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Niech zbliżające się Święta
Narodzenia Pańskiego będą dla nas
wszystkich niezapomnianymi chwilami
spędzonymi z najbliższymi nam
i drogimi osobami, chwilami wspólnej radości.
Nadchodzący Nowy 2013 Rok
niech będzie czasem pomyślności
zarówno w życiu osobistym, zawodowym
i w trudnej oraz wymagającej służbie
kawaleryjskiej.
rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski
dca Szwadronu Toporzysko
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Mirosław First
por. kaw. och.

BĄDŹMY RODZINĄ PUŁKOWĄ
Mija już kolejny rok działalności Szwadronu Toporzysko,
noszącego zaszczytnie barwy Pułku 3 Strzelców Konnych im.
Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Nasze działania
w tym mijającym okresie czasu były nie tylko podnoszeniem poziomu
wyszkolenia kawaleryjskiego, sprowadzającym się do treningów
ogólnojeździeckich, czy musztry konnej i pieszej. Ten rok, jak
zapewne wielu z Państwa wiadomo, to kolejne wielkie wydarzenie
w dziejach Naszego Pułku. Nadanie Publicznemu Gimnazjum w
Woli Gułowskiej imienia Pułku 3 Strzelców Konnych. To już druga
polska szkoła nosząca imię bohaterskiej formacji kawaleryjskiej,
która walczyła do samego końca kampanii jesiennej 1939 roku,
a nawet o jeden dzień dłużej, gdyż nocą 6 października 1939 roku
w niewielkiej wiosce Kalinowy Dół, położonej zaledwie kilka
kilometrów od Woli Gułowskiej Pułk wszedł w niemiecką zasadzkę
i nie poddając się został rozbity w boju. Nasze wspólne działania,
z władzami samorządowymi gminy Adamów na której obszarze
znajduje się Wola Gułowska oraz Dyrekcji Gimnazjum, uwieńczone
zostały w dniu 8 października 2012 roku wręczeniem Dyrektorowi
Gimnazjum Panu Włodzimierzowi Wolskiemu aktu nadania szkole
imienia Pułku. Dzień ten mimo, iż P3SK siedemdziesiąt trzy lata
temu formalnie przestał istnieć, niezaprzeczalnie stanowi po raz
kolejny „wskrzeszenie tej jednostki” i jej historii w świadomości,
a także w sercach wielu osób. Nie tylko kawalerzystów ochotników
zrzeszonych w Szwadronie ale przede wszystkim młodzieży uczącej
się w tej szkole i ich rodziców oraz opiekunów.
Ten rok, o czym wszyscy pamiętamy, to również dwudziesta
już rocznica nadania imienia P3SK Szkole Podstawowej w Śniadowie.
W pamięci mam jeszcze niezwykle miłe przyjęcie reprezentacji
Szwadronu na obchodach jubileuszowych przez Dyrekcję, Grono
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Nauczycielskie i co najważniejsze dzieci uczęszczające do tej Szkoły
i co jak nam udowodniły przygotowanym przez siebie programem
artystycznym, pamiętające o tym czyje imię ich Mała Alma Mater
nosi.
Miesiąc wrzesień mijającego roku, poprzedzający uroczyste
dni nadania imienia Pułku Gimnazjum w Woli Gułowskiej, to także
spędzone przez wielu z nas pracowite dwa tygodnie w ramach obozu
szkoleniowego Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Obóz
który miałem już przyjemność wspominać na stronie internetowej
Szwadronu był czasem poświęconym również na intensywne
zajęcia edukacyjne dla ludności zamieszkującej gminę Adamów,
a w szczególności dla dzieci i młodzieży z tamtejszych szkół. Zajęcia
te nazwane przez ich uczestników lekcjami historii prowadziliśmy
na terenie obozowiska i naszego mini muzeum, gromadzącego jak
dotychczas bardzo skromne ilości eksponatów, tj. kilka elementów
umundurowania historycznego, elementy rzędów wojskowych,
kilkanaście fotografii etc. Prowadząc osobiście większość „lekcji
historii”, które w niemałej części odwoływały się do dziejów Naszego
Pułku, dzieliłem się po ich zakończeniu z moimi kolegami refleksją,
o ile łatwiej i wiarygodniej moglibyśmy przekazywać słuchaczom
pewne fakty i wydarzenia historyczne, dysponując większą ilością
pamiątek z tamtych lat. O jakże wspaniale byłoby móc również gościć
w trakcie organizowanych przez nas uroczystości i zajęć ostatnich
żyjących Żołnierzy Pułku, ale również ich synów, córki i wnuków,
mogących podzielić się nie tylko z nami ale i wieloma naszymi
sympatykami pamięcią o swoich dziadkach i ojcach. Zapewniam,
że nawet „najmniejsze wspomnienia” będą dla nas przyczynkiem
do trwałego upamiętnienia poszczególnych żołnierzy pułku w
realizowanych przedsięwzięciach dokumentacyjnych.
Wielkie słowa uznania skierować należy do Pana ppłk
Zbigniewa Makowieckiego, który niestrudzenie już od
wielu lat wspomaga nas w podejmowanych działaniach
i
mimo
pięknego
wieku
towarzyszy
Szwadronowi
Toporzysko w niejednej uroczystości upamiętniającej P3SK.
Takie same wyrazy wdzięczności winni jesteśmy Panu
rtm. Wilhelmowi Bilewiczowi, corocznie odwiedzającemu Szkołę w
Śniadowie.
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Pamiętamy niezwykle ciepłe słowa otuchy przekazane
nam przez Pana płk Huberta Szarejkę podczas ostatniego Święta
Pułkowego, który popularyzuje naszą działalność w środowiskach
wojskowych i kombatanckich.
Postawa panów oficerów jest dla nas dużym wyzwaniem
do dalszego poznawania oraz upowszechniania wiedzy o Pułku
3 Strzelców Konnych.
Na łamach bieżącego wydania „Jednodniówki” chcemy
zaprosić wszystkich Państwa, będących członkami rodzin żołnierzy
Pułku czy też sympatykami tej jednostki do wspólnych działań,
wymiany podglądów, podzielenia się informacjami o historii
i tradycji kawaleryjskiej oraz posiadanymi pamiątkami. Zaszczytem
dla nas jest wsparcie ze strony Panów ppłk Makowieckiego, płk
Szarejki i rtm. Bilewicza. Ale o ileż łatwiej byłoby podejmować kolejne
wyzwania wiedząc, iż takie samo oparcie mamy w pozostałych
żołnierzach P3SK i ich potomkach. Wiemy, że lokalizacja „naszego
garnizonu” w Toporzysku bardzo często uniemożliwia osobisty
kontakt ze Szwadronem, ale zachęcamy wszystkich Państwa chociaż
do korespondencji, zarówno listowej jak i mailowej. Uradują nas
wielce telefony od Szanownych Państwa.
Ten numer Jednodniówki poświęca godne miejsce
przypomnieniu postaci dwóch żołnierzy Pułku 3 Strzelców
Konnych, tj. panów wachmistrza Jana Lisieckiego i kaprala Michała
Michalskiego. Wspomnienia o swoich dziadkach spisali dla nas
wszystkich panowie Ireneusz Mrożek i Piotr Rafalski. Kopie fotografii
z rodzinnych zbiorów, którymi podzielili się z nami wszystkimi,
stanowią nie tylko ozdobę napisanych przez nich artykułów, lecz są
kolejnymi pamiątkami i źródłami wiedzy o historii Pułku.
Jeszcze raz w imieniu wszystkich kawalerzystów ochotników
Szwadronu Toporzysko zapraszam Szanownych Państwa do
kontaktów i współpracy upamiętniającej oddział Wojska Polskiego,
z którym w różny sposób, ale niezaprzeczalnie jesteśmy związani.
Niech pamięć o ludziach, ich czynach i elitarnej kawaleryjskiej
służbie dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej trwa nie tylko w nas
samych ale podejmijmy wysiłek wspólnego jej przekazania innym.

