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Kalendarium

31 grudnia 2011 r. Bal Sylwestrowy Szwadronu Toporzysko.
Toporzysko.
Na bal przybyli goście z 8 PU im Księcia Józefa Poniatowskiego
stacjonującego w Niepołomicach, Szwoleżerowie z 3 Pułku
Szwoleżerów z Warszawy i zaproszeni goście. No i tłumnie zjawili się
nasi Kawalerzyści. Kawalerzyści w mundurach galowych, szaserach
a przy boku płeć piękna - długie balowe suknie i snujący się za nimi
powiew doskonałych perfum. Niepowtarzalna atmosfera klubu
Sportowego „Bór” w Toporzysku skąpanego w zimowej scenerii
dodała jeszcze dodatkowej świątecznej oprawy.

fot.1. „W pierwszą parę ją unosi...” Oficerowie Szwadronu Niepołomice na
czele poloneza. (fot.U. Ślósarczyk)
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Wszystkich przybyłych na bal przywitał dca Szwadronu
rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski.
Pierwszy głód zaspokojono przy suto zastawionych stołach.
Wspaniałe potrawy, była to istna rozkosz dla podniebienia. A do
rozweselenia świetnie się nadawała była nasza słynna cytrynówka.
Za muzykę odpowiadał „DJ Janek Miksa”.
Nowy Rok witaliśmy na leśnej polanie przy płonącym
ognisku wokół którego tańczyliśmy poloneza (chyba jeszcze
na żadnym balu panie nie tańczyły w szpilkach w śniegu po
kostki na leśnej polanie poloneza), poczym całe towarzystwo
udało się do stajni i tradycyjnie wszyscy wypili „zdrowie konia”.
Konie to widziały, słyszały również piosenkę (Amaranty),
która została odśpiewana na tą okazję. Serdecznie nam podziękowały
głośnym rżeniem (co niektórzy
słyszeli nawet jak kopytkami nam
klaskały). Po powrocie na salę
balową zasiedliśmy do stołów
i próbowaliśmy smacznego udźca
którego zawzięcie porcjował
szablą jeden z kawalerzystów. Na
tańcach, śpiewach i zabawie czas
nam zleciał do białego rana. Ostatni
tancerze zeszli z parkietu o 600
rano. Co bardziej wytrwali odbyli
pierwszą noworoczną jazdę konną
w terenie a co bardziej zmęczeni
nocnymi harcami odpoczywali
przed powrotem do domowych
pieleszy do dnia następnego.
Fantastyczna
atmosfera,
znakomite jedzenie i napitki, dobra
muzyka oraz wspaniała zabawa
na długo pozostaną w pamięci
i mam nadzieję na następny tak
udany bal kawaleryjski za rok.
st.chor.rez.JanuszSieprawski
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fot.2. Autor relacji na parkiecie. (fot. D. Waligórski)
-6-

Jednodniówka kwiecień 2011 rok
__________________________________________________________________________________________

9-15 stycznia 2012 r. Szkolenie I stopnia CWKO. Toporzysko.
Ponownie do Toporzyska zjechali rządni wiedzy kursanci.
Tym razem wszyscy ze Szwadronu Niepołomice. Bez względu na
ciężkie warunki pogodowe z dużą wytrwałością ćwiczyli (oprócz
oczywiście jazdy konnej) musztrę pieszą i konną, władanie białą
bronią na drewnianym koniu oraz troczenie rzędów kawaleryjskich.

fot.3. Kursantów nie zrażała byle śnieżyca. (fot. U.Ślósarczyk)
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3-9 marca 2012 r. Szkolenie I i II stopnia CWKO. Toporzysko.
Kolejny kurs. Tym razem połączony razem z podoficerskim.
Każdy z trzech kandydatów na przyszłego podoficera otrzymał pod
swoje skrzydła sekcję złożoną z kawalerzystów będących na kursie
I stopnia.
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Nowatorski ten pomysł sprawdził się w 100%. Kursanci będący
na kursie II stopnia oprócz tego, że sami byli szkoleni, zajmowali się
również szkoleniem swoich sekcji.
Kurs I stopnia ukończył z najlepszą lokatą kpr. kaw. och.
Kamil Kowalczyk ze Szwadronu Kawalerii RP oddział Lublin.
Przed kawalerzystami z kursu II stopnia jeszcze tydzień szkolenia w
późniejszym terminie.

