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Walerian Hildegard Orłowski – życiorys wpisany w epokę
Z okazji Święta Pułkowego, jaki obchodzi w dniach
8 i 9 czerwca 5. Pułk Strzelców Konnych, pragnę
poruszyć w kilku słowach stosunek wojska do
społeczeństwa i odwrotnie.
Jeden z artykułów Konstytucji brzmi następująco: „Wojsko Narodowe, siła zbrojna Państwa,
będące ochroną i ostoją Niepodległości i wolności
Rzeczypospolitej, po wsze czasy podlegać będzie
opiece narodu”.
Społeczeństwo nasze, bez względu na zabarwienie polityczne, otacza we wszystkich miastach
specjalną opieką stacjonowane w nich pułki.
W miastach, gdzie stacjonowanych jest kilka pułków, każdy pułk posiada swych przyjaciół, którzy
się nim zajmują i opiekują.
Opieka taka obywateli nad pułkiem jest potrzebna dla żołnierzy, aby tym żołnierzom, którzy
z dalekich stron do pułku przybywają oraz są z dala Mjr Walerian Hildegard Orłowski
od swych rodzin, uprzyjemnić i ułatwić żmudną [fot. archiwum prywatne autora].
i dość trudną służbę wojskową. Oficerowie i podoficerowie otaczają żołnierzy swą opieką, jednakowoż opieka społeczeństwa podnosi
żołnierza na duchu, gdyż przez nią zdaje on sobie sprawę z ważności obowiązków, jakie
spełnia jako żołnierz służby czynnej…
Streszczone przemówienie, wygłoszone przez Pana Majora Orłowskiego
Walerjana na Zebraniu Komitetu Obywatelskiego dnia 6 czerwca 1934 r.1
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„Echo z nad Wisłoki” 1934, nr 12, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/ 357306
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Niepodległość i wolność przymioty, które aktualnie są czymś oczywistym
jeszcze przed stu laty były upragnionym celem dla pokoleń Polaków. Gorącym
orędownikiem idei niepodległościowej był urodzony i wychowany z dala od
granic Rzeczypospolitej Walerian Hildegard Orłowski, oficer który poświęcił
swoje życie patrii.
Walerian Hildegard Orłowski wywodził się z polskiego rodu szlacheckiego
oraz rodziny niemieckich osadników osiadłych na terenie Bukowiny, wówczas
kraju koronnego monarchii austro-węgierskiej. Urodził się w dniu 17 września 1893 r. w Kimpolungu jako syn Waleriana Emanuela Orłowskiego oraz
Karoliny Elżbiety Bieber. W Kimpolungu ukończył również szkołę powszechną, a następnie podjął kolejno naukę
w niemieckiej szkole powszechnej
oraz grecko-orientalnej szkole realnej
w Czerniowcach. Wychowawcami jego
byli między innymi dr Erwin Kruppa
oraz ks. dr Teodor Tarnawski2. Do
Czerniowiec, stanowiących wówczas
stolicę Księstwa Bukowiny, rodzina
Orłowskich przeniosła się w 1900 r.,
z uwagi na podjęcie tam przez ojca
Waleriana Hildegarda Orłowskiego
pracy w Cesarsko-Królewskich Kolejach Państwowych. Po ukończeniu
wspomnianej wyżej szkoły realnej, pomyślnie złożonym w dniu 4 lipca 1913 r.
egzaminie dojrzałości oraz początkowych rozważaniach nad podjęciem
studiów filologicznych, ostatecznie
podjął studia filozoficzne na Uniwersytecie Franciszka Józefa w Czerniowcach
(aktualnie Czerniowiecki Uniwersytet
Mjr Walerian Hildegard Orłowski
Narodowy im. Jurija Fedkowycza).
z małżonką Stanisławą z domu Kühner
Wybuch pierwszej wojny światowej
[fot. archiwum prywatne autora].
uniemożliwił mu kontynuację nauki,
?tab=1 [dostęp: 24.09.2017].
2
Jahresbericht der Gr.-Or. Ober-Realschule in Czernowitz am Schlusse des Schuljahres 1912/1913, Czerniowce 1913, s. 85, 95.