Ku Chwale Pułku 3 Strzelców Konnych!!!
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fot. 1 i 2. Żołnierze, rodziny, sympatycy i członkowie Szwadronu podczas Święta P3SK w 2012 r.
(fot. A. M. First - Kulma)
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Kalendarium

28 kwietnia 2012 r. Święto Pułkowe P3SK.
W dniu Święta Pułku 3 Strzelców Konnych zebraliśmy
się aby uczcić pamięć poległych, pomordowanych i zmarłych,
jak również uhonorować żyjących żołnierzy Pułku. Wśród
gości nie zabrakło oczywiście przybyłego z Londynu pana
majora Zbigniewa Makowieckiego. Był z nami mimo nie
najlepszego stanu zdrowia pan pułkownik Hubert Szarejko,
przybyli sympatycy Pułku i delegacje kawalerii ochotniczej.
Scenariusz jak przed rokiem. Wizyta na grobach zmarłych dowódców
Pułku, msza św. u oo. Kapucynów a następnie uroczysty apel na
dziedzińcu kościoła.
	Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się jak możemy okazać
naszą wdzięczność osobom zasłużonym dla naszego Szwadronu.
Aby mieć taką możliwość wprowadziliśmy w zeszłym roku Odznakę
Szwadronu Toporzysko.

fot.3. Mjr Z. Makowiecki z rtm. kaw. och. D. Waligórskim na dziedzińcu kościoła oo. Kapucynów.
(fot. B. Żmudzka)
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fot.4. Uroczysty apel na dziedzińcu. Poczty sztandarowe kawalerii ochotniczej w barwach
3 PSzwol. i 8 PU. (fot. A.M. First - Kulma)

§ 3 Regulaminu Odznaki Szwadronu Toporzysku
„Honorowa Odznaka Szwadronu Toporzysko może zostać nadana
zarówno osobom fizycznym jak i prawnym nie będącymi członkami
Szwadronu Toporzysko. Nadawana jest za szczególne zasługi dla
Szwadronu.
Na apelu nadano odznaki po raz pierwszy. Kawalerami
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Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych

___________________________________________________________________________________________

odznaki honorowej zostali (w
kolejności nadań): mjr Zbigniew
Makowiecki (P3SK), płk Antoni
Ławrynowicz
(P3SK),
rtm.
Wilhelm Bilewicz (P3SK), st. strz.
z cenz. dr Wincenty Smolak (Koło
Żołnierzy P3SK), Stanisław Pudo
(wójt gm. Jordanów), Sławomir
Skwarek (wójt gm. Adamów),
Katarzyna Sienkowska (wójt gm.
Komarów), Andrzej Zaręba (były
wójt gm. Śniadowo), Małgorzata
Gruszczyńska (była dyr. SP im.
P3SK
Śniadowie),
Szkoła
Podstawowa
im.
P3SK
w
Śniadowie, inż. Lesław Kukawski
(prezes Stowarzyszenia Dawnej
Barwy i Broni), rtm. kaw. och.
Tadeusz Kühn (prezes Federacji
Kawalerii Ochotniczej), por. Robert
Woronowicz (zca dcy Szwadronu
Kawalerii WP), rtm. kaw. och.
Jan Znamiec (dca Szwadronu
Niepołomice), por. kaw. och.
Franciszek P. Żmudzki (Szwadron
Niepołomice), rtm. kaw. och.
Piotr Szakacz (dca Szwadronu
Honorowego 3 PSzwol), Michał
Andrzejak (Stowarzyszenie Dawna
Twierdza i Garnizon Poznań),
płk Hubert Szarejko (Koło Żołnierzy
P3SK) oraz hm. Zbigniew Sabiński
(KTK „Tabun”). Kapituła Odznaki Szwadronu Toporzysko wystąpiła
również o nadanie jej 19 członkom Szwadronu. Jej decyzję zatwierdził
w rozkazie dca Szwadronu rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski.
W gościnnym forcie Olszanica odbyła się część nieformalna
święta. Pokazy kawaleryjskie wypadły bardzo dobrze. Oprócz
- 11 -
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fot.5. Poczet sztandarowy Szwadronu Toporzysko podczas mszy św. (fot. B. Żmudzka)

musztry dwóch sekcji kawalerii, publiczność miała okazję
podziwiać we władaniu białą bronią ekipę, która zaledwie tydzień
wcześniej wiodła prym podczas zawodów w Poznaniu. Wśród nich
zwycięski zespół w militari (st. wachm. kaw. och. Bartłomiej Przybyś
i plut. kaw. och. Andrzej Kowalczyk). Na uwagę zasługuje szczególnie
fakt, że gratulacje za osiągnięty poziom w wyszkoleniu naszych
strzelców składał mi osobiście ich niedawny rywal z zawodów w
Poznaniu – Piotr Walter.
Jeżeli zaś chodzi o gastronomię …, no cóż. Jeszcze nie dane mi
było usłyszeć jakiejkolwiek skargi na posiłki serwowane przez panie
z Toporzyska.
Wydaje mi się, że tegoroczne święto wypadło znacznie lepiej
niż ubiegłoroczne. Oby tylko okazało się gorsze od przyszłorocznego,
na które już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.
(ppor. kaw. och. P. Wieńć)
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9-10 czerwca 2012 r. Starogard Gdański. Święto Pułkowe
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.
W dniach 9 i 10 czerwca delegacja naszego Szwadronu w
składzie: rtm. kaw. och Dariusz Waligórski i chor. Janusz Sieprawski
na zaproszenie Szwadronu Kawalerii 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich uczestniczyła w Święcie Pułkowym 2 PSzwol.
Dwudniowe uroczystości odbywały się w mieście
garnizonowym Szwoleżerów, Starogardzie Gdańskim. Obchody
święta rozpoczęła uroczysta akademia w kinie Sokół. Po ceremonii
wręczenia odznaczeń , odznak i rozlicznych upominków zakończył
tę część koncert zespołu Lola Band. Po akademii odbył się w ośrodku
jeździeckim „Hubertus” wspaniały raut, w którym uczestniczyło
około 300 zaproszonych gości a wśród nich rodzina pułkowa, władze
miasta i gminy, generalicja i oficerowie WP, szwoleżerowie, ułani
i strzelcy konni formacji ochotniczych. Było wiele atrakcji, takich
jak salwa armatnia, wjazd szwoleżera na koniu z pękiem róż dla
pań. Bardzo wzruszająca była chwila, gdy przemawiali zaproszeni
z Wilna nasi rodacy.
Następny dzień to uroczysta msza św. na starogardzkim
rynku z udziałem orkiestry wojsk lądowych z Elbląga, kompani
reprezentacyjnej 16 DPD, oraz pododdziałów konnych: Szwadronu
Kawalerii WP, Szwadronu Kawalerii 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich (w tym sekcja kolarzy) oraz ochotników w barwach
8 Pułku Strzelców Konnych. Po mszy św. odbyła się defilada
którą dowodził niestrudzony organizator i dowódca uroczystości
rtm. kaw. och. Krzysztof Landowski. Obchody święta zakończył
parogodzinny piknik kawaleryjski odbywający się na terenie Stada
Ogierów w Starogardzie Gdańskim. W czasie pikniku wiele atrakcji
m.in. występ orkiestry wojsk lądowych pokaz musztry w wykonaniu
Szwadronu Kawalerii WP i Szwadronu Kawalerii Ochotniczej
2 Pułku Szwoleżerów, pokazy ochotników reprezentujących barwy
8 PSK oraz wspaniałe widowisko plenerowe pod tytułem „Jak to w
garnizonie ładnie”.
Święto zorganizowane z dużym rozmachem – tak trzymać!
(rtm. kaw. och. D.Waligórski)
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11 czerwca 2012 r. Warszawa. Pożegnanie pułkownika
Antoniego Ławrynowicza.
W
Warszawie
pożegnaliśmy
zmarłego
w
dniu
30 maja 2012 r. oficera Pułku 3 Strzelców Konnych pułkownika
Antoniego Ławrynowicza. Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się
o godzinie 1200 mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
Modlitwę poprzedziło objęcie przez naszych strzelców konnych
warty przy urnie z prochami Pana Pułkownika i wprowadzenie
pocztu sztandarowego oraz pododdziału honorowego Szwadronu
Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana
Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Uroczystościom
asystował także poczet sztandarowy kombatantów SGO Polesie.
Msza św. z ceremoniałem wojskowym rozpoczęła się od
dźwięków marsza Pułku 3 Strzelców Konnych. Obok pogrążonej
w żałobie rodziny Pana Pułkownika, w jego ostatnim pożegnaniu
uczestniczyli przedstawiciele organów państwowych, środowisk
kombatanckich, kawaleryjskich i wojskowych. Po części liturgicznej
pan Jan Ciechanowski p.o. Kierownika Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, żegnając Pana Pułkownika
Ławrynowicza przypomniał jego drogę wojskową oraz podkreślił
zasługi w odbudowie Polski ze zniszczeń wojennych i działalność
na rzecz organizacji kombatanckich. Pan Władysław Matkowski Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, wspominał
udział Pana Pułkownika w kampanii 1939 r., w bitwach stoczonych
przez SGO Polesie, w składzie której walczył P3SK. Za wielki wkład
pracy dla Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej dziękowała
Panu Pułkownikowi, niezwykle ciepłymi słowami, Pani Karola
Skowrońska – Przewodnicząca Zarządu grudziądzkiej Fundacji.
Po Mszy Św. kondukt żałobny udał się na cmentarz na Bródnie,
gdzie przy dźwiękach szwoleżerskiej trąbki spoczęły prochy Pana
Pułkownika Ławrynowicza.
(por. kaw. och. M. First)
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16 czerwca 2012 r. Jaworzno. Ślub Izabelli Kopacz i st. wachm.
kaw. och. Marcina Layera.