fot.4. Na koniu prymus kursu - kpr. kaw. och.
K. Kowalczyk. (fot. U. Slósarczyk)
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8 marca 2012 r. Pogrzeb śp. ppłk Romana Witka. Kraków.
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W dniu 4 marca 2012 roku zmarł

śp. ppłk mgr
ROMAN WITEK
absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii
w Grudziądzu, oficer Samodzielnej Grupy
Operacyjnej „Polesie”, gen. F. Kleeberga,
jeniec obozu niemieckiego Oflag II c
Woldenberg, pracownik Odrodzonego
Wojska Polskiego, miedzy innymi Sztabu
Generalnego WP. Były dowódca Koła
Żołnierzy Pułku 3-go Strzelców Konnych.
Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Krakowie, długoletni pracownik w branży
budowlanej, ostatnio Krakowskiego Biura
Projektowo-Badawczego Budownictwa
Przemysłowego. Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Polonia Restituta i wieloma
innymi odznaczeniami państwowymi.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek
skromny, uczciwy, gorący patriota.
( z nekrologu)
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10 marca 2012 r. Kraków.
Na roboczym spotkaniu podjęto decyzję o utworzeniu Odznaki
Szwadronu Toporzysko. Projekt odznaki autorstwa Waligórski –
Czech – First – Piechowicz – Wieńć przeniósł na papier ten ostatni.
Realizacji zobowiązała się firma PPU „Polmet” z Częstochowy.
„Odznaką Szwadronu Toporzysko jest krzyż maltański,
równoramienny, srebrzony na rantach. Ramiona krzyża w kolorach
proporczyka Pułku 3 Strzelców Konnych, na których umieszczone są
daty: „1815”, „1919”, „1992”, „2005”. W środku krzyża, na okrągłej,
czerwonej, emaliowanej tarczy, umieszczony jest srebrny orzeł
Dywizji Litewsko – Białoruskiej. Na otoku, pokrytym amarantowym
lakierem, umieszczony jest napis „SZWADRON TOPORZYSKO”.
Wymiar krzyża wynosi 40 mm”
(z Regulaminu Odznaki Szwadronu Toporzysko).

Projekt Odznaki Szwadronu Toporzysko
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17 marca 2012 r. Śmierć Michała Czarneckiego.

Całym środowiskiem kawalerii
ochotniczej wstrząsnęła wiadomość
o nagłej śmierci
Michała „Miszki” Czarneckiego
wielkiego pasjonata, który całe swoje serce
pośwęcił kawalerii.
Pozostawił żonę i synka.
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17 marca Święto Pułkowe 8 Pułku Ułanów.
Tegoroczne święto 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa
Poniatowskiego zgromadziła rekordową ilość gości. Wśród
nich środowiska kultywujące tradycje: 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich, 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, 9 Pułku
Ułanów Małopolskich, 13 Pułku Ułanów Wileńskich, 20 Pułku
Ułanów, 3 Pułku Strzelców Konnych oraz oczywiście gospodarze –
8 Pułk Ułanów.
Uroczystość przebiegała według wzorca z zeszłego roku.
Msza Św. w kościele Św. Anny, Apel Poległych na placu Ojca Adama
Studzińskiego a następnie przejście na wzgórze wawelskie. Tam
odbył się apel oraz oddano honory Szefowi Pułku.
Część nieoficjalna odbyła się w hotelu „Olimp”, z którego
wyrwaliśmy się na chwilę aby odwiedzić państwo Marię i Wincentego
Smolaków w Owczarach.
Gratulujemy kolegom ze Szwadronu Niepołomice udanych
obchodów święta pułkowego. Szkoda, że cieniem na ogólnej radości
była śmierć Miszki Czarneckiego, w którego intencji obok poległych
i zmarłych ułanów została odprawiona Msza Św.

