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Toporzysko, 1 stycznia 2011r.
Strzelcy konni, przyjaciele i sympatycy
Dziś w dniu rozpoczynającego się Nowego Roku życzę wszystkim zdrowia,
miłości i spełnienia marzeń. Niech ten Nowy Rok przyniesie nam nie tylko radość
z pełnionej służby ale także nowe wyzwania na polu szerzenia historii, tradycji
i etosu kawalerii a zwłaszcza Pułku 3 Strzelców Konnych.
Niech konie nasze będą zdrowe a hipodromy całej Polski dla nas łaskawe.
Niech szable i lance nie chybiają a trofea będą obﬁte.
Niech dziewczyny nas kochają, a szczęście nam sprzyja.
Czego sobie i Wam życzę
Dowódca Szwadronu Toporzysko
rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski

9 października 2009 roku, Minister Obrony Narodowej ustanowił
31 sierpnia Świętem Kawalerii Polskiej. W uzasadnieniu podkreślił, że
będzie ono „ukoronowaniem historycznej świetności polskiej broni
narodowej oraz jej wkładu w rozwój polskiej tradycji orężnej”. W tym
roku po raz pierwszy Święto Kawalerii Polskiej obchodzone było na
polach Komarowa w 90 rocznicę największej kawaleryjskiej bitwy XX
wieku, kiedy to 1 Dywizja Jazdy pod dowództwem pułkownika Juliusza
Rómmla, mimo przewagi liczebnej i lepszego uzbrojenia przeciwnika,
zwyciężyła sowiecką Armię Konną Siemiona Budionnego. W numerze
relacja ze Święta Kawalerii oraz wspomnienia z planu zdjęciowego do
ﬁlmu „Bitwa Warszawska 1920 r.” Jerzego Hoﬀmana.
Polecamy artykuł pana mjr Zbigniewa Makowieckiego traktujący
o gen. Bolesławie Wieniawa-Długoszowskim i historię sztandaru Chorągwi
Krakowskiej ZHP opowiedzianą przez pana dr Wincentego Smolaka.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych historią P3SK do pomocy w
redagowaniu „Jednodniówki”.
Paweł Wieńć
________________________________________________________
zapraszamy również na naszą stronę internetową:
h p://www.strzelcykonni.pl/
kontakt:
tel: 018 287 38 32
e-mail: biuro@toporzysko.pl
wienc@gazeta.pl

Kalendarium
1 maja 2010 r. – obchody Święta Pułkowego Pułku 3 Strzelców
Konnych. Kraków – Olszanica.
Fort pomocniczy piechoty nr 39 „Olszanica” w Krakowie
był miejscem, w którym płk Bronisław Lubieniecki 2 maja 1993
roku uhonorował 15 Krakowską Konną Drużynę Harcerzy prawem
noszenia barw Pułku 3 Strzelców Konnych. 17 lat później miejsce to
ponownie zostało świadkiem Święta Pułkowego Pułku 3 Strzelców
Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.
Rozpoczęliśmy od wysłania delegacji na cmentarz Salwatorski,
aby oddać hołd ostatniemu dowódcy Pułku w Kampanii Wrześniowej
1939 roku, ppłk dypl. Janowi Małysiakowi i na cmentarz w Zabierzowie
gdzie spoczywa pani Danuta Lubieniecka–Jacobson, żona dowódcy Koła
Pułkowego płk dr Bronisława Lubienieckiego. Pani Danuta Lubieniecka
była duszą i ciałem Koła Pułkowego. Niesamowita gościnność p. Danusi
(bo tak ją wszyscy nazywaliśmy) była znana nie tylko w naszym Kole, ale
w szerokich kręgach kawaleryjskich i taką pozostała w naszej pamięci.
O godzinie 1100 w kościele o.o. Kapucynów została odprawiona Msza
Św. w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy naszego Pułku, oraz
w intencji śp. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w 70 rocznicę śmierci.
Zaszczyciły nas swoją obecnością poczty sztandarowe Szwadronu
Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Pułkownika Jana
Hipolita Kozietulskiego, Szwadronu Niepołomice w barwach 8 Pułku
Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego jak również poczet kombatantów
Armii Krajowej. Wśród obecnych nie zabrakło jak zwykle pana mjr
Zbigniewa Makowieckiego. Niestety ze względu na stan zdrowia nie mogli
przyjechać pan płk Antoni Ławrynowicz i pan rtm. Wilhelm Bilewicz.
Po Mszy Św. w krypcie Loretańskiej złożyliśmy kwiaty pod
tablicą upamiętniającą Pułk, a na dziedzińcu odbył się Apel Poległych.
Cmentarz Rakowicki. Groby dowódców – płk Marcina hr. Amora
Tarnowskiego – pierwszego dowódcy 3PSK w okresie Królestwa Polskiego
i płk dr Bronisława Lubienieckiego – twórcy i pierwszego dowódcy Koła
Pułkowego. Sylwetkę, dokonania i zasługi tego ostatniego, w krótkich,
żołnierskich słowach przedstawił mjr Makowiecki. Na koniec przed
symbolicznym grobem mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” przemowę
wygłosił prezes oddziału krakowskiego AK kpt. Jerzy Krusenstern „Tom”.

fot.1. Poczet sztandarowy Szwadronu Toporzysko na hipodromie w Olszanicy.

Fort w Olszanicy przywitał gości udekorowany w
barwy Pułkowe. Rozległa wystawa przedstawiała nasze wielkie
przedsięwzięcie z 2009 roku – wyprawę „Wrześniowy Szlak”.
Witamy przybyłego dr Wincentego Smolaka z żoną Marią.
Ze względu na zły stan zdrowia nie mógł on uczestniczyć w życiu
naszego Szwadronu w ostatnim czasie tak jakby sobie życzył.
Przez cały ten czas wspierał nas jednak pomysłami, dobrą
radą i świetnymi tekstami, które mieliśmy zaszczyt publikować.
Cieszymy się, że udało mu się być z nami w tym ważnym dla nas dniu.
Pokazy kawaleryjskie były następnym punktem programu. Zgromadzeni
mogli zobaczyć musztrę dwóch sekcji kawalerii konno, a chwilę
potem podziwiać sprawność jeźdźców we władaniu białą bronią.
Poczta węgierska i kładzenie konia zakończyło część jeździecką.
Po
kolacji
zaprezentowaliśmy
premierowy
ﬁlm
traktujący o naszej wyprawie (na razie w wersji reżyserskiej),
który mimo sporych jeszcze niedociągnięć, spotkał się
z przychylnym przyjęciem publiczności. Film ten ma być dodatkiem do

albumu „Wrześniowy Szlak”, który ukaże się pod koniec roku 2010.
Na zakończenie chcielibyśmy jeszcze raz podziękować przybyłym
na nasze Święto Pułkowe. Wasza obecność była dla nas najlepszą
nagrodą za nasze trudy roku ubiegłego.
3 maja 2010 r. Skawica.
Delegacja Szwadronu w sile 7 szabel wzięła udział w obchodach
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

fot.2. 3.05.2010 r. Skawica

8 maja 2010 r. – Święto Pułkowe 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich.
Warszawa.
„Kto przykładem w boju świeci?
Szwoleżerów to pułk trzeci”.
Na terenie ośrodka TKKF „Hubert” w Warszawie obchodził Święto
Pułkowe Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, nasi
przyjaciele z „Wrześniowego Szlaku”. Po Mszy Św. polowej nastąpiła
deﬁlada Szwadronu konno z rozwiniętym sztandarem a następnie pokazy
kawaleryjskie. Szwoleżerowie imponowali poziomem wyszkolenia
i nienagannym umundurowaniem.

fot.3. Skok przez płonące koło.

6 czerwca 2010 r. – Memoriał Danuty Marszałek-Waligórskiej.
W czerwcowy weekend odbył się w Krakowie – Swoszowicach
piętnasty już Memoriał Danuty Marszałek – Waligórskiej. Organizowany
był jak zwykle przez Klub Sportowy „Bór”, po raz trzeci już na hipodromie
WLKS „Krakus” Swoszowice.
Niestety pogoda, która w tym roku mocno daje się we znaki
wszystkim, nie odpuściła i tym razem. Z powodu ulewnego deszczu w
nocy z czwartku na piątek i w piątkowy ranek konkursy w pierwszy dzień
zawodów zostały odwołane. Podłoże zrobiło się grząskie i nieprzyjazne
dla koni. Po południu odbył się tylko, na prośbę kilku zawodników, jeden
konkurs dla młodych koni. Na szczęście swoszowicki hipodrom wysychał
szybko i w sobotę podłoże było już całkiem dobre, a w niedzielę wręcz
idealne – wilgotne, ubite i sprężyste.
W zawodach wystartowało 45 par, w tym 15 w eliminacjach
Mistrzostw Polski Młodych Koni. KS „Bór” reprezentowały 4 pary:
Katarzyna Waligórska na Asuanie, Karolina Wojdyła na Azylu,
Michał Stąpor na Szpaku i Emilia Chmielowska na Sweet Dream.
W sobotę i w niedzielę pogoda była piękna, starty odbywały się
bez zakłóceń.
Największe emocje wzbudziła Duża Runda Memoriału czyli
konkurs Grand Prix. Ostatni raz konkurs tej klasy w Krakowie można było
oglądać ponad 20 lat temu. Tym razem wystartowało 2 zawodników –
Łukasz Wituchowski na koniu Finest 0003 i Marcin Kural na Kolorado.
Widzowie mogli na żywo podziwiać piaﬀy, pasaże, piruety w galopie,
lotne zmiany nogi co jedno i dwa foule oraz inne najtrudniejsze elementy
ujeżdżeniowe. Zwycięzcą Dużej Rundy został Łukasz Wituchowski,
zawodnik WLKS „Krakus” Swoszowice, Małej Rundy – Katarzyna Klein na
koniu Broker, reprezentująca KJK „Klan” Kraków.
Kpr. kaw. och. Michał Stąpor na wał. Szpak zajął w swojej rundzie
pierwsze miejsce. Gratulujemy.
W niedzielne popołudnie, po ostatnich przejazdach, odbyły się
krótkie zawody kawaleryjskie pomiędzy Pułkiem 3 Strzelców Konnych z
Toporzyska i 3 Pułkiem Szwoleżerów z Warszawy. W tym roku musieliśmy
uznać przewagę szwoleżerów. Rewanż – za rok.

fot.4. XV Memoriał Danuty Marszałek – Waligórskiej. Kpr. kaw. och. M. Stąpor na
wał. Szpak.

13 czerwca 2010 r. – uroczystość w Skawicy.
13 czerwca 2010 roku wzięliśmy udział w obchodach z okazji
beatyﬁkacji ks. Jerzego Popiełuszki, która odbyła się na Placu Jana Pawła II
w Skawicy. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 1000 złożeniem kwiatów
pod pomnikiem a następnie uroczystą Mszą Św. koncelebrowaną przez
ks. Stanisława Małkowskiego z Warszawy - przyjaciela księdza Jerzego
Popiełuszki.
W związku z tym, że część naszego szwadronu wyjechała
na zawody do Suwałk, w Skawicy byliśmy w okrojonym składzie:
Paweł Wieńć, Michał Karpierz, Marek Sroczyński, Tomasz Piechowicz
i Kamil Nowicki. Podczas tych obchodów pełniliśmy wartę honorową
przed pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki oraz odbieraliśmy i składaliśmy
wieńce przynoszone przez poszczególne delegacje.
Uroczystości zakończyła cześć artystyczna, w której m.in.
wystąpili: Agnieszka Kuk z Filharmonii Krakowskiej, Tomasz Kuk z Opery
Krakowskiej, prof. Małgorzata Westrych grająca na organach, Orkiestra
Dęta ze Skawicy i zespół "Zbójnik".
12 - 13 czerwca 2010 r. X Piknik Kawaleryjski w Suwałkach.
W dniach 12-13 czerwca 2010r odbył się X Jubileuszowy Piknik
kawaleryjski w Suwałkach, który ma na za zadanie podtrzymywanie
tradycji kawaleryjskich Suwałk. W mieście tym przed wojną stacjonował
3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich.
W skład programu pikniku wchodzą zawody kawaleryjskie, pokazy
wyszkolenia i sprawności kawaleryjskich konia i jeźdźca, przemarsze
ulicami Suwałk oraz inscenizacje i rekonstrukcje walk.
Po drodze do Suwałk zabraliśmy zaprzyjaźnioną z naszym pułkiem
reprezentacje 3 Pułku Szwoleżerów z Warszawy gdzie zrobiliśmy sobie
i koniom 2 godziny przerwy.
Nasi strzelcy godnie reprezentowali barwy P3SK zajmując czołowe
miejsca: Andrzej Kowalczyk na kl. Pianola zajął pierwsze miejsce, Bartek
Przybyś na Elbie był piąty a Michał Stąpor na kl. By Life Top miejsce
trzynaste. Startowało 37 par.
Bardzo dziękujemy organizatorom zawodów i gospodarzom
stajni państwu Płońskim za miłą opiekę i atmosferę, która sprzyjała
zawodnikom podczas zawodów.

fot.5. Plut. kaw. och. Andrzej Kowalczyk i Pianola. Zwycięzcy zawodów w
Suwałkach.

23 – 29 sierpnia 2010 r. – obchody bitwy pod Komarowem, Święto
Kawalerii Polskiej i zdjęcia do ﬁlmu J. Hoﬀmana – „Bitwa Warszawska
1920 ”.
Obszerna relacja we wspomnieniach Dariusza Waligórskiego pt.
„Komarów”.
5 września 2010 r. – Obóz szkoleniowy i Dożynki Powiatowe. Wysoka.
W dniach 30 sierpnia do 5 września 2010 roku mieliśmy
okazję gościć w Toporzysku Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów
Mazowieckich oraz pluton z Jasła Szwadronu Niepołomice w barwach
8 Pułk Ułanów na wspólnym obozie szkoleniowym.
Podczas tygodnia szkoleń doskonalono jazdę konną, musztrę
pojedynczego żołnierza oraz sekcji (pieszo i konno), jak też podstawy
władania białą bronią. Całość dopełniały zajęcia teoretyczne. Obóz
zwizytował Robert Woronowicz, zca dcy Szwadronu Reprezentacyjnego,
który zgodził się również przeprowadzić kilka treningów.
Obóz zakończył się zdobywaniem odznak jeździeckich PZJ w
sobotę oraz uczestnictwem w Dożynkach Powiatowych na Wysokiej.
Niestety deszczowa pogoda nie pozwoliła nam przeprowadzić pokazów,
więc po Mszy Św. Dożynkowej, w której wziął udział nasz poczet, w
sile 16 koni przemaszerowaliśmy ze wszystkimi na miejsce kolejnych
uroczystości.
25 – 26 września 2010 r. – X Mistrzostwa Polski Militari. Stara Miłosna.
W dniach 25 – 26 września 2010 roku na terenie hipodromu
Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP odbyły się kolejne X już Kawaleryjskie
Mistrzostwa Polski Militari.
Do rywalizacji stanęło 18 zawodników. Zawody wygrał chorąży
Paweł Papis na koniu Parytet. Na drugim miejscu uplasował się starszy
ułan Marcin Wojna na koniu Aron. Trzecie miejsce zajął wachmistrz
Sławomir Naumiuk na wałachu Magister.
Miejsca reprezentantów Szwadronu Toporzysko: Bartłomiej
Przybyś na kl. Elba zajął V msc., Andrzej Kowalczyk na Pianoli – VII msc.
By Life Top, na której startował Michał Stąpor, została wycofana po
pierwszej próbie z powodu kulawizny.