fot.6 i 7. Z albumu młodej pary.
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Wszystkie zainteresowane panie z przykrością informujemy,
iż st. wachm. kaw. och. Marcin Layer przestał być osobą stanu
wolnego. Winną takiego stanu rzeczy jest ob. Kopacz Izabella, do
której należy składać wszelkie skargi i zażalenia.
19 sierpnia 2012 r. Psary. Obchody Święta Wojska Polskiego.
W niedzielę 19 sierpnia 2012 r. braliśmy udział w obchodach
Święta Wojska Polskiego organizowanych przez gminę Psary na
stadionie LKS Iskra w Psarach. Obchody odbywały się w niedzielne
popołudnie i mimo, że impreza była organizowana pierwszy raz to

fot.8. Psary. (fot. A. Adamczyk)

było dużo atrakcji i podobało się zgromadzonej widowni.
W trzynaście koni, zaraz po występach Wojskowej Orkiestry
Dętej z Dęblina, rozpoczęliśmy pokaz musztry w dwie sekcje z
dowódcą. Pierwsza sekcja posiadała mundury garnizonowe a druga
polowe, takie w jakich kawaleria walczyła we wrześniu 1939 roku.
Po musztrze odbył się pokaz władania białą bronią, skok przez konia
oraz elementy woltyżerki.
Licznie zgromadzona publiczność żywiołowo reagowała na
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fot.9. Przed pokazem. (fot. A. Adamczyk)

to co działo się na płycie stadionu. Po zjechaniu koni z murawy
boiska teren opanowały Grupy Rekonstrukcji Historycznych
z województwa śląskiego. Dla wszystkich dodatkową
atrakcją była możliwość zwiedzenie i jazdy „Rosomakiem”
udostępnionego przez Wojskowe Zakłady Mechaniczne
z Siemianowic Śląskich.
Rekonstrukcje historyczne rządzą się swoimi prawami.
Przywykliśmy już do faktu, że więcej jest chętnych do pracy w
grupach rekonstrukcyjnych odtwarzających żołnierzy Wermahtu
niż formacji II wojskowych II RP. Rozumiem nawet tych, którzy
zadają sobie trud zdobycia mundurów i wyposażenia carskiej
armii. Podczas pobytu w Psarach wstrząsnął mną jednak widok
młodzieńca w mundurze Hitler-Jugend. Myślę, że została
przekroczona granica dobrego smaku. Stąd już nie daleko do
paradowania w uniformach organizacji uznanych za zbrodnicze.
Obyśmy tego nie doświadczyli.
(ppor. kaw. och. P. Wieńć. wachm. kaw. och. M. Karpierz)
- 18 -
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2-16 września 2012 r. Obóz w Woli Gułowskiej.

Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców
Konnych, przy współudziale Centrum Wyszkolenia Kawalerii
Ochotniczej, zorganizował już po raz drugi obóz letni połączony
z kursami wyszkolenia kawaleryjskiego I i II stopnia. Tegoroczny
obóz odbywał się w dniach od 2 do 16 września w Woli Gułowskiej,
tj. miejscowości szczególnie nam bliskiej, z uwagi na udział Pułku 3
Strzelców Konnych w walkach toczonych na tym terenie w kampanii
jesiennej 1939 roku w składzie brygady kawalerii „Edward”,
będącej w strukturze Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie
dowodzonej przez gen. bryg. Franciszka Kleeberga. To właśnie w
odległej o 5 km od Woli Gułowskiej maleńkiej wiosce Kalinowy
Dół, w nocy 6 października 1939 r. nasz Pułk, próbując przebić się
przez pierścień okrążenia niemieckiej 13 Dywizji Zmotoryzowanej,
wszedł w zasadzkę i nie kapitulując został rozproszony w boju.
fot.10. Psary. Przed trybuną. (fot. A. Adamczyk)
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fot.11. Wola Gułowska. (fot. B. Wieńć)

Była to ostatnia bitwa kampanii jesiennej 1939 roku stoczona przez
regularną jednostkę Wojska Polskiego.
Uczestniczący w obozie szwoleżerowie, ułani i strzelcy konni
zostali zakwaterowani w ośrodku noclegowym przy Sanktuarium
- 20 -
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ojców Karmelitów, u stóp świątyni Matki Bożej Patronki Żołnierzy
Września. Ośrodek ten stanowił, oprócz miejsca noclegu także bazę
tegorocznego obozu, w której prowadziliśmy zajęcia i egzaminy
teoretyczne dla kursantów odbywających szkolenie kawaleryjskie
podczas dwóch tygodniowych turnusów (kursy I stopnia numer
VIII i IX). Na znajdującym się nieopodal Klasztoru placu, będącym
przed dwoma laty miejscem rekonstrukcji historycznej walk o Wolę
Gułowską w 1939 roku, rozbiliśmy boksy dla naszych wiernych
czworonożnych towarzyszy. Że miejsca wokół placu było mnóstwo,
były i duże wybiegi dla koni, gdzie po trudach szkolenia jeździeckiego
i pokazach kawaleryjskich, hasając po zielonej i bujnej trawie, nasze
wierzchowce oddawały się zasłużonemu odpoczynkowi.
W błędzie był ten, kto utożsamiał obóz organizowany przez
nasz Szwadron z przyjemnym, przeplatanym lekkim wysiłkiem,
rekreacyjnym obozem jeździeckim. Już od pierwszego dnia pobytu
kursanci przekonywali się, że czeka ich bardzo trudny i wyczerpujący
fizycznie tydzień pobytu w Woli Gułowskiej. Codziennie już