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jako ochotnik pierwszoroczniak w dniu 28 lipca 1914 r. wstąpił do Cesarsko-Królewskiej Armii, w której został przydzielony do 22. Pułku Piechoty
c.k. Landwehry, stacjonującego również w Czerniowcach. Po odbyciu szkoły
oficerskiej w Gleichbergu, w dniu 28 lutego 1915 r. został mianowany na stopień
chorążego (Fähnrich), ze starszeństwem z dnia 1 maja 1915 r. W ramach 22 p.p.
c.k. Landwehry walczył na froncie rosyjskim oraz włoskim, łącznie w służbiej
frontowej spędził 34 miesiące, został między innymi odznaczony Signum
Laudis, brązowym Medalem Waleczności oraz Krzyżem Wojskowym Karola.
Z dniem 1 stycznia 1916 r. awansowano go na stopień podporucznika (Leutnant) z 120 lokatą na liście starszeństwa z dnia 1 stycznia 1916 r.3, a następnie
w dniu 1 listopada 1917 r. na stopień porucznika (Oberleutnant) z 77 lokatą
starszeństwa z dnia 1 listopada 1917 r.4 Podczas pierwszej wojny światowej,
a dokładnie w dniu 1 lipca 1915 r., poległ jego młodszy brat Leopold Karol
Orłowski, urodzony 12 grudnia 1894 r. w Kimpolungu5.
Walerian Orłowski 4 listopada 1918 r. trafił do włoskiej niewoli, gdzie 28
stycznia 1919 r. wstąpił do polskich oddziałów formowanych w obozie w Santa
Maria Capua Vetere, którym przewodził kpt. Czesław Petelenz. We Włoszech
ukończył szkołę oficerską w Casagiove, a następnie trafił do obozu La Mandria
di Chivasso dowodzonym przez kpt. Karola Golachowskiego. W obu obozach
pełnił funkcję komendanta batalionów, składających się z około 1000 żołnierzy
oraz ponad 30 oficerów. Jak sam pisał we własnym życiorysie dołączonym do
odrzuconego przez Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości wniosku o odznaczenie:
Stanowisko dwódcy batalionu było wówczas bardzo ciężkie. Dowództwo
Armii Gen. Hallera we Francji odwlekało wyjazd do kraju względnie do
Francji transportów, co wywoływało rozgoryczenie wśród żołnierzy. Ponadto
choroby epidemiczne, jak: dyzenteria, paratyfus i t.p. demoralizowały również
żołnierzy.
Verordnungsblatt für die kaiserlich-königliche Landwehr nr 21, Wiedeń 1917,
http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:8e8f8698-a9d7 – 4bf2 – 859b-2fbb27dcf490?page=uuid:1f28c650-a740 – 11e6 – 8d98 – 005056b73ae5 [dostęp: 23.09.2017].
4
Verordnungsblatt für die kaiserlich-königliche Landwehr nr 186, Wiedeń 1917, http://
www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:c09fd188-fe40 – 4a8a-b206 – 4604b682ac42?page=uuid:4cd85741-a744 – 11e6-b8d9 – 005056b73ae5 [dostęp: 23.09.2017].
5
Verlustliste nr 486, Wiedeń 1916, http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/
uuid:0f0267b0 – 1707 – 11df-ad19 – 0013d398622b?page=uuid:1ea146a0 – 1707 – 11df-951b0013d 398622b&fulltext=Orlowski%20Leopold [dostęp: 27.09.2017].
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Żołnierzy Polaków, którzy składali się przeważnie z jeńców byłej armii
austriackiej, częściowo długoletniem pobytem w niewoli, częściowo długotrwałym oczekiwaniem powrotu do kraju, często było trudnym utrzymać
w dyscyplinie i tylko żmudną pracą oświatową, uświadamiającą w duchu
patriotycznym, udało się utrzymać w karności.

W czerwcu 1919 r. przedostał się wraz ze swoim batalionem, składającym
się z około 1000 osób, przez Austrię oraz Czechosłowację do Polski. Po przybyciu do Polski został przydzielony z batalionem do 15. Pułku Strzelców Polskich
Armii Gen. Hallera. Następnie trafił do Centrum Instrukcyjnego 3. Dywizji
Armii Gen. Hallera, gdzie pełnił funkcję adiutanta komendanta ppłk. armii
francuskiej Widmana, który następująco oceniał młodego porucznika:
Były porucznik austriackiej armii czynnej. Jego edukacja jest doskonała.