2 – 3 października 2010r. – Zjazd Pułku w Woli Gułowskiej. Obchody
71 rocznicy bitwy pod Kockiem.

ppor. kaw. och. Paweł Wieńć
Rekonstrukcja
W chłodne, sobotnie przedpołudnie na łące w Adamowie
rozegrały się zawody kawaleryjskie. Rywalizowali z nami przyjaciele ze
Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich – nasi
towarzysze z „Wrześniowego Szlaku”. Zawody były niesłychanie zacięte
i wyrównane a odbyły się w miejscu, gdzie rok temu przeprowadzaliśmy
ostatnie pokazy na naszym rajdzie. Nie zabrakło wśród publiczności pana
majora Zbigniewa Makowieckiego oraz wójta gminy Adamów, pana
Sławomira Skwarka, z którymi rok temu przyszło nam się żegnać właśnie
w tym miejscu.
Wieczorem – Kalinowy Dół. Miejsce, w którym Pułk został
rozbity 6 października 1939 r. W mroku widoczne twarze mieszkańców
wioski oraz zgromadzonych gości w lekkiej poświacie księżyca. Skupione
i poważne. W niejednym oku szkli się łza. Tutaj wszyscy pamiętają te
tragiczne chwile z przed 71 lat. Opowieści o Pułku, który nie skapitulował,
żyją wśród starszych i są przekazywane młodym pokoleniom. Padają
komendy. Meldunek od dowódcy Szwadronu Toporzysko przyjmuje
pan mjr Makowiecki, który następnie lustruje wyrównany dwuszereg
młodych szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych. „CZOŁEM PANIE
MAJORZE!” Apel Poległych. Nazwiska, stopnie, miejsca bitew. Jakby
oderwane od realnych ludzi. „Wzywam Was – STAŃCIE DO APELU!”
Dopóki będziemy pamiętać o ich poświęceniu i bohaterstwie pamięć
o tych, którzy polegli będzie żywa. „POLEGLI NA POLU CHWAŁY!” Echo
niesie po całym Kalinowym Dole. „BACZNOŚĆ! Prezentuj – BROŃ! Na
prawo – PATRZ!” Błysnęły szable, pochylił się sztandar. Czas na złożenie
wieńców i chwilę zadumy. Na koniec trębacz gra „Śpij kolego w ciemnym
grobie…” Uroczystość dobiega końca. Sprawnie przechodzimy z szyku
rozwiniętego w kolumnę marszową. Szybki powrót do Woli Gułowskiej.
Jeszcze dużo spraw mamy dzisiaj do załatwienia.
Po kolacji w Domu Kultury - spotkanie w gronie znajomych
i sympatyków. Prezentujemy naszą najnowszą publikację: pamiętniki
śp. pana mjr Jana Bodzicza pt. „…Uszedłem z Życiem”. Wydane zostały
dzięki uprzejmości pani Mirosławy Bodzicz. Mjr Jan Bodzicz w Kampanii

Wrześniowej był zastępcą dowódcy plutonu łączności w stopniu
plutonowego podchorążego. Był człowiekiem całym sercem oddanym
pracy w Kole Pułkowym Pułku 3 Strzelców Konnych, w którym przez długie
lata szefował Komisji Rewizyjnej. Równolegle udzielał się w Światowym
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dla nas, ówczesnych harcerzy, niezwykle
serdeczny i życzliwy, wspierał nas zawsze w naszych przedsięwzięciach.

fot.6. Bartłomiej Przybyś na kl. Elba.

O 2300 wychodzimy na szkolenie w zakresie obsługi i BHP w
posługiwaniu się karabinkiem. Jutro bierzemy udział w rekonstrukcji
walk pod Wolą Gułowską, gdzie wraz z kolegami z 3 PSzwol oraz
8 i 10 PUł będziemy wspierać piechotę w natarciu. Niestety, zapewne
również w odwrocie. Ja mam poprowadzić nasz oddział w sile 20 szabel
do ataku.
Przypadła mi również rola bohaterskiego rotmistrza, który zniszczył
gniazdo ckm na wieży klasztoru w Woli Gułowskiej z armatki ppanc.
37 mm Bofors, którego obsługa wcześniej poległa. Szybkie przeszkolenie
oraz zapoznanie ze scenariuszem jutrzejszej imprezy i wracamy jeszcze
na chwilę na salę w Domu Kultury, gdzie obowiązkowo pijemy o północy
zdrowie konia, po czym powoli udajemy się na spoczynek. Jutro bardzo
napięty dzień i trzeba być w dobrej formie.
Niedziela. Od rana czyścimy mundury i polerujemy
buty. Po południu czeka nas rekonstrukcja. Wcześniej Msza
Św. w kościele Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września
i uroczystości na cmentarzu w Woli Gułowskiej. Do kościoła udaję się
z pocztem sztandarowym. Reszta kolegów pucuje konie. Po zakończeniu
Mszy szybka ceremonia odznaczenia medalami „Pro Memoria”. Również
nasze Stowarzyszenie zostało uhonorowane „za wybitne zasługi w
utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski
podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu” . Z powodu ciasnoty
muszę dokonywać skomplikowanych manewrów aby dostać się przed
ołtarz, gdzie przedstawiciel Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych dekoruje nasz sztandar.
Przemarsz na cmentarz. Tym razem konno. Tam przy
mogiłach żołnierzy września Apel Poległych przeprowadzony przez
pluton kompanii reprezentacyjnej z Dęblina.Mam wrażenie, że
wczorajsza uroczystość w naszym skromnym wykonaniu wyszła
bardziej profesjonalnie. Wracamy do stajni. Niewiele czasu zostało do
rozpoczęcia rekonstrukcji. A tyle jeszcze rzeczy do zrobienia. Trzeba
przygotować konie, pobrać broń i amunicję, wyfasować szelki, chlebaki
i ładownice. Brakuje czasu na obiad. W kolejce po broń okazuje się, że
organizator nie zapewnił pistoletów. Jasna cholera! Przyjdzie mi walczyć
gołymi rękami. Widocznie podobnie jak w II Rzeczypospolitej oﬁcer
musi zaopatrzyć się w broń własnym sumptem. Dobrze, że przynajmniej

armatki nie muszę mieć swojej. Pędzę do dowódcy na żebry. Wiem, że
ma pistolet na amunicję hukową. Pożyczam broń wraz z kaburą. Jeszcze
trzeba wyznaczyć koniowodnych i nieboszczyków i powoli można udać
się na z góry wyznaczone pozycje. Przyczajeni za laskiem czekamy na
znak, na który mamy wkroczyć do akcji. A tam już słychać wybuchy
i serie z broni maszynowej. Na sygnał ruszamy kłusem trójkami, na
drodze galop i zajeżdżamy na ustalone miejsce. „Do walki pieszej – Z
KONI!” Dobre spieszenie, koniowodni odprowadzają konie za lasek.
Przyłączamy się do ataku.
Dobywam pistoletu. Z bliska pistolet okazuje się być bronią na
plaskowe kulki. Hukową wtedy, kiedy do suchego strzału dodam odgłos
„paszczowy”. No trudno. Posuwając się skokami naprzód słyszę jak
spiker mówi o bohaterskim rotmistrzu, który z armatki z uszkodzonym
celownikiem i bez obsługi, zniszczył niemiecki ckm. Dopadam do Boforsa
a tam… wszyscy żyją i czują się świetnie. Czy tylko ja czytałem ten cholerny
scenariusz? A narrator tymczasem bardzo nalega żebym zniszczył karabin
maszynowy.
– Ostrzelajcie wieżę kościelną! – Mówię.
– Po co? – obruszył się dowódca działka.
– Mamy zniszczyć niemiecki ckm!
– Ale stamtąd nikt nie strzela! – Znowu święte oburzenie.
– Narrator mówi, że jest i strzela a publiczność czeka – chyba
prościej by mi było wybić własnoręcznie całą obsługę i samemu
rozprawić się z problemem.
– No dobrze – zgodził się wreszcie i kazał załadować.
– A może byście chociaż dla pozorów obrócili lufę w kierunku
kościoła? – Moje wojsko było już daleko przede mną.
– No dobrze – powtórzył.
Po dwóch strzałach z wieży kościelnej wypadła kukła, co
oznaczało, że mogę podążyć za swoim oddziałem. A oni w tym czasie
zdobyli zabudowania, z których zresztą dość szybko Niemcy nas wyparli.
A więc odskakujemy. Gdy za którymś razem zrywam się i chcę odskoczyć
otrzymuję postrzał w brzuch od naszego piechura. Osobiście wcale go
nie znałem, więc może to radykalny wyraz odwiecznych antagonizmów
między kawalerią a „zającami”? W normalnych warunkach strzał z
takiej odległości byłby śmiertelny, lecz ja dzisiaj jestem bohaterem!

fot.7. Wola Gułowska. Zabity kanonier przy działku ppanc. kal. 37 mm Bofors.

I w żadnym razie polec nie mogę! Zostawiam przestraszonego
„skoczybruzdę” i kontynuuję wycofywanie się. Zbiórka. Straty
niewielkie, chyba tylko Mareczek zginął koło zabudowań. Ale
kończy nam się amunicja do kbk. Zgodnie ze scenariuszem rotmistrz
mówi, że w związku z brakiem amunicji walka jest bezsensowna
więc kapitulujemy. Melduję, że kawaleria nie skapituluje
i będzie się przebijać! Pan rotmistrz życzy mi powodzenia i podaje rękę.
Wracam do naszych chłopców i wygłaszam płomienną mowę, że
to jeszcze nie koniec walki, że mamy jeszcze szable i takie tam. Widownia
wydaje się poruszona. Teraz za lasek do koni. Reszta odbędzie się w wyobraźni
publiczności. Spotykamy piechotę niemiecką. Niewidoczni dla widzów
ucinamy sobie miłą pogawędkę z wrogami. Ale czas nagli a publiczność
wymaga, abyśmy jeszcze zginęli z honorem. Dogadujemy szczegóły.
Na moją komendę wydajemy przeciągłe „HURRRRAAA!”, które zostaje
uciszone seriami z broni nieprzyjacielskiej. Podobno była to najbardziej
wzruszająca scena dla widzów. Po prezentacji oddziałów dajemy jeszcze
pokaz musztry i władania białą bronią, który przygotował i poprowadził

dowódca Szwadronu Honorowego 3 PSzwol. rtm. k.o. Piotr Szakacz.
Teraz stępem do stajni, oporządzić i nakarmić konie oraz przygotować
się do wyjazdu.
Udając się z kwatery do stajni, przechodzę obok naszej wystawy.
Duże banery rozwieszone na płocie szkoły przyciągają sporą ilość gapiów.
Wśród nich widzę dwóch mężczyzn w mundurach przedwojennej policji.
Gdy ich mijam jeden podekscytowany pokazuje coś drugiemu. Zdjęcie z
Mielnika gdzie cały oddział przekracza Bug.
– Widziałeś coś takiego? Konno przejechali przez Bug! Rzeka
tam musi mieć ponad 100 m szerokości! – Ekscytował się młodszy.
Ale kolega szybko sprowadził go na ziemię.
– Photoshop! – Stwierdził autorytatywnie.
Spróbowałem nie pęknąć ze śmiechu.

fot.8. Przy studni. Tyniewicze Małe 2009 r.

6-8 października 2010 r. – Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w
Ujeżdżeniu. Kraków.
W dniach 8 - 10 października na terenie WLKS „Krakus”
Swoszowice odbyły się Mistrzostwa Małopolski w Ujeżdżeniu,
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Ujeżdżeniu oraz
towarzyszące imprezie konkursy Zawodów Regionalnych w Ujeżdżeniu.
Reprezentant naszego Szwadronu Michał Stąpor, który
startował na wał. Azyl w rundzie P, zajął ostatecznie VI miejsce.

fot.9. Na czworoboku Michał Stąpor i Azyl.
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fot.10. Grób płk Marcina hr. Amora Tarnowskiego.

fot.11. Mogiła płk Aleksandra Błędowskiego na cmentarzu w Czernej.

fot.12. Płk Aleksander Błędowski. Zmarł w1831 r. w Krzeszowicach.

fot.13. Grób ppłk dypl. Jana Małysiaka na krakowskim Salwatorze.

fot.14. Grobowiec płk dr Bronisława Lubienieckiego.

fot.15 i 16. Rakowice. Grób płk Lubienieckiego.

2 października ukazały się wspomnienia śp. mjr Jana Bodzicza
pt. „…Uszedłem z Życiem”. Zainteresowanych nabyciem tej pozycji
prosimy o kontakt mailowy: biuro@toporzysko.pl lub telefoniczny:
018 287 38 32. Książka dostępna również na www.allegro.pl.

Wrzesień-listopad 2010 r. – „Z tradycjami Pułku 3 Strzelców Konnych w
przyszłość.

St. strz. kaw. och. Marek Sroczyński
Wrześniowy Szlak – „Z tradycją Pułku 3 Strzelców Konnych
w przyszłość”
W okresie od września do listopada 2010 roku, z myślą
o młodzieży powiatu suskiego i okolic, realizowaliśmy projekt „Z tradycją
Pułku 3 Strzelców Konnych w przyszłość”. Zakładał on zorganizowanie
obozowisk kawaleryjskich w Toporzysku, Rogoźniku, na Wysokiej podczas
dożynek powiatowych, w Bukowinie Tatrzańskiej, Suchej Beskidzkiej
i Stryszawie oraz w Zawoi. Głównym celem było przeprowadzenie
żywych lekcji historii oraz wychowania patriotycznego wzorowanych
na zeszłorocznych obozowiskach „Wrześniowego Szlaku”. Kolejnym
celem było zacieśnienie współpracy miedzy Szwadronem a władzami
samorządów lokalnych. Często, pocztą pantoﬂową, dochodziły do
nas opinie, iż jeździmy po całej Polsce – Poznań, Warszawa, miesiąc
na Podlasiu, a na terenie naszego powiatu działalność Szwadronu
Toporzysko, pomijając święta patriotyczne, jest słabo zauważalna.
I tak dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz
pomocy samorządów lokalnych zorganizowane zostały dwudniowe
obozowiska. Składały się one z kilku elementów. Była wystawa
mulmedialna mówiąca o losach Kampanii Wrześniowej oraz wojny 1939
roku ze szczególnym uwzględnieniem kawalerii. Na planszach staraliśmy
się przybliżyć powody wybuchu wojny oraz działania naszych wojsk
a na ramkach mulmedialnych wyświetlane były historyczne zdjęcia. Na
manekinach – umundurowanie garnizonowe i polowe kawalerzysty.
Wśród eksponatów wyposażenie wojskowe: karabiny, bagnety,
szable, lance i manierki. Całości dopełniał ﬁlm mówiący o zdarzeniach
historycznych tamtego okresu. Oczywiście każda osoba zwiedzająca
wystawę dostała broszurę zawierającą treści z wystawy.
Oprócz tego na ramkach mulmedialnych pokazywaliśmy
zdjęcia z zeszłorocznej wyprawy „Wrześniowy Szlak”, Święta Kawalerii
z Komarowa oraz naszego udziału w ﬁlmie „Bitwa Warszawska 1920 r.”
pana Jerzego Hoﬀmana.
Odrębnym elementem obozowiska była wystawa opowiadająca
historię zorganizowanej w zeszłym roku wyprawy „Wrześniowy

Szlak”, Święta Kawalerii z Komarowa oraz naszego udziału
w ﬁlmie „Bitwa Warszawska 1920 r.” pana Jerzego Hoﬀmana.
Odrębnym elementem obozowiska była wystawa opowiadająca
historię zorganizowanej w zeszłym roku wyprawy „Wrześniowy Szlak”.
Konie zakwaterowane zostały w stajniach polowych,
tak że całość wyglądała jak na zeszłorocznej wyprawie.

fot.17. Obóz w Suchej Beskidzkiej.

Do obozowiska zaproszona została młodzież z szkół danej gminy
lub gmin, na terenie których zostało rozbite oraz okoliczni mieszkańcy.
Młodzież była oprowadzana po wystawie, na której przewodnik, najczęściej
nasz dowódca Dariusz Waligórski starał się odkłamać mity, które cały czas
pokutują w społeczeństwie- nieprzygotowanie do wojny, szarże kawalerii
z lancami na czołgi, złe wyszkolenie kawalerzystów, itp. Staraliśmy
się również przybliżyć młodzieży historię 10 Brygady Kawalerii
Zmotoryzowanej płk Stanisława Maczka, której szlak bojowy rozpoczął się
od walk w rejonie Jordanowa. Nierzadko nawet mieszkańcy okolicznych
miejscowości nie posiadają zbyt dużej wiedzy o tych wydarzeniach.
Po obejrzeniu wystaw, młodzi ludzie zwiedzali stajnie polowe. Mogli
poznać zalety konia kawaleryjskiego, co nawet dla osób mieszkających
na wsi jest w dzisiejszych czasach nie lada atrakcją. Na koniec odbywał
się pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego prezentowany siłą jednej sekcji.

Jednorazowo podczas trwania obozowiska, po południu, odbywał
się pokaz galowy, podczas którego na którym wykonywaliśmy musztrę
kawaleryjską siłą dwóch sekcji (13 szabel), władanie białą bronią – lancą
i szablą oraz pokazy kaskaderskie. Cieszyły się one bardzo
dużą
popularnością.
Mieszkańcy
zwiedzali
wystawę,
często rozmawiali z członkami szwadronu oraz wspominali
historie, które opowiadali im ich dziadkowie czy rodzice.
Po tych kilku miesiącach, które upłynęły od zorganizowania
ostatniego obozowiska można uznać, że cel został osiągnięty i udało
się zaszczepić w młodych ludziach chęć poznawania historii. Młodzież
widząc swoich rówieśników jeżdżących konno, władających białą
bronią, oglądając zdjęcia z ponad miesięcznej wyprawy śladami naszych
dziadów, zobaczyli też nowe sposoby czy formy spędzania czasu wolnego.
Atrakcyjne i pożyteczne.

fot.18. Obóz w Suchej Beskidzkiej. Musztra konna.