fot.12. Skok przez płonącą obręcz. Plut. kaw. och. A. Kowalczyk na kl. Pianola. (fot. A. Wolska)
- 21 -
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o godzinie 615 rozlegał się donośny głos podoficera dyżurnego
nawołujący do pobudki. Następnie zbiórka na placu przy koniach
i poranna modlitwa. Wyznaczona na dany dzień szkolenia
sekcja stajenna obejmuje dyżur przy koniach, trwający do rana
dnia następnego, a koledzy wyznaczeni do służby w kuchni
zajmują się przygotowaniem śniadań i kolacji. Dzięki wspaniałej
współpracy z Dyrekcją Publicznego Gimnazjum w Woli Gułowskiej
i talentowi kulinarnemu Pań zatrudnionych w stołówce szkolnej
mieliśmy możliwość spożywania wybornych dań obiadowych,
które jednocześnie stanowiły oderwanie od dwutygodniowej
konserwowej diety poranno–wieczornej (spożyliśmy wiele z obecnie
produkowanych gatunków konserw i większość z nich ku naszemu
szczęściu była super !!!).
Pozostawiając tematy kulinarne, chociaż niezwykle ważne,
gdyż żołnierz głodny to żołnierz zły, wrócić muszę do wspomnień
związanych z przebiegiem zajęć szkoleniowych, które przecież
były istotą tegorocznego obozu. Oprócz wspomnianych wyżej zajęć
teoretycznych takich jak historia, czy wiedza o pielęgnacji i żywieniu
koni, oczywiście prowadzone były zajęcia praktyczne, tj. nauka
władania białą bronią (szabla i lanca), musztra piesza, nauka troczenia
siodeł żołnierskich i przede wszystkim dwa razy dziennie zajęcia
jeździeckie (do południa indywidualne wyszkolenie jeździeckie, a
popołudniu musztra konna w sile całego kursu). Wpajaniem wiedzy
kawaleryjskiej, przybyłym na szkolenie kursantom, w sposób
niestrudzony zajmowała się kadra kursów na czele z Komendantem
CWKO rtm. kaw. och. Dariuszem Waligórskim. Wśród zdzierających
wydawaniem komend gardła wymienić należy rtm. kaw. och. Piotra
Szakacza, Komendanta Kursów por. kaw. och. Franciszka Pawła
Żmudzkiego, ppor. kaw. och. Pawła Wieńcia, wachm. kaw. och.
Tomasza Piechowicza, plut. kaw. och. Andrzeja Kowalczyka, plut.
kaw. och. Marka Sroczyńskiego, kpr. kaw. och. Andrzeja Rysia. Swoją
obecnością na drugim turnusie (kurs I stopnia numer IX) zaszczycił
nas pan por. Robert Woronowicz, jak zwykle perfekcyjnie i z dużym
animuszem prowadząc zajęcia z musztry konnej.
Celem naszego pobytu w Woli Gułowskiej było nie
tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności kawaleryjskich przez
członków stowarzyszeń zrzeszonych w FKO (Federacja Kawalerii
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Ochotniczej), ale również działanie w zakresie edukacji dzieci
i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie goszczącej
nas gminy Adamów. Nasze polowe muzeum, wyposażone w
eksponaty w postaci historycznych mundurów kawaleryjskich,
elementów uzbrojenia oraz multimedialną ekspozycję zdjęć
i filmów, a także plansze obrazujące historię naszego kraju w
okresie wojny 1920 r. i kampanii jesiennej 1939 r., odwiedzało
codziennie po kilka klas uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i liceum. W szczególności staraliśmy się przekazać odwiedzającej nas
młodzieży wiedzę na temat okoliczności odrodzenia niepodległego
Państwa Polskiego, formowania jego armii, w tym przede wszystkim
jednostek kawalerii, oraz przebiegu i skutków wojny obronnej
1939 r. Młodzież gimnazjalna z Woli Gułowskiej, korzystając
z fachowych umiejętności naszych instruktorów wyszkolenia
jeździeckiego, przeszła intensywny dwutygodniowy kurs nauki
jazdy konnej, zakończony biegiem tatarskim, którego zwycięzcy
odbierali nagrody w trakcie uroczystego ogniska z udziałem
miejscowej społeczności i władz gminy Adamów na czele z Panem
Wójtem Sławomirem Skwarkiem oraz Dyrektorem Gimnazjum
panem Włodzimierzem Wolskim.
Zarówno wspomniane ognisko jak i lekcje historii dla
młodzieży upiększane były pokazami wyszkolenia konnego
stacjonujących w Woli Gułowskiej kawalerzystów i budziły aplauz
publiczności. Pracowite dni w Woli Gułowskiej to także dla naszych
strzelców konnych dwie wyprawy poza granice „Klasztorka”.
Pierwsza do Warszawy na obchody Święta Kawalerii Polskiej
i druga do Śniadowa, gdzie już od 20 lat Szkoła Podstawowa nosi
dumnie imię Pułku 3 Strzelców Konnych, dlatego ta piękna rocznica
nie mogła odbyć się bez naszego udziału.
Jeszcze długo mógłbym wspominać i pisać o wspaniale
i pracowicie spędzonych chwilach na tegorocznym obozie, o pełnych
zapału i niezmordowanych kolegach, zarówno tych nauczających
jak i zdobywających kolejne stopnie kawaleryjskie, ale z założenia
miała być to krótka relacja z kolejnego, skutecznie zrealizowanego
przez Szwadron Toporzysko, naprawdę dużego przedsięwzięcia,
a ja i tak przekroczyłem planowane ramy niniejszej relacji. Na koniec
jeszcze tylko przytoczę słowa, które u niejednego z nas spowodowały
- 23 -
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fot.14. Wola Gułowska. Kursańci i kadra CWKO na kończącym apelu. (fot. B. Wieńć)

szybsze bicie serca, gdyż wypowiedział je po zakończeniu inspekcji
obozu, w ostatnim dniu jego trwania, prezes FKO pan rtm. kaw. och.
Tadeusz Kűhn: „...kawał dobrej roboty zrobiliście, panowie”.
(por. kaw. och. M. First)
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13 września 2012 r. 20 rocznica
nadania imienia Pułku 3 Strzelców
Konnych
Szkole
Podstawowej
w Śniadowie.

13 września 2012 r. to kolejny dzień
pobytu naszego szwadronu na obozie w
Woli Gułowskiej. Pobudka zarządzona
przez
dowódcę
rtm.
Dariusza
Waligórskiego, znacznie wcześniej
niż co dzień, zapowiadała całkowicie
odmienny przebieg tego dnia. Skoro
świt, pododdział reprezentujący barwy
Szwadronu Toporzysko - w składzie
rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski,
por. kaw. och. Mirosław First, ppor.
kaw. och. Paweł Wieńć, wachm. kaw.
och. Tomasz Piechowicz, plut. kaw.
och. Andrzej Kowalczyk, plut. kaw.
och. Marek Sroczyński, kpr. kaw. och.
Andrzej Ryś, st. strz. kon. kaw. och.
Rafał Strzelczyk – dwoma rączymi
pojazdami samochodowymi, udał
się do Śniadowa, gdzie 20 lat temu
z inicjatywy Koła Żołnierzy Pułku
3 Strzelców Konnych, miejscowej
szkole podstawowej nadano imię
Naszego
Pułku.
Uroczystości
rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą
odprawioną w kościele parafialnym.
Po zakończeniu mszy, wspólnie
z uczniami Szkoły Podstawowej
im. Pułku 3 Strzelców Konnych,
gronem pedagogicznym, przedstawicielami miejscowych władz
i zaproszonymi gośćmi, przemaszerowaliśmy na przykościelny
cmentarz parafialny, na którym spoczywają polegli w bitwie pod
Truszkami w dniu 9 września 1939 r. żołnierze P3SK: kpr. Gadomski,
- 25 -
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fot.15. Pan rtm. Wilhelm Bilewicz wśród odznaczonych Odznaką Szwadronu Toporzysko.
Śniadowo 13.09.2012 r.