fot.5. Delegacja Szwadronu Toporzysko przed
kawiarnią Europejską. (fot. B. Żmudzka)
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19-21 marca 2012 r. Kurs i egzaminy podkuwnicze. Kadyny
i Olsztyn.
Miło nam powiadomić, że państwowy egzamin czeladniczy
w zawodzie kowal – podkuwacz koni zdał 21 marca ppor. kaw. och.
Paweł Wieńć.

fot.6. Paweł Wieńć podczas egzaminu czeladniczego.
(fot. Joanna Antczak - Więcławek)
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14-15 kwietnia 2012 r. Toporzysko. Zbiórka Szwadronu.
		
Ćwiczenia i ostatnie przygotowania przed zawodami
w Poznaniu. Wsparciem dla naszej młodszej ekipy zgłoszonej do
Światowych Mistrzostw Kawaleryjskich (WCC) jest MSG Cindy A.
Babb reprezentująca 200th Military Police Command z Fort Meade w
USA.
Podczas spotkania członków Szwadronu wybrano w drodze
głosowania Kapitułę Odznaki Szwadronu Toporzysko w składzie:
ppor. rez. B. Czech, ppor. kaw. och. P. Wieńć oraz strz. kon. M.
First.
Rozkazem L2/2012 z 15.04.2012 r. dowódca Szwadronu
zatwierdził wybór Kapituły oraz przedstawiony przez nią Statut
Odznaki Szwadronu Toporzysko.
fot.7. MSG Cindy A. Baab ze swoim
koniem Calvin.
(fot. Sgt. B. K. Parker)
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19-22 kwietnia 2012 r. Święto Pułkowe 15 Pułku Ułanów. Poznań.
Święto 15. Pułku Ułanów Poznańskich rozpoczęło się w sobotę
wieczorem od uroczystego capstrzyku z przejściem pod Pomnik
15 Pułku Ułanów Poznańskich, poprowadzony przez Kompanię
Honorową 15 Batalionu Ułanów Poznańskich.
Na zakończenie tradycyjnie odbył się apel poległych, podczas
którego wymieniane są nazwiska poznańskich ułanów poległych od
1918 roku do zakończenia II wojny światowej.
W niedziele po uroczystej mszy św. kawalerzyści i żołnierze
przemaszerowali przez miasto; imprezę zakończył kawaleryjski
festyn na Cytadeli.
Poznań w tym roku przywitał kawalerzystów z całego świata.
Po raz pierwszy, obok Ogólnopolskich Zawodów Militari, rozegrano
Światowe Mistrzostwa Kawalerii. Trzy dni trwały zmagania, w
których rywalizowało ze sobą 33 zawodników, z tego dziewięciu z
zagranicy.
Nasza ekipa odniosła spory sukces. I to zarówno w Militari,
jak i w zawodach międzynarodowych.

fot.8. Zwycięzca Zawodów - B. Przybyś i klacz Elba. (lepszypoznań.pl)
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fot.9. A. Kowalczyk i Pianola. (lepszypoznań.pl)

W zawodach Militari indywidualnie I miejsce zajął st. wachm.
kaw. och. Bartłomiej Przybyś na kl. Elba a miejsce IV – plut. kaw.
och. Andrzej Kowalczyk na kl. Pianola. Zespołowo ekipa Szwadronu
Toporzysko została sklasyfikowana na I miejscu.
Memoriał Macieja Frankiewicza (konkurs władania szablą
i lancą konno) wygrał B. Przybyś.
W I Światowych Mistrzostwach Kawalerii na miejscu XVI
ukończyła zawody MSG Cindy A. Babb na kl. Finka. XIII miejsce zajął
kpr. kaw. och Mirosław Bajak na kl. Nela, miejsce XI – st. strz. Rafał
Strzelczyk na kl. Kropka. A. Kowalczyk zajął miejsce VI. Zwyciężyła
ponownie para Elba - Przybyś! Zespołowo zajęliśmy III miejsce.
Tak więc znakomita postawa całego zespołu oraz wielki sukces
Bartka Przybysia.
- 18 -

Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych
___________________________________________________________________________________________

ST. WACHM. KAW. OCH.
MARCIN LAYER
Czekam na artykuł...