Po przychylnym przyjęciu przez władze samorządowe jesteśmy
bardzo wdzięczni za okazaną pomoc - szczególnie, że obozowiska
były organizowane na terenach dość mocno dotkniętych przez
tegoroczną powódź i zdajemy sobie sprawę że wygospodarowanie
nawet skromnych środków na zorganizowanie obozowisk nie było
sprawą prostą .Na szczególną uwagę zasługuje fakt zaangażowania
w organizację obozowisk naszej najmłodszej sekcji z Toporzyska.
Nasi chłopcy poznali podstawy jazdy konnej na zajęciach
organizowanych przez KS „Bór” w ramach zajęć szkolnych, a później
mając solidne podstawy zgłosili się do Szwadronu. Ciężko pracowali
aby już jesienią móc uczestniczyć w obozowiskach, prezentować
musztrę kawaleryjską, brać udział w paradach organizowanych
z okazji uroczystości patriotycznych i swoim zaangażowaniem
dawać przykład rówieśnikom. W tym miejscu należą się szczególne
podziękowania dla Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Toporzysku Eugenii
Knapczyk, która umożliwiła im uczestnictwo w działalności Szwadronu,
rozumiejąc jak ważna jest pamięć historyczna i wychowanie patriotyczne.

fot.19. Władanie białą bronią.
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fot.19. Pododdziały na ul. Basztowej. 11.11.2010 r.

Rtm. Kaw.och. Dariusz Waligórski
Komarów
O planowanym wykorzystaniu nas do kręcenia scen batalistycznych
w Komarowie dowiedziałem się na początku roku. Wiadomość jak
wiadomość, została zapisana w pamięci i ujęta w harmonogramie, aby
zarezerwować sobie czas.
Z początku nie zaprzątałem sobie tym głowy. Z czasem zaczęły
docierać do nas informacje o wielkim bałaganie panującym przy
angażowaniu ochotników. Nikt nie wiedział, ile dni zdjęciowych, ilu ludzi,
ile koni, ile i czy w ogóle zapłacą. Ponieważ mój stosunek do planowanego
przedsięwzięcia był tylko emocjonalny, związany z przygodą, jaką
jest uczestnictwo w kręceniu scen batalistycznych, szarżach itp., a nie
ﬁnansowy, podchodziłem do tego ze stoickim spokojem. Na początku
roku wypełniliśmy kwesonariusze, zadeklarowaliśmy udział dwóch
sekcji z dowódcą. Udział w przedsięwzięciu był dobrowolny, mieli w nim
uczestniczyć tylko ochotnicy.
Z początkiem sierpnia odebrałem z dowództwa telefon wzywający
nas wraz z końmi do stawienia się za niespełna tydzień na jeden dzień
zdjęciowy do Warszawy. W krótkich żołnierskich słowach wyraziłem swój
stosunek do planowanych zdjęć w Warszawie i trybie zawiadamiania nas
o nich, jednocześnie informując mojego rozmówcę, na czyj pogrzeb w
takim tempie możemy, nie licząc się z kosztami i trudami, przyjechać.
Wkrótce dowiedziałem się, że jeżeli chcemy mieć stajnie
w Komarowie, to musimy sobie je przywieźć – co też uczyniliśmy,
przerzucając do Komarowa zestaw składanych 48 stanowisk i 6 boksów.
Wyjazd zaplanowaliśmy na 22 sierpnia w niedzielę, tak aby prosto po
pokazach w Rogoźniku, wykorzystując noc, stawić się rano w poniedziałek
23 sierpnia w obozowisku.
Planowaliśmy jednorazowy przerzut 13 koni za pomocą
naszego koniowozu z przyczepą (9 koni) i dwóch przyczep po dwa
konie. Oczywiście nasz dopracowany do perfekcji plan w ostatniej
chwili zaczął się sypać. Okazało się, że samochód naszego kolegi,
który miał pociągnąć jedną z przyczep, w ostatniej chwili wypadł
z obiegu. Na naszym podwórku okazało się, że w jednym z samochodów
siadły wentylatory chłodzące chłodnice, a w drugim ładowanie.
Jedynie nasz koniowóz okazał się na razie nie do zdarcia. Ale nie

fot.20. Komarów. D.Waligórski na czele Szwadronu zmienionego chwilowo w sotnie
bolszewicką.

tak łatwo wyłączyć nas z przygody, jaką miał być udział w starciu z
bolszewikami. Tomek Jaroszewski z Markiem Sroczyńskim niczym
skrzyżowanie Adama Słodowego i Pomysłowego Dobromira, że
już nie wspomnę o MacGywerze, wykorzystując stare zardzewiałe
wentylatory od nie wiadomo czego, piłkę do metalu, kawałek drutu,
sznurek i dwa młotki wykonali nowe nawiewy do samochodu.
To nic, że tamto pchało, a to ciągnęło. Ważne, że działało
i działa do dzisiaj.Z drugim samochodem było trudniej. Okazało
się, że dzięki wspaniałemu twórczemu patentowi jakiegoś Anglika,
w Land Roverze alternator zamontowany jest na tej samej osi
co pompa wody i nie ma możliwości zastosowania żadnego
patentu. Jedynym pomysłem była bateria akumulatorów i kable,
którymi mieliśmy zasilać instalację elektryczną samochodu.
Do Komarowa pojechaliśmy w składzie: Darek Waligórski, Paweł
Wieńć, Bartek Przybyś, Andrzej Kowalczyk, Marek Sroczyński, Michał Stąpor,
Jarek Piergies, Witek Piergies, Bogdan Pietrzyk, Michał Rup, Michał Karpierz,
Karol Ceremuga, Tomasz Piechowicz oraz Rafał Strzelczyk, Janek Jabcoń

i Mateusz Marek. Wraz z nami pojechały konie: Bachmat, Bajkał, Elba,
Kropka, Hubal, By Life Top, Płomień, Miraż, Figaro, Sęk, Finka, Madera i Gucio.
Z posiłkami nadciągnęli Bartek Czech i Mirek First.
Ponieważ w Rogoźniku oprócz pokazów uczestniczyliśmy
w zawodach na zupełnie innych koniach niż te, które miały
jechać do Komarowa, cała niedziela i noc z niedzieli na
poniedziałek do północy minęły nam na transporcie koni w tę
i z powrotem. Jakby tego było mało, w czasie pokazów jeden z naszych
kolegów przejechał po obsługującym tor pozorników Mateuszu
Jaroszewskim. Okazało się, że karetka już opuściła zawody i czekając
na jej powrót oraz aby móc dokończyć pokaz, doczekaliśmy zmroku.
Na szczęście okazało się, że obrażenia Mateusza są powierzchowne
i niebawem będzie jak nowy. W trakcie rozlicznych nocnych transportów
Land Rover + bateria 6 akumulatorów umarły i w nocnym transporcie
do Komarowa ratowało nas Volvo Mareczka. Transport przebiegałby
prawie bez problemów, gdyby nie nagłe i niespodziewane postoje
ukochanego Mareczkowego Volvuska. Nie wiadomo, z jakiego powodu
nagle gasł i nic nie dawało się zrobić. Mareczek wyczyniał różne czary,
głaskał go czule po rurze wydechowej, dmuchał w gaźnik, okadzał
dymem z papierosów, okrążał dwa razy w lewo i trzy razy w prawo.
Uwaga - nie spluwał przez lewe ramię. Po jakimś czasie Volwusek
ożywał i jakby nigdy nic jechał kilometr albo 100 i Mareczek od
nowa musiał go głaskać po rurze wydechowej, dmuchać w … itd…
Po dotarciu na miejsce zostaliśmy zatrzymani przez wartę
zabraniającą nam wjazdu na teren obozowiska pomimo innych
wcześniejszych ustaleń. Pobiegłem szukać jakiegoś decydenta, aby
uzyskać zgodę na wjazd samochodów z końmi oraz odnaleźć nasze
stajnie. Zaraz za bramą zastałem jednego z nich spożywającego
pieczone kartofelki. Ucieszyłem się na jego widok, ale bez wzajemności.
Zostałem spławiony. Dopiero po chwili udało mi się znaleźć jakąś
życzliwą duszę, która ułatwiła nam start w tym komarowskim tyglu.
Stajnie stały, bo sami je postawiliśmy, ale co do namiotów to wiele
pozostawało do życzenia. Znienawidzone przeze mnie NS. Oczywiście
były bez okien, co przy ewentualnym deszczu gwarantowało, że w
środku nie będzie ani jednego suchego miejsca. Brakowało kanadyjek,
rozpieraczy, materacy, koców – ale cóż, wojna to wojna. I to bolszewicka!

Konie transport przeżyły dobrze i już po chwili meldujemy
się do rekwizytorni po przydział umundurowania. Nie ukrywamy
rozczarowania - wszak mieliśmy bić moskala, a tu się okazuje, że
sami nim będziemy. Humory trochę nam poprawia informacja, że
pierwszego dnia wszyscy „robią” za moskali. Otrzymujemy wszelakiego
rodzaju szmato-szynele rodem z wysypiska śmieci (tak wyglądają jak
i pachną), różnorodne nakrycia głowy z jedynym wspólnym akcentem,
jakim jest „krasnaja zwiezda” lub inny czerwony dodatek. Nie
ukrywam, że kiedy spojrzałem na mój oddział, to się przeraziłem.
Łeb w łeb bez wyroku dożywocie i to o zaostrzonym rygorze. Sam
długo bałem się spojrzeć w lusterko, aby nie podzielić losu bazyliszka.
Spać poszliśmy mocno głodni, za to wcześnie, bo około 2300.
Wszak poprzednia noc dla większości była nieprzespana, a jutro mieliśmy
zacząć dzień o 400 rano.
Wtorek, 24 sierpnia 2010 r.
400 rano pobudka, karmienie i czyszczenie koni, toaleta poranna.
Śniadanie dość skromne: dwie bułeczki kajzerki i tyle. Miny moich
kolegów niewyraźne, moja też, ale mnie odchudzanie nie zaszkodzi.
Stroimy się, jak kto może, siodłamy konie i o 655 meldujemy
gotowość oddziału do wymarszu. Na plan ﬁlmowy docieramy na 800
rano. Po drodze spotykamy inne oddziały, jedne zostawiamy z tyłu,
przez innych ścigaczy jesteśmy mijani. Trzymamy się razem z 8 PUł,
aczkolwiek banda ta pod wodzą odzianego w skóry komisarza prezentuje
się nie lepiej od naszej. Jedyne, co na razie nie pasuje do wizerunku
„krasnoj armii”, to czyste konie, ogolone twarze i wyrównane szyki.
Dopiero po dotarciu na miejsce moim oczom ukazuje się obraz
całej „czerwonej” konnicy. Muszę przyznać, że niezależnie od wizji
reżysera, polegającej na poubieraniu nas w szmateksie, widok prawie
300 bojców poruszających się w mniej lub bardziej zwartym ordynku
robi na mnie ogromne wrażenie.Tracimy masę czasu na charakteryzację,
polegającą głównie na usmarowaniu nas tłustymi substancjami, z rzadka
pojawia się zakrwawiony opatrunek. Z szeregu wyławiane są siwki na
potrzeby orkiestry i sztandarowych. W zasadzie do południa tylko
jeden raz schodzimy z koni, resztę czasu spędzając głównie na staniu
i przemarszach kolumny drogą.

fot.21. Komarów. Paweł Wieńć i Bajkał.

Około 1400 nastąpiła półtoragodzinna przerwa na nakarmienie koni
i teoretycznie nas, choć trudno nazwać to posiłkiem (jeżeli w ogóle
zdążyło się pobrać więzienne porcje od spóźnionego cateringu,
wydającego obiad dla ponad 400 osób na jednym stanowisku).
Po tym jakże krótkim odpoczynku siadamy na koń,
zajmujemy poprzednie pozycje na rżysku i stoimy następne
półtorej godziny. Potem dla odmiany kręcimy marsz stępem
ławą wszystkich oddziałów. Jedynym urozmaiceniem jest
zmieniające się podłoże (rżysko, buraki, łąka, rżysko, buraki itd.).
Jak na razie nudno jak cholera, albo w zasadzie jak w kinie na polskim ﬁlmie.
Na szczęście akcja się zaczęła rozkręcać. O zmroku mamy kręcić
scenę ataku na wioskę (w postaci ½ chałupy i ½ stodoły z żurawiem,
okolonej płotkiem). Wioska wygląda mizernie, natomiast miasteczko
ﬁlmowców bardzo okazale.Po południu znów tylko raz pozwolono nam
dać odpocząć wierzchowcom i zejść z koni, a szkoda, bo jak później
policzyliśmy, konie były na planie 13 godzin, z czego prawie 11 pod
siodłem, a z tego tylko około 2 godzin kręciliśmy. Szkoda koni.
Scena ataku na wioskę miała nam aż z nadmiarem (z powodu
bałaganu) wynagrodzić nudę i marazm całego dnia. Zostaliśmy podzieleni
na trzy oddziały. Jeden w sile około dwóch sekcji (zagończycy), który
miał z lewej ﬂanki zaatakować wieś i ją podpalić. Drugi, do którego my
i czerwona ósemka należeliśmy w sile około 80 koni, miał za zadanie
atak na wioskę na wprost, jak najbliższe podjechanie do płonących
zabudowań (jak najbliższe, czyli jak się później okazało, oznaczało jazdę
po podpalonym rżysku), odbicie o 90 stopni przy zabudowaniach w
lewo do wąskiej drogi, w prawo i od razu za płonącymi zabudowaniami
skręt w prawo, gdzie wąskim korytarzem (w założeniu 8 m) mieliśmy
się minąć z nacierającym prawie 200 osobowym oddziałem 3 grupy.
Może w założeniu i w czasie próby stępem i kłusem, gdy zabudowania
nie płonęły, to było do zrealizowania. Jak się później okazało w czasie chyba
7-krotnego kręcenia tej samej sceny, przy szalejącym ogniu trawiącym
chałupy było to niemożliwe. Wąska droga, w którą mieliśmy wpaść po
naszej prawej ręce, cała obstawiona była miasteczkiem ﬁlmowców,
ich aparaturą, wysięgnikami i wozami strażackimi. Ośmiometrowy
korytarz, który miała dla nas zostawić trzecia grupa, okazał się iluzją i w
pełnym galopie, wymachując ostrą bronią „czesaliśmy się” na spowitym

dymem i pożogą pobojowisku. To, że nic nikomu z nas się
nie stało, mogło być tylko zasługą opatrzności bożej, która
postanowiła zachować nas jeszcze do jakichś innych zadań.
Reżyser wymyślił, że kręcimy jednocześnie dwie sceny. Pierwszą
- atak i spalenie wioski, oraz drugą – paniczną ucieczkę bolszewików. W
praktyce miało to wyglądać tak, że najpierw atakujemy, okrążamy wioskę
i następnie ile sił w końskich nogach sp… w kierunku odległego o jakieś
pół kilometra lasu.
Zanim nastąpił pierwszy atak na wioskę, musieliśmy swoje odstać.
Wiele osób denerwowało się, nie wiedząc, jak zachowają się konie w
zderzeniu z ogniem i prawie trzema setkami innych kawalerzystów.
Najwięcej problemów, ale za to zupełnie innej natury, miał Mareczek.
Ponieważ musiał się rozstać ze swoimi okularami, nie za wiele widział
(może i dobrze). Cały czas dopytywał się, w którym kierunku ma jechać. Na
nic zdawały się nasze tłumaczenia i pokazywanie mu, dokąd jechać, gdzie
skręcić itp. Marek dojrzał tyle, że ma się kierować na taki wielki czerwony
namiot. Wszystko byłoby OK, tylko że ten wielki czerwony namiot to
był samochód Ochotniczej Straży Pożarnej. Innym nurtującym Marka
problemem, podczas gdy inni żegnali się z życiem, było z której nogi ma
galopować. W tak postawionej sytuacji zdaliśmy się na Marka szczęście
i instynkt jego „hucuła”.
Każdy z nas miał swoje problemy. Moim był dowódca „Ósemki”
Janek Znamiec, a raczej jego koń Junior, który kopał do wszystkich
koni, które nie zdążyły uciec na drzewo. Do momentu ataku na wioskę
miał już na swoim koncie trzy traﬁenia. Ponieważ mieliśmy obaj
prowadzić natarcie, zastanawiałem się, które kolano lepiej poświęcić.
Podpalono wioskę. Zrazu nieśmiało, a następnie ogień strzelił ponad
dachy. W końcu od strony miasteczka ﬁlmowców padła komenda
„ruszamy”. Poszliśmy galopem wprost w dym i ogień. Bezpośrednio przed
zabudowaniami, w zasadzie ocierając się o płomienie, odbiliśmy w lewo
i od razu po kilku foule galopu zwrot o dziewięćdziesiąt stopni w prawo
i wpadamy w wąską drogę pomiędzy płonącymi zabudowaniami po
prawej i miasteczkiem z „czerwonym namiotem” po lewej. Dym, niewiele
widać i już musimy odbijać w prawo w wąski przesmyk, który miał mieć
8 metrów szerokości, a w praktyce go nie było. Czeszemy się z galopującym
na wprost nas dwustukonnym oddziałem i dalej uciekamy do lasu.

fot.22. Marek Sroczyński i Hubal.