kpr. Chojnacki, kpr. Wiński, strz. kon. Marciniuk, strz. kon. Jan
Kołosza, strz. kon. Wołocko oraz żołnierz NN. Po odczytaniu apelu
poległych przez ppor. kaw. och. Pawła Wieńcia i oddaniu honorów
poległym żołnierzom, delegacje Szkoły Podstawowej w Śniadowie
i Szwadronu Toporzysko złożyły na grobie wiązanki kwiatów.
Po przemarszu z cmentarza, ulicami tego urokliwego
miasteczka, dotarliśmy do Szkoły, gdzie miała miejsce część
artystyczna obchodów rocznicowych. Wśród gości przybyłych na
uroczystości, szczególnie miło było nam przywitać się z panem
- 26 -
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rtm. Wilhelmem Bilewiczem, jednym z ostatnich żyjących żołnierzy
P3SK. Cieszymy się, iż mogliśmy widzieć pana rotmistrza w
dobrym zdrowiu i kondycji. Przygotowany perfekcyjnie przez
dzieci i nauczycieli montaż słowno – muzyczny pt. „Czyż wszyscy
nie pochodzimy z przeszłości” uświetnił podniosłą atmosferę tego
dnia. Wśród okolicznościowych życzeń skierowanych do dzieci
i nauczycieli Szkoły, spontaniczną reakcję wszystkich uczestników
uroczystości wywołały niezwykle ciepłe słowa listu od pana majora
Zbigniewa Makowieckiego.
To uroczyste spotkanie było dla nas okazją do przekazania
przyznanych, a nie wręczonych podczas Święta Pułkowego odznak
honorowych Szwadronu Toporzysko. Odznaki honorowe podczas
uroczystości w Śniadowie odebrali: w imieniu wyróżnionej Szkoły
Podstawowej w Śniadowie pani Dyrektor Agnieszka Walczuk, pan
rtm. Wilhelm Bilewicz, pani Małgorzata Gruszczyńska i pan Andrzej
Zaremba. Miło spędzony czas w Szkole w Śniadowie zakończył
uroczysty obiad, po którym nastąpił powrót do codziennych
obowiązków obozowego życia w Woli Gułowskiej.
(por. kaw. och. M. First)
6-8 października 2012r. Kalinowy Dół, Wola Gułowska.
Kalinowy Dół. Październik. Noc. Ciemność otula cichą
wioskę i tylko blada poświata księżyca wydobywa z mroku
zarysy końskich grzyw i grzebieniasty kształt hełmów. Sielską
ciszę przerywa z rzadka parsknięcie konia, miarowy stuk butów
i chrzęst broni. Oto wioskową uliczką przesuwają się spieszeni
kawalerzyści, prowadząc za uzdy konie. Wtem nagły terkot
karabinów maszynowych przerywa ciszę, a ciemność rozświetlają
czerwone flary. Dwaj żołnierze idący z przodu padają, konie kwiczą,
stają dęba i tratując się nawzajem pędem zawracają.
Czy to wojna? Prawie - bo niezwykła rekonstrukcja po
siedemdziesięciu trzech latach odtwarzająca wydarzenia z ostatniej
walki Pułku 3-go Strzelców Konnych w dniu 6 października 1939 r.
Nie, nie pomyliłem się: 6 października! Bo choć dnia poprzedniego
gen. Franciszek Kleeberg skapitulował w Kocku, kończąc formalnie
ostatnią bitwę wojny obronnej, przecież to nasz pułk, do którego nie
- 27 -
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fot.16. Kalinowy Dół. Rekonstrukcja. (fot. D. Makeyenak)

dotarł rozkaz o poddaniu, stoczył w Kalinowym Dole swój ostatni
bój, tym samym przedłużając kampanię wrześniową o jeden dzień.
Pomni wiekopomności tamtych wydarzeń do rekonstrukcji
przystąpiliśmy niezwykle pieczołowicie. Chociaż nie obyło się od
drobnych błędów (wtedy też je popełniano!) całość jako widowisko
była bardzo realistyczna i tłumnie zgromadzonej miejscowej ludności
podobała się ogromnie.
A nazajutrz nasz Pułk został patronem Gimnazjum w Woli
Gułowskiej. Rada Gminy na uroczystej sesji przyjęła przedstawioną
uchwałę, a wzruszony dyrektor Włodzimierz Wolski odebrał z
- 28 -
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rąk dowódcy pamiątkową szablę
i okolicznościową laudację.
Na wspomniane uroczystości
przyjechał z dalekiego Londynu
nasz major - WRÓĆ! - teraz już w
stopniu podpułkownika Zbigniew
Makowiecki.
Świeży
awans
dziarskiego weterana jeszcze nie
wbił się nam do głów, stąd co
krok wynikały słowne lapsusy
w rodzaju „Czołem panie
majo… pułkowniku!” No,
ale przecież consuetudo est altera
natura…
Mimo swych dziewięćdziesięciu
pięciu
lat,
pan
pułkownik,
wyprostowany jak struna, oficer
i gentleman par excellence, tak
wzruszająco przedstawił ostatnie
walki pułku i całej SGO Polesie,
że wszyscy mieliśmy łzy w
oczach. Z tym większym zapałem
przystąpiliśmy
do
pokazów
umiejętności
kawaleryjskich
po oficjalnych uroczystościach,
chcąc sprostać życzliwemu, ale
przecież
wymagającemu
oku
naszego kochanego pułkownika.

I tu zaszczyt nie lada:
—Ależ
jesteście
znacznie
lepiej
wyszkoleni
niż my przed wojną – skonstatował pan Zbigniew.
—I umiejętności lepsze a mundury… wszyscy wyglądacie jak
oficerowie!
—KU CHWALE KAWALERII PANIE MAJO…
PUŁKOWNIKU!
Te słowa to najwyższa pochwała, jaka może spotkać
dwudziestopierwszowiecznego kawalerzystę, dla którego etos
- 29 -
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fot.13. Wola Gułowska. (fot. I. Mrożek)

Panu pułkownikowi Zbigniewowi Makowi
kolejny stopień wojskowy, wszystkiego n
i wytrwałości w niełatwej kawalery
strzelcy konni Szwadronu T
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ieckiemu z okazji awansu na
najlepszego, dużo zdrowia
yjskiej służbie życzą
Toporzysko.
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fot.17. Kalinowy Dół. Uroczystość pod pomnikiem. (fot. D. Makeyenak)

międzywojennej jazdy jest wyznacznikiem służby. Tym bardziej
dumni jesteśmy, że nosząc na kołnierzykach szmaragdowoamarantowe proporczyki z żółtą żyłką, jak i nasi poprzednicy kłam
zdajemy złośliwej żurawiejce:
„Słabi w szabli, mocni z pyska to są strzelcy z Wołkowyska!”
(ppor. rez. B. Czech)
20 października 2012 r. Toporzysko. Hubertus KS „BÓR”.
Nastała jesień a wraz z nią „pora lisiej kity”. Lasy pomalowały
się na kolor żółty i brązowy. Tylko gdzie nie gdzie na drzewach
odchodząca powoli w zapomnienie letnia zieleń. Znak to, że zbliża
się tradycyjne święto wszystkich jeźdźców i myśliwych – Hubertus.
W naszym klubie taka gonitwa przypadła na sobotę 20 października.
Pogoda jak na zamówienie – koniec października, ponad 20 stopni
i bezchmurne niebo, nie można było sobie lepszej wymarzyć. Wśród
czerwonych rajtroków pań przewijały się tu i ówdzie zielone mundury
ułanów i strzelców konnych. Wśród gości ułani kawalerii ochotniczej
- 32 -
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ze Szwadronu Niepołomice oraz zaproszeni jeźdźcy cywilni z
okolicznych ośrodków.
		Ostatnimi laty kawalerzyści naszego Szwadronu
zdominowali gonitwy za lisem urządzane w naszym klubie. W
tym roku tradycji stało się również zadość. Lisią kitę z ramienia
uciekającego st. wachm. kaw. och. Bartłomieja Przybysia zerwał
strz. kaw. och. Filip Ślęczek.
(ppor. kaw. och. P. Wieńć)
1 listopada 2012 r. Wszystkich Świętych.
Wizyta na grobach dowódców Pułku.
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11 listopada
Niepodległości.

2012

r.

Kraków.

