
Skierniewice, 2018-03-14

Szanowni Mieszkańcy Skierniewic,

W lipcu 2018 roku mija 240 lat od urodzin wielkiego skierniewiczanina Jana

Kozietulskiego. W związku z tym jubileuszem Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic,

przy  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  Skierniewicki  Klub  Francuski,  zainicjowało

budowę pomnika – popiersia Jana Kozietulskiego, które stanie na  Bulwarze Przyjaźni

Polsko – Francuskiej  otwartym w 2015 roku z okazji rocznicy 20-letniej  przyjaźni

i współpracy naszego miasta z francuskim miastem  Châtelaillon-Plage.

Jan Kozietulski herbu Abdank (ur. 4 lipca 1778 w Skierniewicach, zm. 3 lutego

1821 w  Warszawie) był  pułkownikiem  wojsk  polskich,  dowódcą  3.  szwadronu

1.  Pułku  Lekkokonnego  Polskiego  Gwardii  Cesarskiej (1er  Régiment  de  Chevau-

Légers  Polonais  de  la  Garde  Impériale),  dowódcą  3  Pułku  Eklererów  Gwardii

Cesarskiej (3e  régiment  des  éclaireurs  de  la  Garde  impériale),  dowódcą  4  Pułku

Ułanów Królestwa Kongresowego.  Ten  znany  i  ceniony  żołnierz,  towarzysz  broni

Napoleona Bonaparte był  uczestnikiem kampanii napoleońskich w latach 1806–1807

i  1808  r.  w Hiszpanii.  W  kwietniu  1807  roku  został  dowódcą  3 szwadronu

szwoleżerów, 30 listopada 1808 prowadził zwycięską szarżę polskich szwoleżerów na

przełęczy Somosierra, dzięki której zdobyto wąwóz otwierający  Napoleonowi i jego

armii drogę do Madrytu, a tym samym umożliwiło kontynuację kampanii hiszpańskiej.

Ponadto J.  Kozietulski  brał  udział  w kampanii  austriackiej,  w bitwie pod Wagram

(1809), w kampanii rosyjskiej (1812–1813) i niemieckiej (1813–1814).  Uczestniczył

również  w  bitwie  narodów pod  Lipskiem.  W marcu  1814  roku,  broniąc  wzgórza

Montmartre wraz z  generałem-majorem Dautancourtem, stał się jednym z najlepszych

i najodważniejszych obrońców Paryża przed wojskami koalicji antynapoleońskiej. 

Jego czyny są opiewane w pieśni „Marsz Kozietulskiego”. 
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Za swoje zasługi w bitwach pod Somosierrą i  Wagram, w 1809 roku został

odznaczony  najwyższymi  odznaczeniami  nadawanymi  przez  państwo  francuskie

(L’Ordre national de la Légion d’honneur – Officier é Chevalier) -  dwoma orderami

Legii Honorowej (kawalera Legii Honorowej i oficera Legii Honorowej) , natomiast

w 1810 r. został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari – najwyższym

polskim odznaczeniem wojskowym i  najstarszym orderem wojskowym na świecie.

W 1811 roku z rąk Cesarza Napoleona otrzymał tytuł Barona Cesarstwa Francji. Za

kampanię niemiecką spotkał się z uznaniem cesarza i jako pierwszy spośród Polaków

w  1813  r.  otrzymał Ordre  Impérial  de  la  Réunion,  czyli  Order  Zjednoczenia,

ustanowiony z okazji wcielenia Holandii do Cesarstwa Francuskiego.

Dokument nadania Krzyża Kawalerskiego Legii Honorowej Kozietulskiemu z 10 marca 1809 r.
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Dyplom nadania przez cesarza Napoleona I tytułu barona Cesarstwa Francuskiego płk. Janowi

Kozietulskiemu z 26 IV 1811 roku

Jan  Kozietulski  -  symbol  brawury,  fantazji,  ogromnej  odwagi  i  wielkiej

przyjaźni  z  Napoleonem  -  dla  społeczności  Skierniewic  jest  powodem  do  dumy.

Dlatego  zaszczytem  będzie  upamiętnienie  jego  osoby  stosownym  pomnikiem

(popiersiem z brązu), który następnym pokoleniom będzie przypominał o bohaterskiej

postawie i zasługach wielkiego skierniewiczanina oraz o wspólnych dziejach polsko –

francuskich. 

wzór popiersia Jana Kozietulskiego



lokalizacja pomnika na Bulwarze Przyjaźni Polsko – Francuskiej

(fot. uroczyste otwarcie bulwaru w 2015 roku z okazji rocznicy 20-letniej przyjaźni i współpracy Skierniewic

z francuskim miastem  Châtelaillon-Plage; od lewej wicemer Châtelaillon - Stéphane Villain, ambasador Francji

w Polce Pierre Buhler, prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk)

Wobec  powyższego  Stowarzyszenie  Skierniewicki  Klub  Francuski  oraz

Towarzystwo  Przyjaciół  Skierniewic  zwraca  się  do  Państwa  z  uprzejmą  prośbą

o  wsparcie  finansowe  budowy  pomnika (poprzez  dobrowolne  wpłaty  na  konto

Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic nr rachunku 94 9297 0005 0163 9558 2004 0001

w  Banku  Spółdzielczym  z  dopiskiem:  „Pamięci  J.Kozietulskiego”,  zakup  cegiełek

dostępnych  w  Towarzystwie  Przyjaciół  Skierniewic,  bądź  udział  w  zaplanowanych

kwestach), którego uroczyste odsłonięcie planowane jest na lipiec 2018 r.

Jednocześnie  informujemy,  że  lista  darczyńców  zostania  zamieszczona

w pamiątkowej kapsule wmurowanej pod pomnikiem.

Z wyrazami szacunku, 

Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic

Skierniewicki Klub Francuski
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