Ponieważ jako pierwsi dopadliśmy wioski, również jako pierwsi
rzuciliśmy się do panicznej ucieczki w kierunku odległego lasu. Ci
wszyscy, którzy wyrwali się z płonącej wsi, pędzili teraz na złamanie
karku, nie mogąc zwolnić ani zatrzymać się, gdyż za nami waliła wataha
ponad 200 koni. Widać było, że wiele koni „zabrało” się z jeźdźcami,
którzy nie bardzo panowali nad swoimi wierzchowcami. Adrenalina dalej
buzowała, gdyż cały czas groziło nam stratowanie przez nasze własne
bolszewickie oddziały. Nie wiem jakim cudem, ale udało mi się ocalić
swoje własne kolana jak i całą powierzchnię mojego Bachmata przed
kilkoma próbami Juniora wyeliminowania nas z dalszej walki, co nie
udało się dwóm krasnoarmiejcom i ich koniom. W czasie późniejszego
powrotu do obozowiska usłyszeliśmy pogłoskę, jakoby Junior zdradził
Janka i przeszedł na polską stronę, stąd jego niechęć do krasnoj armii.
Nie opadł jeszcze ani kurz bitewny, ani poziom adrenaliny w naszej
krwi, a już słyszymy od strony reżyserki, że powtarzamy ujęcie. Pod lasem
pozostało parę kontuzjowanych koni i ludzi i od nowa rozpoczynamy
natarcie. Ogień coraz większy, o uliczce do minięcia się nie ma co marzyć,
ale udało się. Wrażenie jest niesamowite, bo chociaż teoretycznie
jesteśmy z tej samej armii, to scenariusz (albo raczej brak scenariusza)
i wizja reżysera pchają nas do starcia na wprost w płonącej zagrodzie.
Emocje i poziom adrenaliny, oprócz bałaganu i nadmiaru fantazji
niektórych kawalerzystów, podnosi fakt, że jedziemy z prawdziwą ostrą
bronią. Szable i lance to nie żadne atrapy ﬁlmowe, tylko nasza własna,
prywatna broń używana do pokazów cięcia łóz i pchnięć lancą. Od razu
widać, że część naszej armii ma małe pojęcie o zasadach władania białą
bronią. Sceny starcia się oddziałów, które kręcimy dwa dni później, gdzie
zachowane jest bezpieczeństwo czeszących się oddziałów, może i ładnie
będą wyglądać na ﬁlmie, ale tak naprawdę to właśnie tego pierwszego
dnia wielu z nas naprawdę śmierć zaglądała w oczy, gdy niejednokrotnie
tylko nagły unik chronił nas od zdekapitowania w czasie wymuszonego
ścierania się naszych własnych oddziałów i wymachujących szablami na
oślep, w kurzu i dymie bitewnym bojców.
Niestety po drugim nawrocie na wioskę asystent reżysera bez
wytchnienia posyłał nas jeszcze pięciokrotnie w płonące zabudowania,
a trwałoby to może i jeszcze dłużej, gdyby nie fakt strawienia przez ogień

budynków do cna. Część oddziałów buntowała się na tak bezmyślne
i niebezpieczne traktowanie koni i pozostała pod lasem, nie uczestnicząc
w ostatnich scenach. Nasz oddział walczył do końca, wszak na polu walki
nie ma miejsca na nieposłuszeństwo. Postanowiłem porozmawiać z
osobami odpowiedzialnym po powrocie do obozu.
Droga powrotna zajęła nam prawie godzinę, tak że do
obozu dotarliśmy dobrze po zmroku. Trzeba było zająć się końmi,
rozwiechciować je, napoić i nakarmić oraz wstępnie wyczyścić. Z naszą
toaletą było już gorzej, gdyż woda, jeżeli w ogóle była, to zimna, a tłusta
charakteryzacja za nic nie chciała schodzić, można było tylko ją trochę
rozmazać ręcznikiem.
W zasadzie padaliśmy na pysk, a tu kolacji nie ma. Firma
cateringowa dopiero rozpala grilla. Chłopcy wyfasowali kiełbasę na
zimno, rozpalili ognisko i jakoś poszło. W tym czasie zaproponowałem
w „sztabie” spotkanie dowódców oddziałów z przedstawicielami
ﬁlmowców. Bardzo niezadowoleni, wyciągnięci z ciepłego hotelu w
Zamościu, przyjechali dopiero wtedy, gdy zasygnalizowano im, że w dniu
jutrzejszym może się okazać, że większość oddziałów nie wyjedzie na
plan.
Rozmowy były trudne, gdyż ﬁlmowcy żerowali na oddziałach
ochotniczych i ich chęci wzięcia udziału w produkcji ﬁlmowej ze
względów patriotycznych. Ciężko nam było się spotkać, gdyż tok naszego
rozumowania był rozbieżny - my patrzyliśmy po pierwsze na dobro konia
i 13-godzinny dzień pracy koni był dla nas nie do przyjęcia. Filmowcy
twierdzili, że w krótszym czasie nie zdążą nakręcić planowanych ujęć. Jak
nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, gdyż pomimo płacenia
żenująco niskich stawek za dzień zdjęciowy nie chcieli rozbić swoich
planów na 4 dni, tylko za wszelką cenę zmieścić się w trzech.
Podnosiliśmy też inne problemy, takie jak 18-godzinny dzień
pracy kawalerzystów przy wyżywieniu, jakie można zaproponować
przedszkolakom, zła organizacja czasu pracy (sterczenie na grzbietach
koni po parę godzin nawet wtedy, gdy nie były kręcone żadne sceny) itp.
Najciekawszą postawę lansowali zatrudnieni przez ﬁlm lekarze
weterynarii. Za przeproszeniem opowiadali duby smalone
zupełnie niezgodne z dobrostanem koni i przysięgą, jaką
powinni się kierować. Poziom ich zaangażowania w dobro koni

fot.23. Orkiestra rewolucyjnej armii.

najlepiej był widoczny 4. dnia po zakończeniu zdjęć, kiedy to zgłaszali
się do lekarza wet. 8 PUł Wojtka Kujawskiego właściciele i opiekunowie
koni „obsługiwani” w poprzednie dni przez ﬁlmowych lekarzy. Stan wielu
koni był opłakany, a środki lecznicze, które były stosowane, za zadanie
miały głównie doprowadzić do niewyłączania koni z planu, a widoczne
obrażenia były maskowane.
Rozmowy były tym trudniejsze, że tak naprawdę
wszyscy i tak chcieli uczestniczyć w kręceniu ﬁlmu,
a wiedzący o tym ﬁlmowcy wykorzystywali to bezwzględnie. Udało się
wynegocjować skrócenie dnia pracy koni do 11 godzin i zafundować im
dłuższą przerwę południową. Obiecano nam też poprawę wyżywienia,
a usprawnienie przepływu informacji oraz dowodzenie oddziałami
wzięliśmy w swoje ręce.
Nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że odsądzam wszystkich
ﬁlmowców od czci i wiary. Wielu z nich to wspaniali, zaangażowani patrioci,
tylko czasem pieniądz przesłaniał im widzenie i zdrowy rozsądek. Wielu
z nich tak naprawdę było po naszej stronie, ale nie mieli nic do powiedzenia.
Spać poszliśmy mocno po północy, jutro pobudka o 500 rano.

Środa 25.08.2010 r. Komarów
Rano rytm pracy tak jak w dniu wczorajszym, woda do mycia jest
podobnie jak wczoraj czasami, za to zimna zawsze.Dziś opatrzność się
o nas upomniała. Leje, w związku z tym wyruszamy o godzinę później.
Dodatkowy godzinny odpoczynek przestaje być przyjemnością, gdyż
namioty NS pozbawione okienek spełniają funkcję głównie dekoracyjną.
Do momentu przeszkolenia kolegów, jak zaszklić okno nie mając szyby,
jedynym miejscem gdzie jest sucho, są nasze stajnie polowe. Wyruszamy
na plan o 800 rano i meldujemy się na wzgórzu 255 o godz. 900.
W związku z tym, że znowu „robimy” za ruskich, nikt wcześniej
specjalnie nie przejmował się toaletą poranną, zresztą zgodnie z
zaleceniami ﬁlmowców. Dziś charakteryzator ma niewiele pracy,
jesteśmy brudni i nieogoleni, a swoją niechlujną postawą wzbudzamy
zadowolenie ekipy ﬁlmowej.
W drodze na plan chłopcy doszli do wniosku, że łatwo być
bolszewicką konnicą. Wszystko na odwrót niż w naszym pułku. Odzież ze
stracha na wróble, nie wolno się golić i myć, koni wizualnie też nie należy
czyścić, wolno palić w siodle i broń Boże nie należy jechać w szyku.
Dziś do południa kręcimy sceny ataku kawalerii sowieckiej, raz
z taczankami, raz bez nich. Po wyeliminowaniu kilku niebezpiecznych
rowów zajęcie całkiem przyjemne. Udaje nam się rozjechać parę kamer
ukrytych w małych ulach, a tak poza tym spoko. Południowy dłuższy
odpoczynek dla koni, obiad spóźnia się tylko półtorej godziny. Jest
fajnie.
Po południu dla odmiany kręcimy paniczny odwrót kawalerii
sowieckiej i znów raz z taczankami, a raz bez nich.Tym razem porcję
adrenaliny zafundowały nam taczanki. Zostały one ustawione 100 metrów
przed nami. Polecenie, jakie otrzymaliśmy, było proste. Mamy spieprzać
w nieładzie, jakby nas gonił nieprzyjaciel. Już po chwili zrównujemy się z
taczankami i dopiero wtedy naprawdę dostajemy szwungu. Gdy rzucamy
okiem na taczanki, naszym oczom ukazuje się obraz rozklekotanych
bryczek ciągniętych przez parę, trójkę lub czwórkę koni, rozwijających
prędkość kosmiczną, tak że rzadko wszystkie koła taczanek mają
jednocześnie kontakt z podłożem. Do tego dołóżmy zapartych nogami
o przodki woźniców, całym ciężarem wiszących na wodzach prawie
w pozycji poziomej, którzy już dawno utracili kontrolę nad tempem

i kierunkiem jazdy, oraz trzymające się kurczowo czego się da załogi
taczanek, gotowe w każdej chwili do nieplanowanej ewakuacji. Po
chwili mamy ich już za sobą i dopiero teraz zaczynamy spieprzać,
walcząc o życie, gdyż ten żywy taran złożony z koni, drewna
i ludzi, pędzący teraz za nami, dodaje nam skrzydeł. Przestałem
wstrzymywać mojego Bachmata i do odległego o 300 m końca
rżyska dopadłem jako jeden z pierwszych, powoli odbijając w
lewo, aby zostawić wolny plac dla nacierającego żywego tarana.
Muszę też wspomnieć o oddziałach i osobach uczestniczących w
zdjęciach do ﬁlmu. Znaczącą część stanowiły oddziały Federacji Kawalerii
Ochotniczej, które generalnie górowały jakością wyszkolenia i dyscypliną
nad zbieraniną oddziałów z całej Polski. Oczywiście widoczne były
różnice w wyszkoleniu oddziałów FKO, wiele z nich musi włożyć jeszcze
dużo pracy w szkolenie, ale generalnie widać było pozytywne rezultaty
dotychczasowych starań. Reszta „towarzystwa” była mieszaniną różnego
rodzaju grup, grupek, podgrupek i pojedynczych osób zwabionych
przygodą lub pieniędzmi. Można było już z daleka wyłowić indywidua
niczym z „kmicicowej kompanii” z tą tylko różnicą, że tamci bali się
„Jędrusia” niczym śmierci, co wprowadzało jako taką dyscyplinę,
a nasza „kmicicowa kompania” bardziej przypominała pospolite ruszenie
w „kokoszej wojnie”, w najbardziej barwnym, ale też najbardziej
negatywnym wydaniu. Można było obserwować jeźdźców cwałujących
po oranicy albo dla odmiany po asfalcie. Wielu z nich nie potrzebowało
przebrania ani rekwizytów, gdyż ubrali się w to, co mieli lub znaleźli w
komórce po stryjku, a zawiesili na sobie wszelaki oręż i dobro złupione
przez nich lub przodków w przedziale prawie dwóch wieków, tak że
niejedna rekwizytornia ﬁlmowa mogła tylko pozazdrościć i marzyć, aby
zgromadzić tyle dziwów. Na szczęście od początku do końca występowali
oni w szeregach armii sowieckiej, ale czasami nawet jej nie przynosiło to
zaszczytu. (Dodawało za to kolorytu i uwiarygodniało zapisy z piosenek z
tamtego okresu, np. o oﬁcerze jadącym z zegarem ściennym, ale było też
bardzo niebezpieczne zarówno dla jeźdźca, jak jego konia i otoczenia).
Wiele rzędów wojskowych i broni, którą można było obserwować
w polu, byłoby ozdobą niejednego muzeum, nie mogącego poszczycić się
tak bogatymi zbiorami, ale na Boga, po co to zakładać na siebie i konia.
Widziałem wiele wspaniałych oryginalnych siodeł kozackich, austriackich

i Bóg raczy wiedzieć jakich, które już z daleka trąciły molem i kornikiem, tak
że zawsze ustawialiśmy swój oddział od zawietrznej, aby to się na nas nie
przeniosło. Przeniosło się to za to na ich konie, gdyż sprzęt ten powinien
wisieć w muzeum lub domowej kolekcji, a najwyżej być założony do zdjęcia
i ewentualnego przejechania się stępem, aby operator mógł uchwycić
detale, ale nigdy już nie służyć do 13-godzinnej służby na koniu.
Obserwowaliśmy potem te biedne odbite, odparzone i obtarte
konie, które wyglądały, jakby zaliczyły całą kampanię wschodnią, piły
wodę w Dnieprze i zagrzebały własnym kopytkiem co najmniej pięciu
ułanów padłych w wyniku tej kampanii.
Fantazja wielu tych jeźdźców również nie odstawała od tej
sienkiewiczowskich bohaterów. Wielu z nich miało z nami na pieńku już
od dawna. Niestety z niektórymi spotykaliśmy się na planach różnych
rekonstrukcji czy też pokazów w czasie zawodów. Niektórzy z nich
zasłynęli tym, że w czasie inscenizacji szarż cięli szablami zarówno swoich
przeciwników jak i sojuszników. Kiedy niektórzy moi koledzy zobaczyli
tych panów, to oczy im się zaświeciły, zębami zgrzytnęli niczym Jędruś
Kmicic i tylko subordynacja trzymała ich w ryzach. Oczy wielu z nich
mówiły „pozwól”, „odwróć się i udawaj, że nie widzisz, a my wyrównamy
rachunki”, ale wytrzymali do końca, nie dając się ponieść emocjom.
A przyzwolenie na kiemliczowskie zapytanie „Ociec prać?” nie padło do
końca.
Oczywiście nie można generalizować i pośród oddziałów spoza
Federacji było wiele wspaniałych grup, które podziwialiśmy i wiele od
nich mogliśmy się nauczyć. Spotkaliśmy wśród nich dawno nie widzianych
przyjaciół, kolegów i znajomych, którzy z niejednego pieca chleb jedli
i cały czas, kiedy to było możliwe, trzymaliśmy się razem. Wieczorem po
powrocie do obozu w czasie odprawy wieczornej dowiedzieliśmy się, że
w dniu jutrzejszym nasz oddział zmienia stronę konﬂiktu i jutro będziemy
gonić bolszewików.
Czwartek 26.08.2010 r.
500 pobudka, karmienie, czyszczenie koni i porządna próba
doprowadzenia się samemu do regulaminowej schludności.
Najwięcej problemu mieliśmy ponownie z pozbyciem się tłustej
charakteryzacji. Zimna woda nie radziła sobie z problemem,
a nasze ręczniki zaczęły przypominać szmatki do polerowania