Święto

Odzyskania

Listopadowy Kraków przywitał nas niemal letnią scenerią.
Na „Małych Błoniach” przy ulicy marsz. F. Focha zjechało się ponad
40 koni z krakowskich oddziałów imienia: J. Piłsudskiego, 21 Pułku
Ułanów Nadwiślańskich, 8 Pułku Ułanów oraz Pułku 3 Strzelców

fot.19. 11 listopada 2012. Rynek Gł. (fot. B. Wieńć)

Konnych.
W szyku trójkami pod komendą Włodzimierza „Wowy”
Brodeckiego przejechaliśmy pod Wawel, spod którego miał się
rozpocząć pochód.
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No i zaczęło się. Ruszanie. I przystawanie. I znowu: do przodu
i stop. Jakby z tyłu pogrzeb szedł a nie radosny pochód. Pokonujemy
20 metrów i „STÓJ! STAWAJ W LEWO!” Na wąskiej ulicy Grodzkiej
przejście z kolumny trójkami w szyk rozwinięty jest dość trudne. Ale
strzelcy dają radę. Procentuje teraz trud włożony w żmudne ćwiczenia
z musztry konnej i powtarzanie dopóty, dopóki dowódca nie straci
głosu. Trzeba przyznać, że wyróżniamy się pod tym względem na
tle reszty oddziałów kawalerii ochotniczej w Krakowie. Zresztą nie
tylko pod tym. Jeżeli chodzi o umundurowanie i wyposażenie także
nie jest źle. A nasi luzacy – cóż, tu już bijemy wszystkich na głowę.
Wśród nich sama szarża: porucznik – szt. 1, podporucznik – szt. 1
i chorąży – 1 szt. (Obecności luzaków, którzy w razie czego mają
okiełznać rozbrykane i nieposłuszne rumaki, wymaga zleceniodawca
– UMK). Aż głupio, że drałują pieszo, ale – ich wybór. Trzeba mieć
nadzieję, że nie jest to zalążek szwadronu marszowego. Konie czekają
niecierpliwie, panowie oficerowie. Skokami naprzód posuwamy
się przez Rynek Główny, Floriańską aż do Basztowej. Tu – dłuższy
postój.
Uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza odbyły się
bez stojącej z boku kawalerii. Nagłośnienie – fatalne. Tylko dzięki
szóstemu zmysłowi spostrzegłem, iż grają Hymn Państwowy. Salwę
honorową (pewnie po Apelu Pamięci) zauważyliśmy jedynie dlatego,
że spłoszyły się konie ułanów Nadwiślańskich. Dopiero wyjście
orkiestry i przegrupowanie się do defilady przez pododdziały zostało
przez nas zauważone.
Przed defiladą od strony ulicy Dunajewskiego nadeszła
manifestacja. Czyżby powtórka z Warszawy? Pamiętając wydarzenia
ze stolicy nie mieliśmy wesołych min..
Kawaleria ruszyła za oddziałami pieszymi. Za „Wową”
Krakowski Szwadron Ułanów, za nim Szwadron Niepołomice.
Następnie my i zamykający kolumnę Małopolski Klub
Kawaleryjski.
Z lewej orkiestra, z prawej trybuna, z przodu manifestacja.
Nic dziwnego, że 8-ka nie wytrzymuje. Rzucają się do kłusa (gdyby
napisać „zakłusowują” to nie oddało by to spontaniczności, która
ich cechowała). Nie wiadomo czy to chód do defilady czy też próba
rozgonienia demonstracji. Znikają zostawiając nas samych. A tu
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fot.20. 11 listopada 2012. Szwadron na ulicy J. Piłsudskiego. (fot. I. Kopacz - Layer)

już zbliżamy się do trybuny. Orkiestra grzmi. Wyrównane trójki
strzelców konnych z Toporzyska nagrodzone zostają zasłużonymi
oklaskami. Brawa tłumu zebranych mieszkańców przewyższyła
tylko … spontaniczna radość manifestantów. Machają barwami
narodowymi i cieszą się z całą resztą. Przy okazji dowiadujemy się
czemu zawdzięczamy ich obecność. Dominowało niezadowolenie
z powodu przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz petycje
dotyczące oddanie przez Rosjan wraku prezydenckiego Tupolewa.
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Cóż, można by się zastanawiać
nad słusznością postulatów. Wiem za to na
pewno, że 11 listopada nie powinien dzielić
Polaków, lecz sprawiać aby choć na krótki czas
znikły wszelkie różnice polityczne i społeczne
na rzecz zwykłego, radosnego świętowania
rocznicy odzyskania niepodległości.
(ppor. kaw. och. P. Wieńć)
8 grudnia 2012 r. Toporzysko.

Zakończył
się
X
już
Kurs
I stopnia organizowany przez Centrum
Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Postępy
uczynione przez kursantów w krótkim
czasie, bo zaledwie 6 dni, potwierdziły
słuszność idei centralnego szkolenia jako
gwarancji jednolitego wyszkolenia wśród
oddziałów Federacji Kawalerii Ochotniczej.
Uroczystość
zakończenia
kursu
uświetnił swoją osobą prezes FKO pan
rtm. kaw. och. Tadeusz Kühn. W krótkich,
żołnierskich
słowach
pogratulował
szkolonym
osiągniętych
wyników
a szkolącym zaangażowania w przekazywaniu
tej trudnej wiedzy.
Ale pan prezes, wzorem świętego
Mikołaja nie przybył z pustymi rękami.
Miłym akcentem i docenieniem pracy były
awanse na wyższy stopień wojskowy.
Z naszego Szwadronu na stopień porucznika kawalerii ochotniczej
mianowany został ppor. kaw. och. Paweł Wieńć, a do stopnia
chorążego kawalerii ochotniczej awansowali: st. wachm. kaw. och.
Bartłomiej Przybyś, wachm. kaw. och. Tomasz Piechowicz i plut.
kaw. och. Marek Sroczyński.
Oby był to dla nich doping do dalszej pracy w kawaleryjskim fachu.
(por. kaw. och. P. Wieńć)
- 37 -