Charakter solidny i wyważony. Bardzo dobre wykształcenie ogólne (matura)
i ma za sobą dwa semestry studiów filozoficznych, zna bardzo dobrze przepisy
i je stosuje w sposób rozsądny (adekwatny). Piękna postawa, powinien moim
zdaniem stać się świetnym oficerem służby czynnej.

W dniu 15 listopada 1919 r. został przeniesiony do 8. Pułku Strzelców Polskich Armii Gen. Hallera, który po włączeniu do struktur Wojska Polskiego
został przemianowany na 50. Pułk Piechoty Strzelców Kresowych im. Francesco
Nullo. Podczas wojny polsko-bolszewckiej Walerian Orłowski jako dowódca
4. kompanii 50 P.S.K. (funkcję tę pełnił w okresie od 15 listopada 1919 r. do
1 grudnia 1920 r.) wykazał się walecznością, za co został trzykrotnie odznaczony
Krzyżem Walecznych oraz podany do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari,
którego nie otrzymał z uwagi na obowiązujące limity pułkowe. O waleczności
Waleriana Orłowskiego świadczyć może opis czynu w uzasadnieniu wniosku
o odznaczenie Krzyżem Walecznych:
Podczas odwrotu 50 P.S.K. (Pułku Strzelców Kresowych) spod Gołogóry,
dnia 18 sierpnia 1920 r., I Baon (Batalion) 50 P.S.K. który pełnił służbę przedniej
straży otrzymał zadanie obsadzenia wsi Nowosiółki i zajęcia pozycji obronnej
celem celem zabezpieczenia wycofania się grupy. I Baon przybywszy na miejsce,
znużony po marszu i ciężkiej służbie jako straż przednia oddał się na chwilę
odpoczynkowi. Podczas, gdy D-cy (Dowódcy) poszczególnych Kompanji udali
się w okolicę wsi, celem obrania pozycji obronnej.
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W międzyczasie zjawiła się Kawalerja bolszewicka i zaczęła atakować
I Baon. Kapitan Orłowski D-ca 4 Komp. (Kompanii) nie czekając na rozkaz
D-wa Baonu, z własnej inicjatywy rzucił się z 4-tą Kompanją do kontrataku.
Żołnierze 4 Kompanji, zachęcani słowami i czynem, przez swego D-cę,
który pierwszy szedł do ataku, rzucili się na nieprzyjaciela, zadając mu ciężki
straty. Dowodem czego były liczne trupy i ranni po stronie nieprzyjacielskiej.
Nieprzyjaciel rozbity brawurowym kontratakiem 4-tej Komp., uszedł z pola
walki i więcej ataków nie ponawiał.
Kpt. Orłowski, swą odwagą, szybką orjentacją i zimną krwią oddał wielkie
usługi całemu Pułkowi., który podczas tej walki znajdował się na drodze Gołogóry
– Nowosiółki w kolumnie marszowej. Swym kontratakiem pozwolił I Baonowi
przygotować się do obrony i niedopuścił do rozbicia tegoż Baonu. Reszta Kolumny,
która nieprzeczuwała nic złego, zaalarmowana wrzawą walki, mogła się odpowiednio zabezpieczyć i spokojnie maszerować do miejsca jej przeznaczonego.

Walerian Orłowski dekretem L. 2265 z dnia 19 sierpnia 1920 r. został
zatwierdzony w stopniu kapitana ze starszeństwem z dnia 1 czerwca 1919 r.6
W 1922 r. został mianowany na stanowisko pełniącego obowiązki dowódcy
II batalionu 50 P.S.K.7, aczkolwiek batalionem tym dowodził już od 1 grudnia
1920 r., zatwierdzenie nastąpiło w 1925 r.8 W okresie pokoju dwa pierwsze
bataliony 50 P.S.K. stacjonowały w Kowlu (Wołyń), natomiast III batalion został
detaszowany do Sarn (Wołyń), a cały pułk przynależał do 27. Dywizji Piechoty.