fot.24. 203 Ochotniczy Pułk Ułanów w szyku rozwiniętym

czarnych oﬁcerek. Jeszcze golenie w zimnej wodzie i ruszamy do
rekwizytorni. Otrzymujemy mundury 203 Ochotniczego Pułku Ułanów,
czapki z żółtymi otokami. Film rządzi się swoimi prawami, tak że
mundury nie były dopasowywane do funkcji, ale funkcja do rozmiarów
człowieka.
Ponieważ reżyser przewidział, że oﬁcerowie muszą się
charakteryzować smukłą sylwetką, obaj z Pawłem zostaliśmy
zdegradowani do stopnia ułana (ja wyszedłem na tym trochę lepiej, bo
mój mundur, można powiedzieć, leżał na mnie jak ulał, ale objętość szyi
Pawła w stosunku do objętości kołnierzyka pozostawiała wiele do życzenia,
tak że Paweł został „zaszyty” w kołnierzyku na amen). Otrzymaliśmy
nowych smukłych dowódców, obu w stopniu rotmistrza. Andrzej i Tomek
świetnie się prezentowali i pysznili srebrnymi obszyciami mundurów.
Dosiadamy koni. Cały oddział (oprócz oﬁcerów) zabiera swoje lance,
resztę pożyczamy zaprzyjaźnionym pułkom. Kolejną nowością jest sposób
troczenia szabli. Zamiast jak na co dzień przytroczone pod tybinką siodła,
tym razem, zgodnie z regulaminem wtedy obowiązującym, zwisają nam
one przytroczone do pasa głównego przy mundurze.
Jadąc na plan, podziwiamy się w nowym wcieleniu. Jednak
mundur zmienia człowieka. Jesteśmy naprawdę dumni, zarówno ze
swojego wizerunku indywidualnego, naszego oddziału jak i całego
polskiego wojska. Otrzymujemy ułana „Rocha” jako trębacza. Co prawda

trąbić nie umie, a tylko od czasu do czasu „ryczy” trąbką, ale za to gładko
ogolony poza sumiastym wąsem, w obszytym mundurze i regulaminowo
podążający za dowódcą prezentuje się wspaniale.
Po dotarciu na plan otrzymujemy resztę ekwipunku: karabinki
i ładownice, oﬁcerowie – pistolety i mapniki. Znowu charakteryzacja
polegająca na okadzeniu nas tłustym czarnym dymem. Zostaje
dokooptowanych do naszego oddziału kilkunastu jeźdźców z różnych
oddziałów, za to odzianych w takie same mundury jak nasze. Razem
posiadamy cztery sekcje (24 ułanów) oraz trębacza i dwóch oﬁcerów.
Zostaje mi (w zastępstwie naszych oﬁcerów) powierzone zadanie
przeszkolenia całego oddziału w zmianie szyków i doprowadzenie do
stanu, gdzie cały oddział będzie umiał poruszać się w szyku w dwóch
liniach (pierwsza - 12 ułanów z lancami, druga - 12 ułanów z szablami).
Podjeżdża do nas por. Robert Woronowicz i krótko instruuje ułanów, co
i jak. Czarna robota została dla mnie. Wychodzi na jaw całkowity brak
pojęcia o pojęciu wielu wcielonych do naszego oddziału ochotników.
Prawie godzinna musztra na placu manewrowym 250m x 80m
przynosi pewne rezultaty. Zmiany szyków zaczynają nam wychodzić, jazda
w jednej linii stępem całkiem dobrze, kłusem prawie dobrze, galopem
ujdzie. Jak na tak krótki czas szkolenia jest całkiem nieźle. Nie odważam
się natomiast prowadzić zajęć z dobytą i przygotowana do walki bronią.
Wiele osób potrzebuje obu rąk do powodowania koniem i utrzymania
szyku, co wyklucza bezpieczne jej użycie.
Dochodzę do wniosku, że do tej pory opatrzność czuwała nad
ﬁlmowcami, więc lepiej nie kusić licha. Wychodzę z podobnego założenia
jak instruktorzy skoków spadochronowych, mający przygotować adeptów
do wykonania zadania polegającego na jednym, jedynym skoku w sytuacji,
gdy nie ma czasu na długie przygotowania. Szkolą ich na sucho, aby nie
kusić losu, gdyż zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa najwięcej
kontuzji zdarza się w czasie pierwszych skoków. Aby nie wyeliminować
większości oddziału w czasie treningu, należy polecić go opatrzności,
wychodząc z założenia, że podczas akcji wyeliminuje się tyle osób, ile

fot.25. Jadą, jadą oﬁcery.

odpadłoby w czasie pierwszego skoku treningowego.
Przyjmuję tę zasadę, ufając w dalsze szczęście
ﬁlmowców i opatrzność czuwającą zarówno nad nimi jak i nami,
a ewentualna odpowiedzialność za tę partyzantkę niech spadnie na jakieś
potężniejsze barki. Rezultat jest chyba lepszy niż u innych oddziałów, co
można osądzić teraz z perspektywy czasu, chociażby po zdjęciach krążących
w sieci, jakie wykonało wiele zupełnie nie związanych z nami osób.
Osobiście doznaję kontuzji gardła na skutek wielokrotnego ryczenia
i wydawania komend w pyle naszego placu manewrowego
Pierwszą sceną, którą kręcimy, jest szarża polskiej kawalerii za uciekającymi

bolszewikami. Mamy zrobić to równo jak na placu manewrowym. Bardzo
malowniczo prezentują się cztery polskie pułki: szwoleżerowie, 2 Pułk
Ułanów, 9 Pułk Ułanów i nasz 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Jest nas
niewielu, bo tylko około 120 szabel, każdy pułk liczy ok. 30 kawalerzystów,
ale fama niesie, że zostaniemy „sklonowani” 30 razy (trochę się tego
boję, bo czasami strach spojrzeć w lusterko na swoje oblicze, a gdy
zobaczę 30 Waligórskich, to może mnie spotkać los bazyliszka). Swoją
drogą myślę, że obraz polskiej kawalerii w czasie bitwy warszawskiej
jest mocno wyidealizowany. Porównując z relacjami z tamtych czasów,
kiedy brakowało wszystkiego: mundurów, siodeł, szabel, karabinów,
to nasza ﬁlmowa kawaleria po liingu wygląda niczym z żurnala
propagandowego.
Jak już powiedziałem, pierwszą sceną jest szarża polskiej kawalerii
na bolszewików. Jestem pierwszy od prawej w pierwszej linii „mojego”
pułku i z przyzwyczajenia poczuwam się do obowiązku „sprawiania
szyku”.
Pada komenda „poszli”. Ruszamy z miejsca galopem, składamy
lance do boju, jeszcze wydaję komendę „róóównaaaj” i już widzę, że wraz
z moim rumakiem bojowym odsadzam się od swojego pułku o długość
konia. Na nic zdaje się szamotanie z wierzchowcem (później okazało
się, że za słabo dopiąłem łańcuszek w pelhamie), poszedł jak burza
i już jestem dwie długości z przodu. Myśli szybko kołują mi w głowie. To
szamotanie musi marnie wyglądać w kadrze, więc tylko pochylam się
w siodle i z lancą do boju gnam na złamanie karku (najbardziej właśnie
bałem się tego złamania karku, a raczej kręgosłupa, gdyż karabinek na
plecach w razie upadku w zasadzie mi to gwarantował), ile sił w nogach
Bachmata. Wczułem się w rolę aktora i wyszedłem z założenia, że w
sytuacji gdy nie mogę utrzymać szyku, to już lepiej zagrać „wyrywnego”
kawalerzystę (he, he, he), który aż pali się do ataku na bolszewików.
Pomijając chwilową szamotaninę, wyszło mi chyba dobrze, bo znów
byłem jednym z pierwszych na przeciwległym krańcu pola.
Po szarży bardzo sprawnie zbieramy nasz oddział i nim jeszcze
opadł pył bitewny, w wyrównanym szyku wracamy przez pole bitewne
z pieśnią „Kalina malina” na ustach. Musiało się to chyba spodobać
ﬁlmowcom, bo nagle ożyły kamery i całkiem niespodziewanie
zaczęły ﬁlmować scenę powrotu naszego pułku po szarży. Za naszym

przykładem poszły i inne pułki, tak że wyglądało to imponująco. Jak
potem opowiadał mi Tadeusz Kühn, który przebywał wtedy na stanowisku
reżyserskim, to reżyser Jerzy Hoﬀman zafascynowany tym widokiem kazał
uruchomić kamery, a na zapytania „dlaczego oni tak wracają” padła z ust
Tadzia dumna odpowiedź „bo oni inaczej nie umieją”. W takich sytuacjach
okazuje się, że mozolne szkolenie na ujeżdżalni przynosi efekty.
Nie ukrywam, że ta szarża zafundowała mi sporą dawkę
adrenaliny, nawet większą niż pierwszego dnia w czasie palenia wioski.
Wiele razy w myślach pytałem siebie samego: „co ty stary, głupi tu
robisz?” Wyrzucałem sobie, że zamiast uganiać się po polu z narażeniem
życia i zdrowia powinienem w najlepszym razie robić zdjęcia młodszym
kolegom i gdyby nie poczucie wstydu, pewnie zrejterowałbym na zaplecze.
W czasie powrotu na pozycje wyjściowe ktoś z kolegów jadących
z mojej lewej strony zwrócił mi uwagę, że mam luźny popręg. Puściłem
tę uwagę mimo uszu, gdyż starannie dociągnąłem go na tę samą dziurkę
co zwykle. Gdy staliśmy ustawieni pułkami na pozycjach wyjściowych
i już, już mieliśmy znów ruszyć do szarży (obsługa zaczęła odpalać świece
dymne i podpalać słomę), jakiś kolega z sąsiedniego pułku stojącego po
naszej prawej stronie, któremu pewnikiem zawdzięczam jak nie życie, to na

fot.26. Bolszewika goń!

fot.27. Powrót po zwycięskiej szarży.

pewno zdrowie, zwrócił mi uwagę, że mam odpięty popręg. Sięgnąłem ręką
i rzeczywiście, sprzączka wisi luźno. Szybko zszedłem z konia i patrzę, że
moja wierna dziurka w przystule, na którą zawsze na pamięć dopinałem
popręg, nie wytrzymała albo mojej szamotaniny, albo szaleńczej szarży
i puściła całkowicie, a druga grozi tym samym. Szybko przeanalizowałem
sytuację. Dymy nad pobojowiskiem osiągnęły już apogeum, zaraz
padnie komenda „marsz, marsz”, a ja zostanę z koniem w ręku, albo
i raczej bez niego, gdyż szał bitewny bardzo mu się udzielał. Przekazałem
komendę i pobiegłem wraz z koniem do pobliskiego lasu, aby tam
spróbować dokonać prowizorycznej naprawy. Ledwo skryłem się za
krzakami, jak wszystkie pułki poszły do szarży. Z jednej strony czułem się
bezpiecznie, a z drugie strony było mi źle z tym, że zostawiłem chłopców
samych i siedzę bezpiecznie w krzakach. Szybko zapiąłem popręg na ostatnie
wyższe dziurki, które mi pozostały, dosiadłem konia i udałem się na plac
boju, gdzie dołączyłem do powracającego szczęśliwie swojego oddziału.
Ponownie ustawiliśmy się na pozycjach wyjściowych, gdzie po
sporym oczekiwaniu ogłoszono przerwę i dostaliśmy polecenie udania
się pod las na odpoczynek.

No i tu zaczął się cyrk. Ledwo rozsiodłaliśmy konie, ściągnęliśmy
ekwipunek i mundury (co w przypadku niektórych „zaszytych” jak Paweł
nie było łatwą czynnością), przylatuje czwarty zastępca dupka z planu
ﬁlmowego z okrzykiem „co wy k… mać robicie, kto wam pozwolił zsiąść
z koni?! Natychmiast się siodłać i na plan!” Klnąc po cichu pod nosem,
osiodłaliśmy z powrotem konie, wskoczyliśmy w mundury, niektórzy
zdążyli nawet znowu się zaszyć, kiedy przyjeżdża piąty zastępca i… ogłasza
przerwę. Rozsiodłujemy ponownie konie, ściągamy mundury, koledzy się
„rozszywają” i dowiaduję się, że przerwa jest, ale 30-minutowa. Ponieważ
pora była karmienia koni, krew się we mnie wzburzyła i zacząłem szukać
odpowiedzialnego za ten bajzel. Wszyscy chowają głowy w piasek
i zwalają winę na innych. Idę do panów Biernawskiego i Szebesty i pytam,
co z karmieniem koni. Okazuje się, że jakiś decydent zapomniał o takiej
prozaicznej czynności i w zasadzie w rozpisce na dzień dzisiejszy nie ma
na nią czasu. Stawiam sprawę twardo, że jeżeli teraz będziemy musieli
wyjechać to po chwili będzie trzeba dać odpocząć koniom. Proponuję,
żeby przedłużyć tę przerwę, będzie szybciej i sprawniej. Potencjalni
decydenci zasłaniają się reżyserem Hoﬀmanem i nie ma chętnego, aby
podjąć decyzję. Proponuję, że ja mogę porozmawiać z reżyserem, ale
chyba ta wizja dla decydentów była jeszcze gorsza niż osobista ich z
nim rozmowa i panowie powiedzieli, że to załatwią. Wynegocjowałem
dwugodzinną przerwę ze zrozumieniem powagi sytuacji ostatniego dnia
zdjęciowego. Rozesłałem swoich ludzi z komunikatem o przerwie do
innych oddziałów i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku walnąłem
się w pył ścierniska na krótką drzemkę (mój koń został już nakarmiony
przez kolegów).
Przerwa zleciała szybko i z powrotem w pełnym rynsztunku,
„zaszyci”, zajmujemy stanowiska na wzgórzu. Tym razem nasz pułk
zajmuje pozycję jako pierwszy z prawej od strony ekipy ﬁlmowej. Po
chwili wiemy już, dlaczego. Kopnął nas zaszczyt w d... Grający głównego
bohatera ﬁlmu Borys Szyc w tej scenie występuje w mundurze tego
samego 203 Ochotniczego Pułku Ułanów co my. Najpierw trwają
poszukiwania spokojnego gniadego konia dla aktora. Gdy się znajduje,
mamy okazję zapoznać się z panem Borysem Szycem. Z początku trudno
go dojrzeć z powodu otaczającego wianuszka „pridupników” - a to
lewy policzek za blady, a to zmarszczka koło oka, a to ucho się zagięło,

a jak się pan czuje, a czy koń dobry... Potem w rozmowie z aktorem
okazuje się, że jest całkiem normalny, a tylko ten wianuszek asysty
wyrabia mu opinię kapryśnej primadonny. Kiedy asystenci zostawili go
samego, wdał się z nami w przyjacielską rozmowę, opowiadając nam
swoje ﬁlmowe wojenne losy i przybliżając nam fabułę ﬁlmu, która do tej
pory była dla nas „tabula rasa”.
Mamy ponownie kręcić scenę szarży. W scenariuszu „stoi”,
że główny bohater jedzie w pierwszej linii, trzeci od prawej, z dobytą
szablą. A to ci psikus. Pierwszy szereg regulaminowo ma lance.
Zawiłości regulaminowe nie zaprzątają głowy ﬁlmowcom i Borys
Szyc będzie jechał w pierwszym szeregu, trzeci od prawej, z szablą, my
z lancami. No cóż, mógł przecież zgubić lub stracić lancę w boju.
Instrukcja tuby reżyserskiej jest następująca: „Panowie, pierwsze
10 metrów galopem, a dalej dopier…”
W zasadzie instrukcja prosta, ale głupia. Mamy dość miejsca. I chcąc
uchwycić w kamerze wyrównane szyki w galopie, lepiej zacząć stępem,
przejść do kłusa i zagalopować. Słabszym jeźdźcom i bardziej „wyrywnym”
koniom ułatwiłoby to zadanie. Ale rozkaz to rozkaz. Ruszyliśmy. Borys
Szyc na „spokojnym” koniu odpada i zostaje z tyłu, mieszając nasz

fot.28. Odtwórca głównej roli – Borys Szyc.

drugi szereg. Akcja idzie wartko, my już wprawiliśmy się w szarżach i jest
fajnie. Po powrocie, ustawieniu się na poprzednim miejscu i odstaniu
swojego dowiadujemy się, że było fajnie, ale do d… Kamera od razu
„zgubiła” Borysa Szyca i dalej prowadziła naszego Witka. Ale cóż nasz
Witek widocznie nie jest tak ładny jak pan Borys i zaczynamy ujęcie od
początku.
Tym razem w celu ułatwienia kamerze prowadzenia głównego
bohatera ustawiono Borysa Szyca 10 metrów przed szykiem w jednej
linii z naszymi „oﬁcerami”. Co tam regulamin – ﬁlm rządzi się swoimi
prawami. Ruszamy i tu zagwozdka. Borys Szyc na spokojnym koniu, w
dodatku jadący „na kamerę”, zaczyna nas blokować, a konkretnie mnie.
Po prawej mam ścianę ognia z palącej się słomy, za nią kamerę
na quadzie, próbującą jechać naszym tempem, po lewej wyrównany
szyk pierwszej linii naszego pułku, a przed sobą Borysa Szyca. Konkretnie
cały czas na wysokości grota mojej lancy miałem jego lewą nerkę. Na nic
zdawały się moje próby zachowania jego nerki w całości (ze względu na
dobro ﬁlmu). Kiedy ja kierowałem lancę w prawo, on odbijał na kamerę w
prawo, kiedy chcąc to wykorzystać, kierowałem grot w lewo, on znienacka
odbijał w lewo. Już, już myślałem, że w dalszych scenach ﬁlmu będzie
musiał głównego bohatera zastąpić dubler (wszak przeszczep nerki to
nie błahostka – od razu pomyślałem o doktorze Grzegorzu Senatorskim
z 14 PUł i myślałem, czy mam jeszcze gdzieś jego wizytówkę, aby w razie
czego służyć panu Borysowi pomocą). Myśląc o dublerze, zastanawiałem
się, czy w dobie kryzysu ﬁlm przewidział dublera dla głównego bohatera,
bo jak nie, to Witek by się nadał, urodą trochę pasował i ujęcia by nie
trza było powtarzać. I tu znowu opatrzność czuwała nade mną, aktorem,
ﬁlmem i w ogóle. Nagle pojawiła się niewielka luka po lewej stronie Szyca.
Silny bodziec ostrogami i wyskoczyliśmy jak strzała, od razu zrównując się
z głównym bohaterem i wypruwając do przodu. Jak się później okazało,
właśnie ten moment (chyba z racji podzięki ze strony realizatorów
dla mojej skromnej osoby za ocalenie nerki pana Borysa, sceny, ﬁlmu
i polskiej kinematograﬁi w ogóle) został wykorzystany w zwiastunie ﬁlmu,
gdzie mój skuteczny manewr ocalający lewą nerkę głównego bohatera
jest przez jakieś półtorej sekundy widoczny na ekranie w 3D. Zapewniło
mi to nieśmiertelną sławę (zwłaszcza to 3D) jako jedynej postaci z naszego
oddziału wyraźnie zauważalnej na ﬁlmie.