„Czekam na artykuł do Jednodniówki. Wszyscy mają napisać,
bez wyjątku” – ten SMS otrzymany jakiś czas temu od Pawła „wisiał”
nade mną do teraz. Kiedy pytałem o temat artykułu, to powiedział:
„Pisz co uważasz, ale najlepiej wspomnienia”. Na początku to trochę
się wkurzyłem, że nadaję się już tylko do pisania wspominek. Jednak
kiedy na ostatniej zbiórce w Toporzysku wypełniałem ankietę dla
Federacji to uzmysłowiłem sobie, że właśnie mija dwadzieścia lat
od dnia kiedy na terenie Fortu w Olszanicy harcerze 15 Krakowskiej
Konnej Drużyny odbierali z rąk Dowódcy Koła Żołnierzy P3SK
płk Bronisława Lubienieckiego barwy pułkowe a drużyna od tego
dnia stała się drużyną Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana
Polnego Koronnego Stefana Czarneckiego.
Większość obecnych na zbiórce nie wie jak to się wszystko
zaczęło.
Pod koniec lat 80-tych powstał na skutek rozłamu w
harcerstwie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. W swej tradycji
i metodyce nawiązywał silnie do harcerstwa przedwojennego. Jednym
z filarów tamtej organizacji były zastępy i drużyny wędrownicze. Ich
działalność była skierowana dla harcerzy którzy ukończyli naukę w
szkole podstawowej i przeżyli swoje pierwsze przygody oraz poznali
podstawy harcerskiego rzemiosła. Takich ludzi nie łatwo przyciągnąć
i zainteresować.
W tamtych czasach byłem przybocznym w 15 Krakowskiej
Drużynie Harcerzy im. ppłk Leopolda Lisa – Kuli. Naszym
drużynowym był nie kto inny tylko Darek Waligórski. Mieliśmy
liczną i zgraną paczkę chłopaków, którzy pomału wchodzili w wiek
wędrowników. Nie wiadomo było co z nimi począć, jaką przyjąć
specjalizację?
I wtedy na jakieś spotkanie przyszedł Darek mówiąc, że ma
wspaniały pomysł dla zastępu wędrowników. „Idziemy na kurs
nauki jazdy konnej” – zakomunikował.
- 19 -
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Zbaraniałem.
Co prawda wiedziałem, że istnieje w Krakowie drużyna konna
ale żeby od razu jeździć?! W mojej rodzinie ani wśród znajomych nie
było nikogo kto miał kontakt z końmi. Nic nie wiedziałem na temat
koni ani jazdy konnej. Darek jak zwykle zorganizował nie wiadomo
skąd jakąś dotację i wyruszyliśmy na pierwszą lonżę do Tenczynka.
Do stajni prowadzonej przez Marię i Mikołaja Rey. Mikołaj był
jednym z założycieli 8 Krakowskiej Konnej Drużyny Harcerskiej
a w tamtym czasie Komendantem Harcerskiej Szkoły Podchorążych.
Szkoły, która zajmowała się organizowaniem kursów na różne
stopnie wyszkolenia kawaleryjskiego.