Jednodniówka grudzień 2012 rok

__________________________________________________________________________________________

MICHAŁ KARPIERZ
wachm.kaw.och.
MÓJ HUBERTUS

20 października 2012 roku odbył się w Toporzysku Hubertus
klubowy. Moja przygoda z tym Hubertusem rozpoczęła się dwa
tygodnie wcześniej, na weselu Sławka Przybysia. Spotkałem się tam
z Jarkiem Piergiesem, którego dawno nie widziałem. Zaproponował,
żebyśmy wybrali się na Hubertusa na jego koniach z Zawoi, po
terenie z pięknymi widokami i mało uczęszczaną trasą, ponieważ
po opadach dosyć niebezpieczną. Jeżeli spadłby deszcz, nasze plany
również by się zmieniły.
Dawno nie byłem w terenie, a w tamtych okolicach w ogóle,
więc z chęcią się zgodziłem. Jarek u siebie miał dwa konie, resztę
u brata Witka, więc ja miałem przyjechać do niego a Sławek do
Witka. Miał jechać z nami jeszcze Zygmunt Ogiegło na swoim koniu.
Zaplanowałem, że wezmę ze sobą moją siostrę, która też wybierała się
na weekend do Toporzyska, żeby przetransportowała mój samochód
z Białki do domu, podczas gdy ja będę jechał konno.
Nadeszła sobota, szybko rano spakowałem się, Ola przyjechała
do mnie i wyruszyliśmy w trasę. Około godziny 1000 miałem być
u Jarka, nastawiłem nawigację, bardziej dla kontrolowania czasu
dojazdu niż trasy. Według niej miałem spokojnie zdążyć. Dojechaliśmy
do Suchej Beskidzkiej, do końca trasy pozostało ok 15 minut, więc
wszystko szło zgodnie z planem. W Suchej remont mostu, ale nie
było tragedii, do Makowa Podhalańskiego dojechaliśmy płynnie, ale
na tym by się skończyło planowe podróżowanie. Niestety przez sam
Maków jechaliśmy pół godziny z powodu remontu kolejnego mostu,
przez co dotarłem do Jarka chwilę po 1000. Zygmunt przyjechał
bakmanką parę minut przede mną, szybko się wyszykowaliśmy,
Ola pojechała moim samochodem do Toporzyska, a my w trójkę
wyruszyliśmy w stronę Folwarku na koniach. Pogoda tego dnia była
jak na zamówienie, może nawet lepsza, bo oprócz bezchmurnego
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nieba i pięknego słońca, kto o tej porze roku zamówiłby temperaturę
w okolicach 24 stopni?
Po drodze mieliśmy się spotkać ze Sławkiem i Witkiem, którzy
wyruszyli z Zawoi, niestety oni mieli większy poślizg i problemy
z podkową, więc musieliśmy zrezygnować z wcześniej zaplanowanej
trasy. Mam nadzieję, że jeszcze nadarzy się okazja, aby tamtędy
przejechać, podobno niesamowite widoki. Według nowych planów
punkt zbiórki ustaliliśmy w Skawicy na skrzyżowaniu za kościołem.
Spod domu Jarka jechaliśmy spokojnie w stronę owego skrzyżowania.
Po drodze odnosiłem wrażenie jakby Jarek znał wszystkich, aż po
dyskusji z panami przerzucającymi deski zapytałem go czy ich też
zna, okazało się że ich akurat nie. Po dotarciu na miejsce spotkania,
zsiedliśmy z koni i przekąsiliśmy małe co nieco. Po kilkunastu
minutach dotarli Sławek i Witek, musieli po drodze rozkuć konia,
ponieważ jak wyjeżdżali mieli poluzowaną podkowę, a po drodze już
się wygięła. Podczas oczekiwania na kompanów podróży mieliśmy
okazję porozmawiać ze stałym bywalcem tego miejsca (obok jest
sklep). Udzielił nam dobrej wskazówki co do trasy, którą mieliśmy
jechać, dzięki czemu wydłużyła nam się trasa nie utwardzonym
terenem i mieliśmy okazję chwilę pogalopować.
Z owego skrzyżowania kolejnym punktem naszej trasy
była Hala Krupowa. Ruszyliśmy więc w dalszą podróż. Po drodze
spróbowaliśmy coś zaśpiewać i dla odmiany wybraliśmy piosenkę,
którą… rzadko kiedy nie śpiewamy, czyli „Kalina malina…”. Ale
ktoś musiał prowadzić i głosowaniem wypadło na mnie. W takim
gronie nie śpiewaliśmy tej piosenki od paru lat, ale nie było nawet
tak źle, wycia psów nie było słychać;) Gdy dotarliśmy pod las,
którym mieliśmy dojechać do Hali Krupowej, zrobiliśmy kolejny
postój, ponieważ przed nami była dość stroma trasa do pokonania.
Konie dzielne dźwigały nasze „cztery litery” na sam szczyt, a nam
ukazywały się coraz piękniejsze widoki. Gdy dotarliśmy na sam
szczyt, konie już się dość mocno spociły, więc odwróciliśmy koce
pod siodłami i ruszyliśmy w dalszą drogę. Najtrudniejszy odcinek
trasy była za nami, teraz podążaliśmy w stronę Sidziny, a przed
nami na horyzoncie rozpościerało się pasmo Tatr. Słoneczna pogoda
dodawała uroku i podkreślała piękną polską złotą jesień.
Dość sprawnie szła nam podróż, jednak po zjechaniu do
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fot.21. Hubertus Toporzysko. F. Ślęczek na Hubalu. (fot. G. Rączka)
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Sidziny, okazało się, że nie mamy zbyt wiele
czasu a teren niestety nie pozwalał nadrobić
podróży. Koni też nie było co męczyć, w
końcu czekała je jeszcze gonitwa. Już prawie
dojeżdżaliśmy do Folwarku od strony Sidzinki
Małej, kiedy rozległ się dźwięk telefonu. To
reszta uczestników gonitwy nie mogła się na
nas doczekać. W Toporzysku ze stajni wszyscy
wyjechali chwilę po godz. 14, aby wymęczyć
trochę konie w terenie i dać szansę lisowi.
Po jakimś kwadransie od telefonu dotarliśmy pod
las na miejsce gonitwy, gdzie z niecierpliwością
czekali już wszyscy. W zeszłym roku kitę lista,
którym był Andrzej Kowalczyk złapał Bartek
Przybyś, więc to on w tym roku uciekał. Po
powitaniu wszystkich na łące, rozpoczęła się
gonitwa. Lis krążył blisko drogi uciekając przed
myśliwymi, ale gdy wykorzystał wszystkie
swoje „nory” i nie miał się już gdzie skryć został
zmuszony do ucieczki na drugą stronę łąki, a tam
czekała go rychła utrata ogona. Do tej pory kitę
lisa, już nie pamiętam który raz schwytał ktoś z
naszego szwadronu, jednak tym razem… to się
nie zmieniło. Najlepszym myśliwym okazał się
Filip Ślęczek i to on będzie miał okazję za rok
uciekać z rudym futrem na ramieniu.
Po gonitwie karetka pogotowia odjechała (na
szczęście nie była potrzebna), a reszta uczestników
podążyła w stronę Klubu. Rozstępowane
konie udały się na swoje stanowiska, nasze
wypuściliśmy na padok, aby tam sobie odpoczęły
czekając na transport do domu. Kolejna
część imprezy odbyła się na terenie ośrodka
przy ognisku, gdzie trochę pośpiewaliśmy
i powspominaliśmy dawne czasy.
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PAWEŁ WIEŃĆ
por. kaw.och.
Kalinowy Dół.

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje
się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”1.
Niewielka
wieś.
Daleko
od
zgiełku miasta. Niewielu ponad 70
mieszkańców. Jedna główna ulica, wokół
której zlokalizowane są gospodarstwa.
Miejscowość jakich wiele.
Jest jednak coś co wyróżnia ją spośród
tylu podobnych.
Jest na trwałe związana z historią walk
w 1939 r. Walki zwane bitwą pod Kockiem
dobiegły końca. Żołnierz polski choć nie
został pobity przez nieprzyjaciela nie miał
czym walczyć. Mimo decyzji o kapitulacji
SGO „Polesie” gen. Kleeberga, Zgrupowanie
„Zaza” chciało podjąć próbę przebicia się
na Węgry. Jedynie kawaleria miała szansę
wydostać się z okrążenia niemieckiego.
Jednak po starannym rozpoznaniu sytuacji
gen. Podhorski nie widząc szans na przebicie
się postanowił poddać swoje oddziały.
Jego rozkaz nie dotarł do Pułku
3 Strzelców Konnych ppłk dypl. Małysiaka.
6 października Pułk podczas próby wyjścia
z okrążenia w miejscowości Kalinowy
Dół natknął się na oddziały niemieckie
i po krótkiej potyczce został rozbity.
Nie była to wielka bitwa. Skromny
1

fot.22. Kalinowy Dół. Pomnik poleg

Józef Piłsudski
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krzyż i lanca z proporczykiem Pułku 3 Strzelców Konnych są
jedyną pamiątką po ostatniej potyczce Kampanii Wrześniowej.
Świadczy jednak o niezłomności polskiego żołnierza-kawalerzysty.
Wykonywanie rozkazu przełożonego i chęć dalszej walki z najeźdźcą
mimo, wydawałoby się beznadziejnej sytuacji zasługują na podziw
i szacunek.
I ten szacunek dla najwyższych wartości wyczuwa się wśród
mieszkańców Kalinowego Dołu. Jeszcze żyją naoczni świadkowie
tamtych zdarzeń. Oni dbają o to aby pamięć o poległych żołnierzach
była wiecznie żywa. Przekazują ją na następne pokolenia.
Dla nas – strzelców konnych
Szwadronu Toporzysko miejsce to jest
wyjątkowe. Co roku przyjeżdżamy,
aby wraz z mieszkańcami oddać hołd
poległym kawalerzystom Pułku – ostatniej
regularnej jednostki Wojska Polskiego
walczącej w Kampanii Wrześniowej.
Zawsze jesteśmy tak samo serdecznie
witani jako kontynuatorzy chlubnej
tradycji wołkowyskiego pułku.
Za to chcielibyśmy im bardzo
podziękować.
W tym roku czas jakby się cofnął
o 73 lata. Udało nam się zorganizować
inscenizację
nocnej
potyczki
w
Kalinowym
Dole.
Przeprowadzona
niewielkim
nakładem
finansowym
i siłami ludzkimi zrobiła zarówno
na widzach jak i rekonstruktorach
piorunujące wrażenie. Po niej odbyła
się uroczystość pod pomnikiem i krótka
msza polowa.
Widząc zgromadzonych ludzi
wzruszonych przeżytymi niedawno
chwilami cieszymy się, że i nasz wysiłek,
aby podtrzymać pamięć o Pułku
głych żołnierzy Pułku. (fot. M. Lasyk)
3 Strzelców Konnych, nie idzie na marne.
- 43 -

Jednodniówka grudzień 2012 rok

__________________________________________________________________________________________

SYLWETKI ŻOŁNIERZY P3SK:
Piotr Rafalski
(Olsztyn)