Okazało się, że scena została zrealizowana i zagrana perfekcyjnie (między
innymi dzięki mnie) i kolejnego dubla nie będzie. Następną sceną, którą
kręciliśmy, było starcie się oddziałów polskich i sowieckich. Była, tu to
muszę przyznać, nakręcona profesjonalnie i bezpiecznie. Pułki polskie
i sowieckie zostały ustawione naprzeciwko siebie przy zachowaniu
kilkudziesięciometrowych odstępów pomiędzy oddziałami. Przez to w
scenie ścierania się wojsk poszczególne pułki wjeżdżały w pozostawione
luki. Tę scenę „czesania się oddziałów” kręciliśmy dwukrotnie, nie
licząc prób. Było nudno, ale bezpiecznie, a na zdjęciach wygląda
fenomenalnie.
Kolejna scena to ujęcia starcia się pojedynczych kawalerzystów
z obu stron konﬂiktu. Ochotnicy zostali wyposażeni w drewniane szable
i, analogicznie jak poprzednio całe oddziały, „czesali się” ochotnicy,
a reszta wojska stanowiła drugi i trzeci plan.
W trakcie kręcenia tego ujęcia doszło do poważnego wypadku.
Zderzyło się dwóch jeźdźców, wskutek czego śmiertelnych obrażeń
doznał jeden z koni, a jego jeździec, którego ten koń przygniótł, traﬁł do
szpitala ze skomplikowanym złamaniem śródstopia.
Ostatnią sceną kręconą przez nas w Komarowie był powrót
pułków z pola walki. Jeszcze spotkanie z reżyserem, wysłuchanie jego
podziękowania dla nas, nasze okrzyki na jego cześć, pamiątkowe zdjęcia
i do domu. Dodatkową niespodzianką w tym dniu były odwiedziny
planu ﬁlmowego przez naszych przyjaciół. Odwiedzili nas pani
Karola Skowrońska z Grudziądzkiej Fundacji na rzecz Tradycji Jazdy
Polskiej, oﬁcer naszego pułku, a jednocześnie Prezes Zrzeszenia Kół
Pułkowych Kawalerii w Londynie pan mjr Zbigniew Makowiecki, prof.
Andrzej Krzeczunowicz, były ambasador RP przy NATO, syn Kornela
Krzeczunowicza dowódcy 8 PUł, który walczył na polach Woli Śniatyckiej
i Komarowa, pan Maciej Dembiński, syn bohaterskiego dowódcy 9 PUł
Stefana Dembińskiego oraz największy autorytet i autor większości
publikacji na temat kawalerii XX wieku pan inż. Lesław Kukawski.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się nad mogiłą poległych
żołnierzy, którzy zginęli w czasie Bitwy Komarowskiej 1920 roku.
Krótka modlitwa, sprezentowanie broni i powrót do obozowiska.
Nie wspomniałem wcześniej, iż mimo że kręciliśmy sceny do Bitwy

Warszawskiej, to tak naprawdę czuliśmy się jak w czasie Bitwy
Komarowskiej, ścierając się z konnicą Budionnego. Było tak dlatego, że
sceny do ﬁlmu kręcone były dokładnie w tym samym miejscu, na tym
samym wzgórzu 255 i polu, gdzie 90 lat temu doszło do największej bitwy
kawaleryjskiej XX wieku. W dodatku zwycięskiej dla strony polskiej.
Była to ostatnia wielka bitwa w dziejach świata, w której z obu stron
wzięły udział tak duże siły kawalerii. Pamiętajmy, że była to też ostatnia
zwycięska, samodzielnie stoczona przez nasze państwo wojna. Wojna,
która została wygrana przez dopiero co powstające po ponad 100 latach
niebytu państwo, przez formującą się prawie z niczego armię ochotniczą,
wyposażoną we wszystkie pozostałości po zaborcach. Przeciwnikiem jej
była w tym momencie największa zdolna do walki potęga militarna Europy,
która tej klęski warszawskiej i komarowskiej nie zapomniała nam do dziś.

fot.29. Bajkał ujrzał rżysko …

Stąpając po tych polach, gdzie do dziś rolnicy wyorują fragmenty
uzbrojenia lub kości poległych, czuliśmy szczególna powagę i potrzebę
powstania tego ﬁlmu opowiadającego o okresie historii naszego kraju
przez lata celowo pomijanym i zakłamanym.
o powrocie do obozowiska rutyna - oporządzenie koni, toaleta,
zdanie mundurów i rekwizytów.
Wieczorne ognisko zakończył deszcz, który lał prawie całą noc.
W nocy w jednym z namiotów zasiedliśmy do wspominek z dopiero co
zakończonego planu ﬁlmowego i ubiegłorocznego „Wrześniowego Szlaku”.
Przebojem wieczoru okazał się dowódca Szwadronu Niepołomice rtm.
kaw. och. Jan Znamiec, który snuł opowieści o komarowskiej potrzebie.
Brakowało wielu z nas tej opowieści o historii działań wojennych sprzed
90 lat. Natomiast rtm. Znamiec przeszedł samego siebie, opowiadając
znaną mi już z innego źródła historię (nie śmiałem jej opowiadać w
szerszym kręgu) początków swojego związku z żółtymi ułanami. Napady
śmiechu omal nie doprowadziły do zejścia kilku kolegów, w tym paru
z 8 PUł, zaburzyły równowagę kilku kanadyjek i nadwyrężyły konstrukcję
namiotu. Gwoździem wieczoru okazał się Mareczek, który do dzisiaj
dziękuje mi za uratowanie mu jak nie życia, to co najmniej całości
facjaty, która na pewno mocno by ucierpiała, gdyby nie wcześniejsze
wyprowadzenie go z imprezy i położenie do spania.
Piątek, 27 sierpnia 2010 r.
Następny dzień przebiegał już nie pod znakiem ﬁlmu, ale
zorganizowanych po raz kolejny obchodów Komarowskiej potrzeby.
Spaliśmy długo, bo aż do 700, następnie leniwe troczenie rzędów,
pielęgnacja koni i przygotowania do manewrów sekcji, w których miała
też wziąć udział jedna z naszych sekcji. Niestety z powodu deszczu
i wielu kontuzji koni nabytych w czasie planu ﬁlmowego manewry zostały
odwołane. A szkoda, gdyż nasi młodsi koledzy aż palili się do sprawdzenia
się w konfrontacji z innymi oddziałami.
Po południu w Komarowie, w Domu Kultury odbyło
się spotkanie połączone
z wystąpieniami
pani Karoli
Skowrońskiej
i
panów
Makowieckiego,
Krzeczunowicza
i Kukawskiego. Jak zwykle wielka piguła wiedzy, doświadczenia
i anegdot. Spotkanie zakończył pokaz zdjęć z dopiero co zakończonego
planu ﬁlmowego. Wieczorem na terenie naszego obozu odbył się

apel w szyku pieszym oddziałów Federacji Kawalerii Ochotniczej, na
którym zostały wręczone patenty oﬁcerskie dla członków sfederowanych
oddziałów, które pozytywnie przeszły popis kawaleryjski.I tutaj moja
mała dygresja. Bardzo żałuję, że nie udało się doprowadzić do wspólnego
występowania wszystkich oddziałów wchodzących w skład FKO w czasie
wszystkich imprez tego tygodnia. Po co były dwa obozy? Brakło imprez,
spotkań, które połączyłyby nas i scaliły. Nie wykorzystaliśmy faktu, że jest
nas tak dużo, do przeprowadzenia wspólnych manewrów lub chociażby
ćwiczeń. Nawet zorganizowanie wspólnego apelu, ale w szyku konnym,
ułatwiłoby nam lepsze wystąpienie w czasie niedzielnego święta.
Pozwoliłoby przekazać wiedzę i umiejętności, których nadal wielu z nas
brakuje.
Sobota, 28 sierpnia 2010 r.
Kolejny dzień odpoczynku. W dniu dzisiejszym ma się odbyć bieg
gońca. Nasz Szwadron ma reprezentować Andrzej Kowalczyk. Koledzy
pomagają mu dopiąć wszystko na ostatni guzik, pożyczamy kompas, gdyż
nie spodziewaliśmy się takich atrakcji terenowych, i… klapa. Okazało
się, że nasze zgłoszenie nie dotarło do organizatora i lista uczestników
została zamknięta. Mówi się trudno. Po południu część oddziałów
wyrusza w szyku konnym pod mogiłę poległych żołnierzy, którą już
wcześniej odwiedziliśmy. Mają się tam odbyć obchody rocznicy bitwy,
m. in. apel poległych. Oddział nasz zasilony młodym narybkiem wyrusza
wraz ze Szwadronem Niepołomice, a ja wraz z Bartkiem Czechem
i Mirkiem Firstem udajemy się samochodem na miejsce uroczystości.
Z początku wyglądało to całkiem niewinnie, zwykły rozgardiasz przed
imprezą. Niestety później w czasie uroczystości amatorszczyzna
i pospolite ruszenie wyzierały zza każdego krzaka. Nie będę tu rozwodził
się nad szczegółami, powiem tylko jedno, co mam na usprawiedliwienie
przebiegu uroczystości. Amatorszczyznę i pospolite ruszenie
usprawiedliwiała tylko szczerość intencji, spontaniczne zaangażowanie
wielu osób starających w jak najlepszy sposób uczcić bohaterów walk
sprzed 90 lat. Po skończonych uroczystościach kawalerzyści pojechali
w szyku konnym do Woli Śniatyckiej i Komarowa. Powrócili do
obozowiska już dobrze po zmroku. Mnie po dotarciu do obozowiska
w związku z padającym ulewnym deszczem przypadł przez chwilę

fot.30. Oﬁcerowie nie chowali się z tyłu. Od prawej: Tomasz Piechowicz na Elbie,
Andrzej Kowalczyk na Kropce i Rafał „Roch” Kowalski na Horyłce.

obowiązek zastąpienia organizatora Tomka Dudka i podjąłem nieudolną
próbę zabawienia gości w osobach pani Karoli Skowrońskiej, panów
Makowieckiego, Dembińskiego, Krzeczunowicza i Kukawskiego.
Niedziela, 29 sierpnia 2010 r.
Święto Kawalerii. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. w
rocznicę największej bitwy kawaleryjskiej XX wieku, którą stoczyły
31 sierpnia 1920 r. zwycięskie pułki Kawalerii Polskiej z I Armią
Konną Siemiona Budionnego pod Komarowem, zostało ustanowione
Święto Kawalerii Polskiej. Patronat honorowy nad komarowskimi
uroczystościami objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Organizatorzy zadecydowali, że w uroczystościach Święta
Kawalerii Polskiej i w polowej mszy św. odprawionej nad mogiłą
poległych żołnierzy spośród ochotniczych jednostek kawalerii wezmą
udział tylko poczty sztandarowe. Reszta kawalerii ochotniczej przyjedzie
pod pomnik dopiero na deﬁladę. Dlaczego kawalerii nie było na

Święcie Kawalerii - nijak nie mogę zrozumieć. Może chodziło o to,
żeby nie przytłoczyć ilością jedynej w WP formacji kawaleryjskiej, jaką
jest Szwadron Reprezentacyjny WP, nota bene reprezentowany pod
Komarowem przez 7 osób! Dla mnie wyglądało to na jakieś grubsze
nieporozumienie. Na Święcie Kawalerii nie ma kawalerii - ani zawodowej,
ani ochotniczej. Konia z rzędem temu, kto mi to logicznie wytłumaczy.
Rozkaz to rozkaz. Poczet sztandarowy udał się na
uroczystości, natomiast dla nas została na terenie naszego obozu
odprawiona polowa msza św. Bezpośrednio po niej dosiedliśmy
koni i udaliśmy się na miejsce uroczystości. Oddziały prezentowały
się fantazyjnie i barwnie. Co druga trójka wyposażona w lance
z powiewającymi barwnymi proporczykami w barwach pułków.
Nieopodal miejsca uroczystości stanęliśmy w szyku pułkami.
Najpierw szwoleżerowie, potem ułani i strzelcy konni. Z daleka
obserwowaliśmy przebieg uroczystości. W tym czasie, w sposób
tyle spontaniczny, co amatorski, zaczął się krystalizować scenariusz
deﬁlady i apelu pododdziałów. Po jakimś czasie dostaliśmy polecenie
ruszenia i zajęcia miejsca frontem do mogiły i licznie zgromadzonej
ludności. Nie będę się wdawał w szczegóły, opowiem w skrócie.

fot.31. Oddział w szyku rozwiniętym.

Po złożeniu meldunku przez dowódców pododdziałów oraz meldunku
mjr Zbigniewowi Makowieckiemu przez dowodzącego uroczystością
Tomka Dudka, odbyła się deﬁlada kłusem. Następnie oddziały jak
i zgromadzona publiczność udały się na znane nam już z kręcenia ﬁlmu
miejsce w celu zorganizowania rekonstrukcji walk. Podjąłem decyzję,
iż po dotarciu na miejsce rekonstrukcji odmeldowujemy się i wracamy
do obozowiska. Na miejscu rekonstrukcji rozstawiliśmy tylko naszą
wystawę „Wrześniowy Szlak”. Po powrocie karmienie i oporządzanie
koni oraz błyskawiczna likwidacja przywiezionych stanowisk i boksów.
Już po zmroku pakujemy elementy stajni, ładujemy konie
i z małymi przygodami konwojem dwóch ciężarówek, trzech przyczep
i trzech samochodów ruszamy w drogę powrotną do Toporzyska via Kraków.
Trochę żal nam było ostatniego akcentu Komarowskiej potrzeby
i niewykorzystania tak wielkiej ilości ludzi i koni do zorganizowania
godnej oprawy pierwszego Święta Kawalerii Polskiej. Ale za to
pobyt w Komarowie uzmysłowił nam, że tam jest nasze miejsce i że
powinniśmy na stałe wpisać w swój kalendarz odwiedziny Komarowa
w celu złożenia hołdu bohaterom ostatniej zwycięskiej wojny i ostatniej
wielkiej bitwy kawalerii. Musimy pamiętać, że dopóki sprawność
i dzielność jazdy decydowała o losach wojen, nasz kraj był
mocarstwem, że z chwilą odejścia koni do lamusa skończył się okres
świetności naszego kraju. Dziś w dobie uniﬁkacji historii powinniśmy
o tym fragmencie naszych dziejów pamiętać w dwójnasób.