fot.10. Harcerze 15 KKDH ze sztandarem P3SK.
Dowódca pocztu - wachm. Jackiewicz. (fot. M. Sowa)
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Zapał ogarnął nas ogromny. Na początku wszyscy wspólnie gazikiem
Darka jeździliśmy „obijać się” na grzbietach Uszatki, Sepeta, Walerii,
Luckiego, Huby, Krynicy a ja zwykle dosiadałem upartego fiorda
Nawyka, na co dzień pracującego w hipoterapii. Później pragnąc
podnosić swoje umiejętności jeździeckie dojeżdżaliśmy na dodatkowe
jazdy samodzielnie. Wymagało to sporego samozaparcia. Najpierw
na Dworzec Główny potem pociągiem do Krzeszowic a następnie
trzy kilometrowy spacerek ze stacji do stajni. Nagrodą była jazda na
maneżu a w miarę nabywania umiejętności wyjazdy na łąkę przy
kościele a w końcu wypady w teren. Te ostatnie często prowadził
Paweł Wieńć, który wtedy pracował w Tenczynku łącząc wszystkie
funkcje stajenne z obowiązkami instruktora Harcerskiej Szkoły
Podchorążych.
Członkami tamtego zastępów wędrowników byli harcerze z
drużyn Szczepu XV.
W początkowym okresie było nas około 10 osób. Łukasz
Potępa, Mikołaj Bielański, Marek Serafin, Tomek Cierniak, Bartek
Grabski to niektórzy z nas, którzy dali początek najpierw zastępowi
a później drużynie.
Pomysłodawcą, realizatorem a zarazem dowódcą był
oczywiście Darek. Od początku stawiał sprawę jasno. Konie i jazda
konna to nie cel w samym sobie. To sposób na poznanie ciekawego
sportu, wspaniałych zwierząt ale przede wszystkim na poznawanie
i kultywowanie tradycji kawaleryjskich.
Pierwsza zbiórka naszego zastępu odbyła się w dniu
wyjątkowym. Był to dzień powtórnego pogrzebu gen. Bolesława
Wieniawy – Długoszowskiego. Na Rakowicach pełno wojska,
laweta armatnia, koń obleczony w kir, poczty sztandarowe. W tym
tłumie jest nas garstka idących po obu stronach ulicy za trumną. W
kondukcie jedzie też konno poczet sztandarowy. Konie dosiadane
są przez starszych Panów, chyba kombatantów. Ich mundury
różnią się od współczesnych a na rogatywkach mają jaskrawe
otoki, chyba czerwone. Nie wiedziałem wtedy, że ten kolor to
amarant a także nie przypuszczałem, że za jakiś czas poznam tych
żołnierzy osobiście. To był poczet Pułku 3 Strzelców Konnych. Ci
żołnierze: rtm. Antoni Ławrynowicz, chor. Władysław Bilewicz,
wachm. Paweł Jackiewicz a przede wszystkim ich dowódca
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płk Bronisław Lubieniecki i wielu innych stali się wkrótce dla nas
niedościgłym wzorem do naśladowania.
Teraz po latach dociera do mnie jak wielkie miałem szczęście,
że mogłem ich poznać osobiście, rozmawiać z nimi spotykać się na
zjazdach Pułku, wyjechać do Wołkowyska.Oni natomiast widząc
nasz zapał postanowili podzielić się tym co mieli najcenniejszego.
Przyjąć nas do Pułku, przekazać barwy i tradycję wierząc, że tak jak
oni będziemy jej strzec do końca i dbać o dobre imię Pułku.

fot.11. Marcin Layer na kl. Bonita na trasie krosu.
(fot. I. Kopacz)
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Również 15 KKDH miała swoją „Jednodniówkę”. Dla ocalenia od
zapomnienia publikujemy jeden z numerów.
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PLUT. KAW. OCH.
MAREK SROCZYŃSKI
WSPOMNIENIE O WACHMISTRZU
JACKIEWICZU.

