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 

W OSTROŁĘCE 

W dniach 22-23 września 1990 r., po trzyletniej pracy Społecznego Komitetu, na 
czele którego stanął dr Henryk Maćkowiak, obchodzono 70 rocznicę przybycia do 
Ostrołęki na stały postój 5 Pułku Ułanów Zasławskich. 

Podczas pracy Komitetu, w skład którego wchodzili między innymi nauczyciele 
i przedstawiciele dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce, rozpoczęto 
również prace związane z nadaniem ZSZ Nr 2 imienia 5 Pułku Ułanów Zasławskich. 
Praca Komitetu została uwieńczona sukcesem. Podczas szkolnej akademii 22 września 
1990 r. ZSZ NR 2 w Ostrołęce otrzymał imię 5 Pułku Ułanów Zasławskich oraz piękny 
sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Sztandar wykonany został według 
projektu uczennicy Doroty Długołęckiej i nauczycielki ZSZ Nr 2 Wiesławy Gałki. 
W ramach pracy z patronem szkoły od 1990 r. rozpoczęły się stałe spotkania z weteranami 
pułku. Stałymi gośćmi szkoły stali się por. Grzegorz Płodowski i ppor. mgr inż. Marian 
Michniewicz z Warszawy. Dotychczas pan Marian Michniewicz stale bywa w szkole 
na spotkaniach z młodzieżą. Z jego inicjatywy powstał pomysł zorganizowania stałej 
ekspozycji poświęconej 5 P.U.Z. W istniejącej w ZSZ Nr 2 od ponad 20 lat Izbie 
Tradycji Szkoły był wydzielony mały dział związany z 5 P.U.Z. W miarę upływu czasu 
stał się zbyt skromny, ponieważ nie dawał szansy na eksponowanie nowych, składanych 
nam przez rodziny weteranów pamiątek. 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły postanowił przez-
naczyć większą salę na utworzenie ekspozycji. Przedsięwzięcie to wymagało wyko-
nania wielu prac adaptacyjnych. Plan urządzenia ekspozycji zobowiązała się sporzą-
dzić i wykonać niżej podpisana z 6-cio osobową grupą uczennic. Od maja 1993 r. 
rozpoczęto starania w zakresie gromadzenia eksponatów. W tym celu został nawią-
zany kontakt z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz Ostrołęckim Muzeum 
Okręgowym. Spotkaliśmy się z wielką serdecznością i pomocą. 

W wyniku tej współpracy szkoła otrzymała z Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie na czas ekspozycji lancę ułańską z proporcem z 1920 r. oraz oficerską szablę 
ułana 5 P.U.Z., ponadto wykonano w Wojskowej Agencji Fotograficznej kopie laserowe 
ważniejszych dokumentów, obraz bitwy pod Olszynką Grochowską, bitwy pod 
Ostrołęką, portret pierwszego dowódcy pułku Stanisława Gawrońskiego i gen. Ignacego 
Kruszewskiego. Muzeum Ostrołęckie użyczyło nam doekspozycji hełm ułana oraz tablicę 
autentyczną z budynku kwatermistrza 5 P.U.Z., ponadto przekazano nam kserokopię 
rękopisu pułkownika Anatola Jezierskiego. Do ważniejszych eksponatów, które są włas-
nością naszej ekspozycji, należą: oryginalny mundur, siodło ułańskie (odrestaurowane 
przez nauczyciela Jerzego Dąbrowskiego) pochodzące z pracowni Lasoty w Warszawie 
(1919 r.). Do naszej Izby Tradycji ciągle napływają nowe eksponaty (autentyki). 

Wdowa po pułkowniku A. Jezierskim, Barbara Jezierska mieszkająca obecnie 
w Warszawie, przekazała wiele pamiątek po mężu, między innymi album fotogra-
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ficzny i dziennik raportów z 1919 r. Córka majora Bronisława Korpalskiego, miesz-
kająca w Łodzi, przekazała patent oficerski, portret ojca malowany w oflagu oraz 
wiele dyplomów. Syn starszego wachmistrza Waldemara Swobody również przywiózł 
na uroczystości święta pułku rodzinne pamiątki, między innymi autentyczną odznakę 
pułkową oraz wiele fotografii. Posiadamy bardzo cenną miniaturę sztandaru pułku, jedną 
z tych, którą otrzymywali zasłużeni ułani przechodzący na wojskową emeryturę. 

Ekspozycja została otwarta 26 września 1993 r. w sali ZSZ Nr 2 w Ostrołęce przez 
panią Barbarę Jezierską i podporucznika w stanie spoczynku Mariana Michniewicza 
w obecności byłych ułanów i ich rodzin, nauczycieli, młodzieży i społeczeństwa 
Ostrołęki. 

Nasza Izba Tradycji 5 P.U.Z. została bardzo wysoko oceniona przez przedstawi-
ciela Muzeum Wojska Polskiego. Spełnia warunki do przechowywania i ekspono-
wania cennych pamiątek. Będziemy czynić starania, aby stała się filią Muzeum 
Okręgowego w Ostrołęce. 

Cała ekspozycja składa się z czterech działów: 
1. Walki 5 Pułku Ułanów Zamojskich w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 r. 
2. Walki 5 Pułku Ułanów w latach 1918-1920. 
3. 5 Pułk Ułanów Zasławskich na postoju stałym w Ostrołęce. 
4. 5 Pułk Ułanów Zasławskich w wojnie obronnej 1939 r. 
Powyższa ekspozycja powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektora szkoły 

mgr Czesława Kisiela, v-ce dyr. mgr Bożeny Szajkowskiej, Kierownika ds. admin-
istracyjno-gospodarczych Zdzisława Kozłowskiego oraz wielu pracowników szkoły 
i warsztatów szkolnych. 

Duży udział wniósł Urząd Miasta Ostrołęki z jego przedstawicielem prezydentem 
Wiesławem Piaścińskim, który wspomógł szkolę finansowo. Nie sposób wymieć 
wszystkich, którzy przyczynili się do powstania ekspozycji. Mamy nadzieję, że 
współpraca w tym zakresie będzie się rozwijała nadal. 

Ekspozycja otwarta jest zawsze dla młodzieży naszej szkoły, gdzie uczniowie 
pogłębiają wiedzę z zakresu historii, stanowi także bazę do pracy wychowawczej 
z młodzieżą. Zapraszamy również do zwiedzania młodzież okolicznych szkół oraz 
społeczeństwo Ostrołęki. Liczymy na stałą współpracę z Muzeum Okręgowym w Ostro-
łęce, Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki oraz wszystkimi, którym bliska jest historia 
5 Pułku Ułanów Zasławskich. 

Wiesława Gałka 
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