W 1924 r. został awansowany na stopień majora z 182 lokatą w korpusie oficerów piechoty, ze starszeństwem z dnia 15 sierpnia 1924 r.9 Z dniem 1 marca
1926 r. został przesunięty na stanowisko kwatermistrza 50 P.S.K., które było
jego ostatnim stanowiskiem w służbie liniowej10.

Dziennik Personalny nr 32, Warszawa 1920, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
docmetadata?id=89273&from=publication [dostęp: 24.09.2017].
7
Dziennik Personalny nr 22, Warszawa 1922, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=47866&tab=3 [dostęp: 24.09.2017].
8
Dziennik Personalny nr 55, Warszawa 1925, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
docmetadata?id=68853&from=publication [dostęp: 24.09.2017].
9
Dziennik Personalny nr 131, Warszawa 1924, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
docmetadata?id=67644&from=publication [dostęp: 24.09.2017].
10
Dziennik Personalny nr 5, Warszawa 1926, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
docmetadata?id=69169&from=publication [dostęp: 24.09.2017].
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W 1927 r. został przesunięty do służby w administracji wojskowej, początkowo odbył praktykę w Powiatowej Komendzie Uzupełnień Kowel11.
Z dniem 1 sierpnia 1927 r. został kierownikiem I referatu Powiatowej Komendy
Uzupełnień Dębica, której komendantem był wówczas ppłk Juliusz Zygmunt
Skorupka-Padlewski12. Od dnia 1 stycznia 1929 r. został pełniącym obowiązki
komendanta PKU Dębica (od 1938 r. nastąpiła zmiana nazwy na Komenda
Rejonu Uzupełnień Dębica – KRU Dębica), z zatwierdzeniem w 1932 r.13 14
Na stanowisku komendanta PKU Dębica znajdował się do wybuchu II wojny
światowej. We wrześniu 1939 r. przyjął do KRU Dębica por. Adama Lazarowicza
ps. Klamra, który po ewakuacji wojska we wrześniu 1939 r. został komendantem
miasta Dębicy15.
Podczas ewakuacji KRU Dębica
mjr Orłowski wraz z kpt. Janem
Nowakiem (kierownikiem I referatu
KRU Dębica) najprawdopodobniej
w dniu 18 września 1939 r. trafił pod
Tarnopolem do sowieckiej niewoli.
Następnie został osadzony w obozie jenieckim w Kozielsku, znalazł
się na liście wywózkowej NKWD
nr 015/2 z 1940 r. między innymi
wraz z gen. bryg. Bronisławem
Bohaterewiczem, gen. bryg. Jerzym
Wołkowickim, gen. bryg. Mieczysławem Smorawińskim oraz mjr.
Adamem Solskim. Podczas ekshumacji przeprowadzonej w Katyniu
Mjr Walerian Hildegard Orłowski wraz z małżonką
we Lwowie [fot. archiwum prywatne autora].

Dziennik Personalny nr 7, Warszawa 1927, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
docmetadata?id=90614&from=publication [dostęp: 24.09.2017].
12
Dziennik Personalny nr 19, Warszawa 1927, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
docmetadata?id=69221&from=publication [dostęp: 24.09.2017].
13
Dziennik Personalny nr 5, Warszawa 1929, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
docmetadata?id=70333&from=publication [dostęp: 24.09.2017].
14
Dziennik Personalny nr 6, Warszawa 1932, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
docmetadata?id=72612&from=publication [dostęp: 24.09.2017].
15
Z. Lazarowicz, Klamra – mój ojciec, Wrocław 2009, s. 24.
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przez Międzynarodową Komisję Lekarską powołaną przez Niemców w 1943 r.,
jego ciało zostało odnalezione oraz oznanczone numerem AM 023. Poza
wspomnianym wcześniej trzykrotnym odznaczeniem Krzyżem Walecznych,
majorowi Orłowskiemu przyznano również między innymi Złoty Krzyż Zasługi
(1936 r.)16, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918 – 1921 oraz Medal Dziesięciolecia
Odzyskanej Niepodległości. W 2007 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej
został pośmiertnie mianowany na podpułkownika.

Dziennik Personalny nr 1, Warszawa 1936, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
docmetadata?id=72749&from=publication [dostęp: 24.09.2017].
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