Kilka dni temu
do Toporzyska przyjechała nasza
koleżanka Alina. Przywiozła zgrane na płytkę CD filmy z
dawnych czasów. Jednym z pierwszych był film z obozu w
Warzynie w 1992 roku. W filmie była pokazana uroczysta
wizytacja
obozowiska
przez
członków
Koła
Żołnierzy
P3SK (pułkownika Bronisława Lubienieckiego, Wachmistrza Pawła
Jackiewicza, porucznika Ludwika Turka, pana Wincentego Smolaka
i pana Tadeusza Kwietnia).
Na początku był uroczysty wjazd bryczką, potem wizytacja
obozowiska i jeszcze ognisko, przy którym Wachmistrz opowiadał
o kawalerii.
Po tych ponad 20 latach wróciły wspomnienia.
Pierwsze spotkanie.
Pamiętam, że poznaliśmy Wachmistrza w Warzynie i od tamtej
pory nasze dalsze losy (z początku w drużynie harcerskiej a później
kawalerii ochotniczej) były z nim już na stałe związane. Niesamowite
wrażenie robiło to jak pięknie opowiadał o kawalerii, że zawsze
był nienagannie umundurowany i to jak wspaniale trzymał się na
koniu.
Naszym koleżankom podobał się jego wyjątkowy stosunek do
kobiet i często wzdychały na jego wspomnienie. Jeszcze jedną rzeczą
którą pamiętam był błysk w jego oku podczas prowadzenia jazd.
I duma, która go rozpierała z każdego, nawet najmniejszego
naszego sukcesu jeździeckiego.
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Dworzec w Krzeszowicach.
Kolejnym obrazem, który pamiętam jest dworzec w
Krzeszowicach i pociąg z Jeleniej Góry, którym wachmistrz zawsze
do nas przyjeżdżał. do nas przyjeżdżał. Pociąg się zatrzymał, lecz
wachmistrz nie wysiadał. Rozkaz był aby wachmistrza odebrać, więc
w desperacji krzyczeliśmy na pół miasta:
—Panie Wachmistrzu! Panie Wachmistrzu!
I w pewnym momencie wachmistrz wychylił się z okna jak
zwykle w nienagannym umundurowaniu.
Później wiele razy wspominał nasze koleżanki, które wywołały
go z pociągu na małej stacji.
Obóz kawaleryjski Toporzysko.
Kolejne wspomnienie. Toporzysko. Zawsze na zakończenie
wakacji ostatni obóz był kawaleryjski. Wymarzyliśmy sobie, że
będziemy żyć jak prawdziwi kawalerzyści. Każdy miał przydzielonego
konia, a zajęcia i szkolenia odbywały się przez cały dzień. Pamiętam,
że Pan Wachmistrz prowadził zajęcia z musztry pieszej w środku
lasu, na utwardzonym placu do zwózki drewna.
Później były zajęcia z władania białą bronią. Odbywały się na
łące pod gajówką. Moi koledzy trenowali z szablą regularnie, a ja
wstyd się przyznać, raczej ich unikałem. Gdy jeździliśmy w pewnym
momencie pada komenda:
—Szable – w DŁOŃ! Do boju – Szable! I … TNIJ!
Rozkazom Pana Wachmistrza nie można się sprzeciwiać. Więc
jechałem i ciąłem.
Bal.
Na koniec któregoś z naszych obozów Darek zorganizował
nam prawdziwy bal kawaleryjski w remizie w Toporzysku. My
w mundurach szczególnie wypieszczonych na tą okazję, nasze
koleżanki wynajęły suknie z epoki w jakimś krakowskim teatrze. W
tym miejscu należy nadmienić, że tancerze z nas nie byli zawołani.
Cały obóz ostro trenowaliśmy na klepisku, depcząc po
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fot.12. Strzelec konny P. Jackiewicz. Elew szkoły podoficerskiej
Pułku 3 Strzelców Konnych. (ze zbiorów P. Jackiewicza)
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stopach partnerek przy dźwiękach walca dochodzących z
trzeszczącego głośnika. Zamocowanego nota bene we Fiacie 126p
komendanta. Panie miały karneciki do zapisywania tańców.
Największy zaszczyt spotkał Marcie (dziś znaną panią