Mjr Zbigniew Makowiecki
GEN. DYW. BOLESŁAW WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKI
Był patriotą, był znakomitym żołnierzem i był rasowym kawalerzystą.
Takich pyszna jazda wskrzeszającej się II. Rzeczypospolitej wydała wielu
i słusznie w odrodzonej ojczyźnie zażywali sławy. Tylko niewielu
z nich jednak danym było „zabłądzić pod strzechy”. Obok Beliny,
obok rokitniańskiego Dunin-Wąsowicza, może pogromcy „konarmii”
Budionnego, Rómmla, do pieśni gminnej wszedł sangwinistyczny
szwoleżer, malowniczy, wykształcony, kontrowersyjny, lew na polu walki
i lew salonowy, urodziwy i elegancki, podbójca serc niewieścich, poeta
i poliglota, malarz paryskiej bohemy, ziemianin bez pieniędzy - Bolesław
Wieniawa-Długoszowski. Owa barwna wszechstronność uczyniła
z niego postać na miarę renesansowego księcia - ulubieńca, zarówno
za swe cnoty jak i niecnoty, szerokiej publiczności. Przyczyniła mu też
wielu krytyków, przypinających mu pustą etykietkę „Wino, kobieta
i śpiew...", przeważnie według klucza partyjnego, choć Wieniawa
stworzeniem politycznym, a zwłaszcza partyjnym, nie był. Jego
polityczne wyznanie wiary ograniczało się do czystej miłości ojczyzny
i uwielbienia dla Józefa Piłsudskiego.
Zarówno źródłem jak i skutkiem tego uwielbienia będzie ciągła
styczność z Komendantem od czasów strzeleckich po dzień śmierci
Marszałka. Był w życiu zawodowym lekarzem - zupełny niewypał żołnierzem i dyplomatą, ale również zasługuje na pamięć jako literat.
Jego kariera wojskowa jest nam dobrze znana, ograniczymy się więc do
przypomnienia, że - poprzedzona terminowaniem w Strzelcu - rozpoczyna
się na dobre ruszeniem w pole jako trzydziestojednoletni szeregowiec
Kompanii Kadrowej sierpniem 1914 r., a zakończyła - faktycznie, jeśli
nie formalnie - nominacją na generała dywizji 1. maja 1938 r. i, wkrótce
potem, nominacją na ambasadora Polski w Kwirynale.
Nominacja ta zaskoczyła wielu, zwłaszcza że miał zastąpić
na tej kluczowej placówce jednego z najbardziej wytrawnych
polskich dyplomatów owego czasu - Alfreda Wysockiego. Bardziej
zaskakuje powszechna ignorancja - woda na młyn krytyków dyplomatycznej, choć nieformalnej, roli odgrywanej przez Wieniawę
od lat. Piłsudski, pomny świetnego wywiązywania się z powierzonych
mu ważnych misji emisarskich lat wcześniejszych, już w 1920 roku

fot.32. Ben. Bryg. Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

pragnął skierować go na drogę kariery dyplomatycznej. Wieniawa miał
się wykręcić brakiem kwaliﬁkacji na dyplomatę słowami: „Dyplomacie
nie wolno zrobić głupstwa, może zrobić świństwo - kawalerzysta może
zrobić głupstwo, nie wolno mu zrobić świństwa".
Owych misji było wiele znanych i wiele pozostanie na zawsze
nieznanych jako otoczonych państwową tajemnicą. Ożywienie
przez niego wegetującej w owym czasie paryskiej Polonii - był
m. in. inicjatorem powstania tam w 1910 r. Towarzystwa Polskiego
Artystyczno-Literackiego - zwraca na niego uwagę Piłsudskiego, który
powierza mu formowanie kadr strzeleckich we Francji, jako przedłużenie
galicyjskiego Związku Strzeleckiego. Należy - na dalekowzroczny rozkaz
Piłsudskiego - do założycieli Towarzystwa Polsko-Tureckiego w Paryżu
z zadaniem wyrabiania kontaktów z potencjalnym sojusznikiem Polski
w jej przyszłym zrywie do niepodległości. Konsekwentnie, na zlecenie
prezesa Towarzystwa, Wacława Sieroszewskiego, protestuje energicznie
na publicznym odczycie anty-tureckim.
Opuszcza Paryż w przededniu wybuchu Wielkiej Wojny
[I-ej Światowej] w przededniu czekającego go internowania przez
Francuzów jako obywatela wrogiego państwa [Austrii] - by dołączyć
do Kompanii Kadrowej Legionów, wyruszającej z krakowskich
Oleandrów w pole. Wkrótce też rozpocznie swoją karierę kawaleryjską
jako ułan Beliny. Dzieli z Beliniakami rok bojów, dając przykłady
i męstwa i odwagi. Od lat zauważony przez Komendanta dzięki swej
błyskotliwej inteligencji, rozeznaniu i taktowi, Wieniawa wyjeżdża
13 sierpnia 1915 r. do Warszawy jako oﬁcer ordynansowy Piłsudskiego
z ważną misją pomocy w powołaniu do życia Polskiej Organizacji
Wojskowej. Musiał Wieniawa i tu zasłużyć na uznanie, bo Piłsudski
20. września tego roku zatrzymuje go na stałe przy sobie jako adiutanta, co
zbliża go do wielkich politycznych problemów, stojących przed krajem w tym
brzemiennym w wydarzenia okresie. Powierzane mu są przez Piłsudskiego
różne tajne misje, z którymi udaje się do Lwowa, Krakowa i Wiednia.
W czasie t. zw. „kryzysu przysięgowego” w Legionach, wśród
wzrastającego zwątpienia, Wieniawa jest powszechnie uznawanym
człowiekiem największego zaufania Piłsudskiego, któremu można wierzyć.
Adam Sokołowski w swych Fragmentach Wspomnień pisze: „w Wieniawy
lojalność i rzetelność jako rzecznika myśli i rozkazów Komendanta -

nie wątpiliśmy...”. O wzrastającym presżu Wieniawy w tym okresie
świadczy zaproszenie go, wraz z Januszem Głuchowskim, do udziału w
obradach prokoalicyjnego Międzynarodowego Koła Politycznego.
Wkrótce następuje powrót Wieniawy do linii na dowódcę
4. szwadronu 1 Pułku Ułanów Beliny w Ostrołęce, by z kolei objąć
dowództwo szczątkowego Pułku. Wkrótce zostaje przez okupacyjne
władze aresztowany, zdegradowany, zwolniony z Legionów, napiętnowany
jako politycznie podejrzany i na krótko osadzony w więzieniu na Dzikiej
[wróci tam powtórnie w 1926 r., też na krótko, jako zakładnik w rękach
Rządu RP w czasie przewrotu majowego].
Po wcieleniu do armii austriackiej Wieniawa podejmuje, po
raz pierwszy i ostatni w życiu, swój zawód z wykształcenia, jako lekarz
pospolitego ruszenia w Nowym Sączu, później w Cieszynie, gdzie hołubi
i przetrzymuje w szpitalu polskich „dekowników” austriackiej armii. W
grudniu 1917 r. zostaje członkiem Komendy Głównej P.O.W.
W marcu 1918 r. na rozkaz Śmigłego-Rydza dezerteruje z armii
austriackiej i zostaje wysłany na Ukrainę dla nawiązania kontaktów
celem koordynowania akcji krajowej z państwami Ententy. Pod
pseudonimem i w przebraniu chłopa dostaje się do Kijowa, przekazuje
rozkazy Rydza Miedzińskiemu, a w trakcie dalszej działalności
nawiązuje kontakt z ugrupowaniami antyniemieckimi na Ukrainie,
m. in. z atamanem Petlurą oraz z płk Bobickim i z francuskim oﬁcerem
wywiadu, przez którego, w późniejszej fazie, Matuszewski doprowadzi
do spotkania w Jassach między Rydzem i szefem francuskiego korpusu,
gen. Franchet d'Esperay. Przedostaje się do otoczonego przez Niemców
gen. Hallera, przekazuje mu listy, omawia sytuację polityczną w kraju,
wraca do Kijowa, gdzie zastaje go wiadomość o klęsce kaniowskiej
2. Brygady Legionów, a wkrótce potem o rozbrojeniu Korpusu
Polskiego gen. Dowbór-Muśnickiego. Roztacza opiekę nad rozbitkami
tych wielkich jednostek, ale nie zaniedbuje ważnych kontaktów m. in.
z oﬁcerem łącznikowym Denikina. Spotyka się z Borysem Sawinkowym,
przez którego dociera do szefa misji francuskiej na terenie Rosji, gen.
Lavergene. Od niego otrzymuje obietnicę dostaw broni na teren Polski
oraz pożyczki od państw koalicji, zwrotnej przez przyszły rząd Polski. W
pogoni za Hallerem francuskim wagonem dyplomatycznym w drodze

do Murmańska, zostaje przez bolszewików rozpoznany, aresztowany
i osadzony kolejno w więzieniach w Łubiance i na Tagance, skąd po licznych
interwencjach na najwyższym szczeblu zostaje w końcu wypuszczony.
Odyseja rosyjska Wieniawy kończy się powrotem przez zieloną
granicę, strzeżoną przez posterunki i rosyjskie i niemieckie, do Polski.
17. listopada 1918 r., w zaraniu niepodległości, melduje się
Komendantowi. Zostaje przy nim, w stopniu rotmistrza, pierwszym
adiutantem osobistym. Z kolei, w stopniu majora, adiutantem
generalnym i szefem gabinetu Naczelnika Państwa i Naczelnego
Wodza. Awansuje do stopnia podpułkownika we wrześniu 1920 r.
Wraz z odrodzeniem Państwa rozpoczyna się dla Wieniawy
nowy, jakże odmienny, okres działalności u boku Marszałka, opartej na
wierze Piłsudskiego zarówno w Wieniawy talenty dyplomatyczne, jak w
jego dyskrecję i lojalność. W tym przełomowym okresie organizowania
II. Rzeczypospolitej Wieniawie powierzane są najtajniejsze misje,
wciągany jest do dyskretnych rokowań, reprezentując w nich poglądy
i stanowisko Naczelnika Państwa w jego polityce wewnętrznej
i zewnętrznej. Mało znany jest fakt, że Wieniawa, u boku Sokolnickiego
i Kazimierza Dłuskiego, w wyniku pertraktacji z Komitetem Narodowym
Polskim w Paryżu, zostaje dokooptowany do Komitetu w słynnym
szlachetnym kompromisie, którego mocą Dmowski uznał władzę
Naczelnika Państwa w zamian za uznanie Komitetu Narodowego jako
reprezentację Polski na terenie międzynarodowym. Układ był brzemienny
w skutki. Znikła szkodliwa dwutorowość polskich dążeń politycznych.
Koalicja uznaje poszerzony skład Komitetu Narodowego Polskiego
jako oﬁcjalne przedstawicielstwo Rządu w Warszawie na konferencji
pokojowej w Wersalu, a „Błękitna Armia” Hallera zostaje przerzucona
z Francji do Polski. Wieniawy udział w delegacji poszerzony został
o rozmowy wojskowe. Doręcza Foch'owi list Piłsudskiego [gdy w parę lat
później złoży Foch'owi raport na placu Saskim jako dowódca oddziału
honorowej asysty głosem, od którego zadrżały mury stolicy, marszałek
trzech państw, odpowiedział słowami, których zapewne ów nieustraszony
żołnierz nie wypowiedział ani przedtem ani potem: „Mon Colonel, vous
me faites peur!"]. Przekazuje do Polski wnikliwą analizę pozycji Polski w
nowej konﬁguracji mocarstw, czyni sugese i starania.
Dwa lata później jest znów w Paryżu, przygotowując tam

oﬁcjalną wizytę Naczelnika Państwa. Uwieńczone sukcesem pertraktacje
Piłsudskiego o sojusz polsko-francuski ułatwione są czynnym
sekretarzowaniem przez świetnie mówiącego po francusku Wieniawę.
Nie dziw, że po zakończeniu wizyty otrzymuje on od Piłsudskiego w darze
fotograﬁę zadedykowaną: „Nieznośnej guwernantce - J. Piłsudski".
W czasie kampanii bolszewickiej adiutantuje Naczelnemu
Wodzowi, podejmuje w jego imieniu różnego rodzaju misje wojskowe
i polityczne, okazyjnie dowodzi w polu [pełni przez jakiś czas funkcję
szefa sztabu 1 Dywizji Kawalerii]. Piłsudski wzmiankuje jego udział w
koncepcji ofensywy kijowskiej. Ale główną rolę odgrywa w związku
działalnością francuskiej misji wojskowej w Warszawie. Jego postawa
przestrzegania, na wszystkich szczeblach współpracy, równoważności
między przedstawicielami stron obu, polskiej i francuskiej, doprowadza
nieraz do trudności i krytyki przez urażonych francuskich generałów oraz
ich chętnych polskich naśladowców odmiennego politycznego znaku.
Francuski generał Niessel posuwa się nawet do zażądania usunięcia
Wieniawy z Belwederu, na co ów odpowiedział charakterystycznie
listem do Weyganda, szefa misji, z zapytaniem o datę odwołania Niessela
z Warszawy.
W listopadzie 1921 r. Wieniawa przechodzi na rok do służby
dyplomatycznej jako a ache wojskowy w Bukareszcie, jest delegatem
Naczelnego Wodza na ślubie Karola Serbskiego w Belgradzie [lata
później stanie tam na czele delegacji Armii Polskiej na pogrzebie oﬁary
zamachu w Marsylii na króla Jugosławii, Aleksandra Zjednoczyciela oraz
na koronacji króla Rumunii, Ferdynanda]. Po uciążliwych pertraktacjach
o zawarcie polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej, zdobywszy uznanie
nawet niechętnych sobie osobistości, opuszcza Bukareszt w listopadzie
1922 r. W Warszawie zastaje napięcia, nie ma jakoś dla niego miejsca,
otrzymuje zmieniające się tymczasowe przydziały. Piłsudski jest w
niełasce, a z nim i Wieniawa. W połowie 1923 r. Piłsudski usuwa się do
Sulejówka, a Wieniawa zostaje przeniesiony w stan spoczynku przez
nowego Szefa Sztabu Generalnego gen. Stanisława Hallera.
Po przewrocie majowym, w którym odegrał u boku Piłsudskiego
pierwszoplanową rolę, Wieniawa odmawia sugerowanych mu
politycznych stanowisk w nowej konﬁguracji, choć jest zawsze
gotów służyć ad hoc Piłsudskiemu. Józef Beck w swych pamiętnikach

pisze: „...Marszałek powierzył Wieniawie znaczną część spraw,
wynikających z jego kontaktów ze światem zewnętrznym...”. Beck
jest przekonany, że „ten wybór zadań wypadł na Wieniawę nie tylko
dla jego łatwości obracania się w świecie, ale przede wszystkim przez
pewność Komendanta, że Wieniawa moralnie nie poślizgnie się na
posadzkach obcych salonów w czasach, kiedy dopiero z wielkim trudem
Polacy zdobywali się na wytworzenie własnej postawy wobec świata
zewnętrznego". [Przykładem takiej postawy była odpowiedź Wieniawy
w niemieckim Sztabie Generalnym w 1916 r. na kłopotliwą propozycję
nadania Piłsudskiemu niemieckiego odznaczenia za waleczność.
Wieniawa oświadczył, że „Brygadier jest mile zaskoczony pamięcią
Jego Cesarskiej Mości, lecz nie może w tej chwili przyjąć tak wysokiego
odznaczenia, ponieważ nie dysponuje jeszcze podobnym polskim
odznaczeniem, którym mógłby się Jego Cesarskiej Mości zrewanżować".]
Od 1926 r. jego doraźne akcje polityczno-dyplomatyczne mnożą
się, że wspomnimy delikatne pertraktacje z Laroche, ambasadorem
niechętnej Piłsudskiemu Francji; udział, obok Jerzego Potockiego
i Kazimierza Świtalskiego, w spotkaniu politycznym w Nieświeżu;
rolę w incydencie najścia grupy oﬁcerów na Sejm w 1929 r.; misję do
Watykanu z okazji pięciolecia pontyﬁkatu Piusa XI, przychylnego nam w
krytycznym 1920 roku nuncjusza w Warszawie; wreszcie w ściśle tajnej
misji w Paryżu wysondowania reakcji Francji na propozycję Marszałka
wojny prewencyjnej przeciw Niemcom po pierwszym pogwałceniu przez
Rzeszę Hitlera klauzul Traktatu Wersalskiego. Kawalerzyści odnotują
udział Wieniawy w 1933 r. na czele delegacji Wojska Polskiego w
Wiedniu w obchodzie 250-lecia odsieczy wiedeńskiej. Przyciął tam
- jak pisze Majchrowski w Ulubieńcu Cezara -„przewodniczącemu
delegacji niemieckiej, który samozwańczo zabrał głos w imieniu
wszystkich delegacji, zaznaczając, że Prusaków pod Wiedniem nie
było" [mieli się tam pojawić w pięć lat później!]. Ale na doraźnych
akcjach jego rola się kończyła. Od politycznych czy dyplomatycznych
stanowisk uchyla się konsekwentnie ku oburzeniu Piłsudskiego,
narzekającego [Beck: Wieniawa]: „Nieszczęście z tym Wieniawą.
Z taką gębą mógłby być ambasadorem, mężem stanu, a on nic tylko
mnie nudzi, że chce szwoleżerami dowodzić". [Wieniawa dopiął swego
i przez dwa lata był dowódcą 1 Pułku Szwoleżerów JP]. Wreszcie,