prawnik), która dotrzymywała towarzystwa Panu Wachmistrzowi. 		
Po kilku godzinach zabawy my byliśmy już dość zmęczeni
tańcami i bogactwem potraw, natomiast Pan Wachmistrz „walcował”
z Marcią do białego rana, sprawiając przy tym wrażenie szczęśliwego
i zupełnie nie zmęczonego. Zaznaczam także, że w tamtym czasie
w większości byliśmy nieletnimi harcerzami, a na balu nie było ani
kropli alkoholu, co nie przeszkadzało się bawić ani nam ani Panu
Wachmistrzowi.
Buty Wachmistrza.
Kto z was był w Toporzysku ten wie, że jedną z najbardziej
charakterystycznych rzeczy, które można tam spotkać jest straszliwe gliniaste
błoto, przylepiające się do wszystkiego, a w szczególności do butów. Wtedy
jeszcze nie mieliśmy utwardzonych ścieżek i chodniczków. Jedną z rzeczy,
która mnie najbardziej fascynowała były oficerki Pana Wachmistrza. Zawsze
nieskazitelnie czyste. I nigdy nie udało nam się przyuważyć kiedy on je
czyści.
Gajówka Pana Wachmistrza.
Gdy byliśmy już nieco starsi i mieliśmy swoje pierwsze samochody
odwiedzaliśmy Wachmistrza w czasie wakacji, w jego małej gajówce w
Rościszowie, w Górach Sowich.
Gajówka w której mieszkał Wachmistrz była na końcu wsi daleko od
innych zabudowań, na brzegu lasu otoczona kilkoma hektarami łąk. Konie
żyły zupełnie swobodnie. Zamykaliśmy je w stajni tylko na noc. Dzięki
temu zachowywały się bardziej jak psy niż konie. Chodziły za nami, spały w
ogródku zwinięte w kłębek. Młode konie zawsze biegały z nami swobodnie
kiedy udawaliśmy się w teren. U Wachmistrza byliśmy chyba dwa lata z
rzędu spędzając tam rotacyjnie całe wakacje.
Bardzo miło spędzaliśmy tam czas jeżdżąc konno w tereny na Wielką
Sowę i pomagaliśmy Panu Wachmistrzowi w pracach domowych i opiece
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nad końmi. W gajówce panowały spartańskie warunki: wodę
przynosiliśmy ze studni, toaleta była na zewnątrz. Jedynym
udogodnieniem był prąd.
Zawsze zastanawiało mnie jak twardym człowiekiem musi
być, by żyć w takich warunkach nie tylko latem kiedy to go zwykle
odwiedzaliśmy ale i zimą, gdy czasami razem ze swoimi końskimi
przyjaciółmi zostawał odcięty od świata.
Nigdy nie zapomnę jak przy ognisku spędzaliśmy całe noce
snując opowieści i śpiewając kawaleryjskie pieśni.
Następnego dnia rano gdy schodziliśmy by zaopiekować
się końmi zawsze spotykaliśmy Pana Wachmistrza ogolonego
siedzącego w maleńkiej kuchni zwieńczonej kolistymi sklepieniami
pamiętającymi XVII wiek. Wachmistrz czynił poranny rytuał
związany z piciem kawy. Kawa w ziarnach była kupowana na targu
w wielkich chyba 5 kilowych paczkach. Codziennie wachmistrz mielił
ją w specjalnym zabytkowym młynku, który regularnie remontował
by były odpowiednio rozdrobnione. Później były wsypywane do
szklanek o bardzo cieniutkich ściankach zalewane wrzątkiem z
saganu i przykrywane spodeczkiem by się dobrze zaparzyła.
Możecie mi uwierzyć, że żadna kawa w najlepszej włoskiej
kawiarni nie smakuje lepiej niż tamta, przyrządzana o poranku przez
wachmistrza.
W kolejnych latach mój kontakt z nim jakoś się rozluźnił. Po
jakimś czasie kolega, który wcześniej pracował w Toporzysku, podjął
pracę u syna Wachmistrza w Polkowicach. Kilka razy w tygodniu
jeździł do Pana Wachmistrza żeby mu pomóc.
W pewnym momencie dotarła do nas wiadomość, że
Wachmistrz poczuł się źle i jest w szpitalu.
Nigdy nie zapomnę chwili kiedy Tomek zadzwonił prosząc,
żebyśmy przyjechali do szpitala do Wrocławia, gdyż Wachmistrz
czuje się znacznie gorzej. Nie zastanawiając się długo wsiedliśmy
wcześnie rano w mojego zdezelowanego poloneza i co sił pognaliśmy
do Wrocławia. Gdy byliśmy w szpitalu widać było że Wachmistrz
jest bardzo słaby. Jak tylko nas zobaczył, choć widać że sprawiło mu
to ogromny wysiłek, usiadł wyprostowany.
Z każdym z nas się przywitał i uścisnął. Nie byliśmy zbyt długo
by go nie męczyć. Gdy wychodziliśmy widać było łzy spływające po
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fot.13. Przed lesniczówką w Padolinie z Bogusią Długosz i Martą
Płaczek. Pan Wachmistrz jak każdy rasowy kawalerzysta
wysoko sobie cenił 3 x „K” - konia, koniak i kobietę.
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jego policzkach.
Następnego dnia rano dotarła do nas wiadomość że Pan
Wachmistrz nie żyje.
Pogrzeb odbył sie kilka dni później. Wypożyczyliśmy autobus
od Taty Bogdy zaprosiliśmy weteranów z Koła Żołnierzy P3SK
i pojechaliśmy do Pieszyc.
W Pieszycach w kościele nowy proboszcz był strasznie
zasadniczy. Doszukując się win w doczesnym życiu Wachmistrza,
stwarzał problemy podczas pogrzebu. Po pogrzebie był czas na
wspomnienia. Pamiętam, że Darek zabrał głos i opowiedział o tym jak
gen. Wieniawa Długoszowski bronił w sądzie kawalerzystę, który coś
narozrabiał. Mówił o tym, że szkoli się ich by w czasach wojennych
podejmowali się zadań, których nikt inny się nie podejmie. By byli
odważni aż do szaleństwa. I tak wyszkolonych ludzi w okresie
pokoju wymaga aby byli grzeczni i opanowani, co absolutnie nie
idzie w parze. Na pogrzebie było bardzo dużo ludzi ale podczas tych
wspomnień byłą cisza jak makiem zasiał.
Teraz przynajmniej raz w roku staramy się odwiedzić miejsce
wiecznego spoczynku pana Wachmistrza zapalić lampkę na jego
grobie i powspominać stare dobre czasy.
Kiedy pojawił się pomysł aby do naszej „Jednodniówki”
napisać jakieś wspomnienie, zastanawiałem się jak to zrobić. Było
bardzo wiele wydarzeń, o których usłyszycie z innych ust przy
okazji rozmaitych spotkań kawaleryjskich. Usłyszycie jak poczet
żołnierzy naszego pułku po raz pierwszy od czasów wojny dosiadł
koni podczas święta pułkowego 15 Pułku Ułanów Poznańskich w
1988 roku. Usłyszycie także o zjeździe pułku zorganizowanym
przez Darka Waligórskiego w Wołkowysku i zwiedzaniu w polskich
mundurach koszar w których pułk stacjonował.
Ja opisałem kilka wspomnień, które szczególnie utkwiły mi w
pamięci. Są one związane z Panem Wachmistrzem.
Dziś od tamtych wydarzeń minęło już kilkanaście lat. Często
gdy spotykamy się z młodzieżą i cały dzień pełnimy służbę w
obozowisku kawaleryjskim, gimnazjaliści pytają mnie dlaczego ja to
robię. Nikt mi za to przecież nie płaci. Odpowiadam im, że robię to
dla tamtych żołnierzy, z którymi spędziłem wiele niezapomnianych
chwil, i którym bardzo zależało aby ktoś tę tradycję kontynuował,
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o niej pamiętał. I to jestem im winny.
Nie wiem czy moje wspomnienie oddaje to jakim człowiekiem
był pan Wachmistrz. Niestety w dzisiejszych czasach możemy
poznać prawdziwych kawalerzystów z książek i wspomnień, które
nigdy wiernie nie oddadzą jakimi niesamowitymi byli ludźmi. Jeżeli
macie jeszcze okazje do kontaktów z żołnierzami waszych pułków,
nie zmarnujcie jej pod byle pretekstem.
Ich jest już coraz mniej...

fot.14. Pastwisko za leśniczówką.
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