w 1938 r. przechodzi do korpusu dyplomatycznego.
Do roli ambasadora miał więc Wieniawa od lat gruntowne
przygotowanie. Znał swój nowy zawód z doświadczenia i w formie
i w treści. Czekające nań zadanie traktował bardzo poważnie. Warto
dodać że na czas swego urzędowania jako ambasador pożegnał się
z trunkami, jeśli nawet, jak chce zabawna plotka, stanąwszy ante
muras Wiecznego Miasta, miał wykrzyknąć: „Ta karczma Rzym się
nazywa!". Jego działalność na placówce kwirynalskiej spotkała
się z powszechnym uznaniem.
Nawiązuje
szybko
bliskie
stosunki
towarzyskie
z elitą włoskiego świata politycznego z ministrem Ciano, zięciem
Mussoliniego, na czele. Daje mu to dostęp, niełatwy dla innych
dyplomatów, do króla i do Il Duce.
W interesie Polski za swe główne zadania uważa odciągnięcie
Włoch od Niemiec i torowaniu drogi zbliżeniu włosko-francuskiemu.
Pozycje jego w środowisku dyplomatycznym Europy ilustruje fakt
zwrócenia się do niego o pośrednictwo, gdy Anglia, jak zwykle za późno,
podejmuje próbę odciągnięcia Włoch od sojuszu z Hitlerem. Względna
łatwość przejazdu przez teren Włoch żołnierzy polskich, zdążających
po klęsce wrześniowej do Francji z powrotem pod sztandary, była można się domyślać -pochodną doskonałych stosunków Wieniawy z
decydentami włoskimi na najwyższym szczeblu. Analiza jego działalności
dyplomatycznej w Rzymie przekracza ramy niniejszego opracowania,
ale o jej fachowości, zasięgu i inwencyjności wysoce pochlebne
opinie są zgodne. Apogeum swojego życia jako homo policus osiąga
Wieniawa w tragicznych dniach września 1939 r. wyborem, zgodnie
z obowiązującą polską konstytucją, na prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Nominację Prezydenta Mościckiego Wieniawa - w słowach
posła na Sejm Zielińskiego, przemawiającego, pięćdziesiąt jeden lat
później, imieniem marszałka Sejmu Kozakiewicza nad trumną Wieniawy
– „przyjął z największą godnością i z największą godnością z niej, w
znanych okolicznościach, zrezygnował”. Zaiste, owe znane okoliczności
nie przynoszą zaszczytu ani francuskiej ani polskiej, zaangażowanej w tę
sprawę, stronie. Jeśli Wieniawa z wykształcenia był lekarzem, z powołania
żołnierzem, a dyplomatą z siły przeznaczenia, to z zamiłowania był poetą,
a szerzej człowiekiem pióra. Był autorem dobrze kawalerzystom

znanych wierszy: Ułańska Jesień, Moja Para, i Szwoleżerski Spleen.
W Legionach napisał szereg popularnych piosenek żołnierskich o swe prawa autorskie do nich nie dbał. Przebija w tych wierszach jego
wybujały temperament okiełznany wymogami estetyki. W warszawskich
czasach pisał, lub był współautorem politycznych szopek i zgrabnych
kupletów kabaretowych. Przetłumaczył - znakomicie - dwie superkawaleryjskie powieści: M. Duponfa Generał Lassale oraz Szable w
Garść, obie z jego obszernym wnikliwym komentarzem, Kwiaty Zła
Baudelair'a, Lagunę Conrada-Korzeniowskiego oraz esej Huxley'a Wyścig
z Przeszkodami. Był redaktorem i współautorem monumentalnej
przedwojennej Księgi Jazdy Polskiej. Napisał przedmowę do
fachowej pracy Królikiewicza Jeździec i Koń w Terenie i w Skoku
oraz do pracy Rudnickiego: Operacyjna Użyteczność Kawalerii.
Jego osobiste cechy sprawiły, że był nie tylko podmiotem ale
i przedmiotem poezji. Cała plejada największych poetów współczesnych szła
między sobą w zawody, by tę kolorową postać uczcić swoimi strofami. Pisał
o nim Wierzyński i Lechoń, Broniewski i Tuwim, Balicki i Hemar [ten
ostatni charakterystycznie zauważył, że widział Wieniawę niezliczoną
ilość razy, w najróżniejszych okolicznościach i o wszystkich porach dnia
i nocy, ale nigdy nie widział go ziewającego]. Był zresztą ich wszystkich
przyjacielem i starym bywalcem słynnych spotkań Skamandrytów przy
stoliku na półpiętrze w „Ziemiańskiej”. Bywało, że był dla nich poetyckim
natchnieniem. Niewątpliwie, zwrot jego wiersza, pisanego jeszcze w Paryżu
o strzelcach idących na ćwiczenia: „Bo za naczelnikiem idzie zwartym
szykiem żołnierzy aż sześć...” znalazł swe echo w wierszu Wierzyńskiego
Rok 1914: „...nasamprzód kawaleria, pięć szabel, piechota...”. Był
ulubieńcem publiczności, ulubieńcem kobiet, ulubieńcem poetów.
Poeci też dali najpiękniejszy wyraz bólu na wiadomość o tragicznym
samobójczym zgonie Wieniawy w 1942 r. na bruku nowojorskiej ulicy. Z pod
pióra Mariana Kowalskiego, [mało znanego autora popularnej patriotycznej
pieśni-chorału: O Boże, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą
dłoń..., napisanej w Rumunii we wrześniu 1939 r.,] wyszedł wtedy wyrzut:
Nie jest to straszne żeś zginął
[I nas to czeka, kolego...]
Lecz krzyk gorącej krwi Twojej,
Co woła z bruku: dlaczego?!

fot.33. Mjr Zbigniew Makowiecki z wał. Alvorado w Hodyszewie, na trasie
„Wrześniowego Szlaku”. 2009 r.

a Kazimierz Wierzyński w swym wierszu Śmierć Wieniawy żali
się:
Wybrał ziemię nie naszą i brzozę nie swojską
Obcy cmentarz i obce żegnało Go wojsko...
Sam Wieniawa proroczo napisał o swoim pogrzebie w Ułańskiej
Jesieni:
A potem mnie wysoko złożą na lawecie,
Za trumną stanie biedny sierota, mój, koń.
I wy mnie, szwoleżery, do grobu zniesiecie,
A piechota w paradzie sprezentuje broń...
Ale do spełnienia tej wizji miało upłynąć od jego śmierci
wiele lat. Bowiem dopiero w 1990 roku, szczątki Wieniawy zostały
sprowadzone do Polski i pochowane uroczyście na kwaterze
legionowej cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Władze budzącej się
do wolności Rzeczypospolitej dały temu pogrzebowi oprawę godną
hetmanów. Pogrzeb odbył się „na koszt Państwa” i udział w nim
wzięli przedstawiciele najwyższych instytucji państwowych: cywilnych
i wojskowych. Czcigodna bazylika Mariacka wypełniona była po brzegi
delegacjami wszelkiego autoramentu, pocztami sztandarowymi
i zaproszonymi gośćmi, włącznie z przybyłą na pogrzeb wraz
z mężem z Londynu córką Generała, Zuzanną Vernon-Wieniawa
Długoszowską. Wielotysięczny tłum falował na Mariackim Rynku
i wzdłuż trasy na cmentarz, na której ruch kołowy został zatrzymany.
Gdy, punktualnie o godz. 1000 rano, trumna Generała była
wnoszona do kościoła, witał ją cogodzinny hejnał z wieży mariackiej, gdy
ją po nabożeństwie składano na lawecie, ten sam hejnał żegnał Generała,
ruszającego w swą ostatnią drogę. Do solennego, koncelebrowanego
nabożeństwa służyli jako ministranci harcerze. Żegnał go w kościele
kanclerz kurii metropolitarnej jako „wielkiego Polaka, którego tragedia
życiowa była gorzkim owocem tragedii Polski”. Na wielkiej trumnie,
dźwigniętej przez ośmiu czterogwiazdkowych oﬁcerów, okrytej ﬂagą
narodową, spoczywała czapka generalska i skrzyżowane szarfy czarnobłękitne: jedna reprezentująca Kawalera Orderu Wojennego Virtu
Militari, druga - Order Virtu Civili II. klasy, nadany mu pośmiertnie.
W kondukcie pogrzebowym, otwartym pocztem sztandarowym
w mundurach i oporządzeniu z 1939 roku, wystawionym przez

przez ruchliwe Koło 3 PSK, kroczył za trumną wierzchowiec w wojskowym
rzędzie, okryty kirem, prowadzony przez wachmistrza 4 Pułku Ułanów
Zaniemeńskich, niegdyś ogrodnika Marszałka w Pikiliszkach. Poprzedzał
lawetę korowód żołnierzy, niosących na poduszkach liczne odznaczenia
generała-ambasadora. Nad grobem żegnał go w imieniu Marszałka Sejmu
długim, o politycznej treści przemówieniem poseł Ryszard Zieliński,
a imieniem rodzinnej ziemi Wieniawa-Długoszowskich, wojewoda
krakowski Kleparz. Do grobu znieśli trumnę co prawda nie szwoleżerowie,
ale to co Armia Polska ma dziś najlepszego - komandosi. Orkiestra
wojskowa zagrała marsz żałobny i Pierwszą Brygadę, trębacz odegrał
capstrzyk, piechota sprezentowała broń i oddała salwę honorową.
I tak po kolei spełniały się słowa ułańskiej piosenki, aż po
westchnienie powszechne: „śpij kolego w ciemnym grobie, niech się
Polska przyśni Tobie”...
Splendor tego pogrzebu przywodził na myśl wizję z wiersza
Wierzyńskiego, opisującego ów wcześniejszy, nowojorski, pogrzeb, w
którym poeta, przerzucając most ponad pokoleniami, ujrzał oczyma duszy
Wieniawę recidivus, kończąc swój wiersz Na Śmierć Wieniawy słowami:
Lecz on jaśniał, szedł w młodość, powracał po swoje...
Ktoś po salwie podnosił z murawy naboje...
Nasunął również reﬂeksję: pogrzeb Wieniawy był na miarę
Wieniawy. Ale jego iście hetmańska forma wydawała się przybrać inny
jeszcze, zbiorowy, wymiar. Nad grobem generała II. Rzeczypospolitej
Polska, w osobach swych najwyższych przedstawicieli, oddając mu
honory, zdawała się czynić ekspiację i symboliczne zadośćuczynienie
wszystkim tym generałom, którzy w czarnym okresie narodowego
bytu byli przez narzucony system prześladowani, pozbawiani
obywatelstwa, ośmieszani i odsądzani od czci i wiary. Przedwojenny
generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski w swej legionowej
mogile przyjmował od Rzeczypospolitej hołd w imieniu ich wszystkich.

fot.34. St. strz. kon. z cenz. W. Smolak z pocztem sztandarowym Koła Żołnierzy P3SK
przed pomnikiem 15 PUł Poznańskich w Poznaniu. W środku ze sztandarem ppor. J.
Bodzicz, z prawej (niewidoczny) kpr. pchor. W. Sieczkowski.

Wincenty Smolak
Krótka historia pewnego sztandaru
Z dekretu Prezydenta Rzeczpospolitej z 1937 roku: „Sztandar
/.../ jest widomym znakiem uosabiającym Państwo Polskie, jest
symbolem najwyższych wartości ducha i ciała, których Polska wymaga
od swoich żołnierzy.” Wojsko wychowane na takich wzorcach etycznych
i patriotycznych stawało się trudnym przeciwnikiem, dlatego okupant
zawsze tropił i niszczył nasze znaki tożsamości, korzenie kultury. Gdzieś
na krańcu miłosiernej tragicznej drogi spoczęły w ziemi lub płomieniu
pożegnalnej watry.
Podobny los spotkał sztandary i proporce Związku Harcerstwa
Polskiego. W obliczu kapitulacji i utraty „srebrnych orłów” z reguły
podejmowano dramatyczną decyzję ich zniszczenia. W konsekwencji w
obecnych zbiorach muzealnych sztandary są eksponatami tyle cennymi
co rzadkimi. Losy jednego z nich tu przedstawiam.
Jest rok 1957, Kraków, gmach II Liceum im. Króla Jana III
Sobieskiego, popularnego „Sobka”. Z Liceum związana jest 3 Krakowska
Drużyna Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego.
Do budynku wchodzi, nazwijmy go, „kurier”. Odnajduje
drużynowego, jest nim wówczas dh Wojciech Biedrzycki. Wręcza mu
jakieś zawiniątko. Po rozpakowaniu okazuje się, że mamy przed sobą
oryginał sztandaru Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Sztandar ma wymiary 72x72 cm, awers z godłem krzyża
harcerskiego na szmaragdowym tle, złote liternictwo - „Związek
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska”, rewers z orłem w koronie
na tle amarantowym.
Od dnia złożenia raportu o cennym znalezisku „Zielona Trójka”
otrzymała sztandar w depozyt, z prawem używania go w specjalnie
podniosłych chwilach.
Miałem zaszczyt składać nań przyrzeczenie harcerskie, podobnie
Jan Leśniak i kilku naszych kolegów, widniejących na unikatowej fotograﬁi
zamieszczonej w Księdze Pamiątkowej II Liceum.
Przychodzą lata 60-te. Jeszcze prowadzimy obozy, jeszcze
zbieramy się w harcówce, jeszcze rozwijamy powierzony nam sztandar.
Ale od Warszawy już suną czarne chmury. Władza zwiera szeregi. Władza
wie lepiej. Z niedowierzaniem patrzymy jak usuwa się ludzi prawych, w

ich miejsce lokując w najlepszym wypadku zupełnie obojętnych. Część
z nas, rozczarowanych polityką państwa, wycofała się z czynnego
uczestnictwa w harcerstwie, inni mężnie trwali. Tylko sztandaru
nikt nie rozwijał.... Przypięty do drzewca i okryty pokrowcem, stał na
honorowym miejscu harcówki i w potrzebie był wyprowadzany przez
poczet sztandarowy.
Niestety środowiska młodzieżowe były inwigilowane ze szczególną
zajadłością przez Służbę Bezpieczeństwa. Z tego powodu latach
1962 – 1972 sztandar zostaje ukryty u dha Wojciecha Biedrzyckiego. A od
1972 r. pieczę nad nim sprawuje grupa harcerzy:
Jan Leśniak (3 KDH)
Lech Mróz (3 KDH, 222 WDH)
Wincenty Smolak (3 KDH)
Wszyscy przyrzekają milczeć w jego sprawie. Ukrycia go i czuwania
nad jego losami podejmuje się autor niniejszego wspomnienia.
Przychodzi stan wojenny, a z nim rewizje i powszechny strach.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wpadka miałaby o wiele
surowsze konsekwencje. Mimo to, czując się odpowiedzialnymi za
stan sztandaru, dokonujemy jego szczegółowych oględzin. Jest mocno
uszkodzony. Postanawiamy więc uruchomić „solidarnościowy” kanał
i dzięki pomocy organizacyjnej i ﬁnansowej dha Lecha Mroza, sztandar
zostaje przeze mnie przewieziony z wszelkimi środkami ostrożności
do Warszawy i poddany profesjonalnej konserwacji. Wykonuje ją pani
Elżbieta Załuska z Pracowni Konserwacji Zabytków Zamku Królewskiego.
Sztandar przetrwał naszą wieloletnią opiekę do 2010 roku
w zasadzie w dobrym stanie. Przetrwał, by w końcu w 100-lecie
ZHP odnaleźć swoje bezpieczne miejsce w Muzeum Historycznym
m. Krakowa. Być może w oczekiwaniu na powstanie muzealnego Oddziału
dotyczącego historii krakowskiego harcerstwa.

18 grudnia 2010 r. Wigilia Szwadronu.

fot.35. Opłatek i życzenia z bliskimi oraz naszymi końmi. Następnie tradycyjna
kolacja w Sali kominkowej.

Informacja i sprzedaż pod numerem tel: 018 287 38 32
e-mail: biuro@toporzysko.pl Książka wraz z ﬁlmem do nabycia
również

na

www.allegro.pl

oraz

w

dobrych

księgarniach.