Kpr. Michał Michalski żołnierz Pułku 3 Strzelców
Konnych z Wołkowyska
w relacjach żony.

fot.23. Strz. Michał Michalski. P3SK. (fot. ze zbiorów P. Rafalskiego)
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Michał Michalski (ur. 6 stycznia 1915 r.) uczęszczał do szkoły
powszechnej w Wieczfni Kościelnej. Ukończył 7 klas. Dzieciństwo
spędził w domu rodzinnym wraz z rodzicami Władysławem
i Apolonią (z d. Fabisiak) Michalskich. Był piątym dzieckiem z
siedmiorga rodzeństwa. Ósme dziecko, Helenka, zmarło w wieku
niemowlęcym. Również matka Apolonia (ur. 1888) zmarła w połogu
w 1925r. Dalej dzieci wychowywał ojciec Władysław. I tak: Genowefę
(ur. 1906), Zofię (ur. 1908), Mariannę (ur. 1910), Leona (ur. 1913),
Michała (ur. 1915), Tadeusza (ur. 1916) oraz Eugeniusza (ur. 1924).
Mówi Leontyna Michalska z d. Karasek: „(…)Władek był
samotny po śmierci swojej żony Apolonii. Dom prowadziła w
związku z tym najstarsza z córek Zofia (późniejsza Chmielewska).
(…) Zawsze mówił Władek, że: <śni mu się, że żona przychodzi do
domu i do swego zmarłego dziecka, Helenki>. Dziecko pochowane
zostało przed grobem rodzinny Wójcickich w Wieczfni, obok grobu
mojego zmarłego brata Stasia Karaska. Apolonia w 1925 r. leżała
w szpitalu w Mławie (…) ale lekarz powiedział, aby ją zabrać (do
domu), bo niedługo umrze (…)”.
W 1926 r. siostra zmarłej matki Stefania (z d. Fabisiak)
Kurowska wzięła na wychowanie dwojga z nich, Genowefę
i Tadeusza. Zadbała też o ich wykształcenie. Genowefa została
urzędnikiem gminnym (od 1928 r.) a Tadeusz księdzem (od 1944 r.)
oraz doktorem UJ (w 1952 r.).
Dalej L. Michalska: „(…) Władysław Michalski mieszkał w
domu swojej żony, który został przez jej matkę Teklę (z d. Wójcicką)
Fabisiak (zm. 1922) przepisany na córkę i zięcia. Dom był drewniany,
dwupokojowy oraz pokój-kuchnia. Okna były nisko. Sam dom był
nieco przysiadły przy ziemi, kryty słomą. (…) W domu Michalskich
bywałam (bardzo często) jako dziewczynka. Również byłam tam
kiedy Apolonia umarła (miałam wtedy ok. 9 lat). Czekaliśmy w
domu na jej przyjazd ze szpitala. (…) Widziałam ją jak leżała na
tapczanie w tzw. pokoju-kuchni. (…) Mówiła do wszystkich dzieci,
aby siostra Stefania wzięła Tadeusza i Genię do siebie. Umarła za dnia
(o godz.1600). (…) Władek (też) często przychodził do (nas)
Pasymowskich, znacznie wcześniej, zanim nawet jeszcze wyszłam
za (mojego męża) Michała. (…) Kiedyś przed wojną zdarzyła się
taka sytuacja, że Michał przehandlował z kimś konia ojca i Janka
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fot.24. M. MIchalski konno. (fot. ze zbiorów P. Rafalskiego)
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Pasymowskiego (mojego dziadka) w Neidenburgu (Nidzicy).
Zdenerwowali się na niego i przez jakiś czas nie rozmawiali ze sobą.
Michał powiedział, że Niemcy nie wpłacili mu pieniędzy. Michał
często handlował z Adamem Pasymowskim (bratem mojej mamy
Aleksandry (P.) Karasek). Handlował m.in. tabaką przez granicę
[z Prusami Wschodnimi]. Lubił także pracować w polu z końmi oraz
jeździć nimi do miasta(…) ”.
Michał wraz z rodzeństwem pozostał przy ojcu, który
był kowalem we wsi Kulany, 2 km od Wieczfni. Ojciec pracował
najpierw u dziedzica Wacława Zembrzuskiego, w kuźni nad
rzeką we wsi Kulany, następnie miał własną kuźnię za domem,
w której pomagał mu w dzieciństwie m.in. mały Michał. (w
latach 1933-1937 jako uczeń ślusarsko-kowalski). Dzięki jego
pomocy Michał od małego mógł kształtować swoje techniczno–
mechaniczne zdolności. Także dziadek Michała ze strony mamy,
Józef Fabisiak, który zmarł w 1895r. był stelmachem. Tak więc
umiejętności natury technicznej były można powiedzieć wrodzone.
Dalej L. Michalska: „(…) Jako dziecko, mając koło 13 lat,
(ok. 1930 r.) chodziłam w Kulanach nad rzeczkę, aby prać
ubrania. Lubiłam wtedy łapać ryby oraz raki. Spotykałam
się tam też z Michałem. Czasami idąc do szkoły wchodziłam
do kuźni przy rzece do Władka i poruszałam miechem dla
rozniecenia ognia w palenisku. Trwało to zwykle kilka minut
i dostawałam wtedy od niego pieniądze na cukierki (…)”.
Kiedy Michał ożenił się w lutym 1936r. z Leontyną Karasek
(ur. 1917 r.) zamieszkali na chwile w sąsiedniej wsi Kuklin. Młoda
para zdecydował się na wyjazd do pracy do miasta Gdynia, aby
tam poszukać szczęścia na nowej drodze życia. W 1936 r. jeszcze w
Kuklinie urodziła się im pierwsza córka Urszula. Z Kuklina wyjechali
wiosną 1937 r. już do Gdyni.
Praca w Gdyni i powołanie do P3SK w Wołkowysku oraz wojna
i okupacja
Początkowo Michał Michalski pracował w zakładzie
mechaniczno – ślusarskim w Gdyni Głównej. Nie pracował tam
jednak zbyt długo w tym warsztacie, bowiem niedługo potem poszedł
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do wojska. W Gdyni zdążył pracować tylko w tym jednym zakładzie.
W październiku 1937 r. dostał w P.K.U. w Ciechanowie powołanie
do Pułku 3 Strzelców Konnych w Wołkowysku.
„Przydzielony został do I szwadronu, następnie skierowany
w 1937 r. do szkoły podoficerskiej. W lipcu 1938 r. awansował
na starszego strzelca oraz nadano mu wtedy sznur strzelecki z
jednym chwastem. W tym samym czasie w lipcu przesunięto go
z I szwadronu do szwadronu gospodarczego. Po czym otrzymał
przydział do szkoły rzemieślniczej i awans na kaprala (27 września
1938 r.) – instruktora naprawy i konserwacji broni. [Skierowany na
stanowisko rusznikarza pułku]. (…)13 lutego 1939 r. zdał w Grodnie
egzamin w zakresie wiedzy rusznikarskiej z wynikiem bardzo
dobrym i ogólną opinią fachową jako bardzo dobrą”.[Dawne Arch.
ZBOWID, sygn. W 610 892; Rozkazy Dzienne 3 PSK z lat 1937-38].
Przełożeni M. Michalskiego stwierdzili, że zostanie on
podoficerem nadterminowym, oczekującym na mobilizację przed
zbliżającą się wojną. Będąc w wojsku na Kresach Wschodnich
rzadko przyjeżdżał do domu w Gdyni. Z wojska na urlopie był
tylko jeden raz jesienią 1938 r. (oraz być może latem 1939 r.).
Po Kampanii Wrześniowej wrócił w październiku 1939 r. z wojennej
tułaczki. Walczył w ramach Suwalskiej Brygady Kawalerii.
Dalej L. Michalska: „(…)W czasie jednej z bitew z sowietami
miał postrzeloną prawą nogę ponad kostką. Spadł wtedy z konia.
W czasie wojny przeziębił też nerki. Nogę leczył przez długi czas,
a nerki już całe życie (…)”.
20 września 1939 r. kpr. M. Michalski dostał się do sowieckiej
niewoli w czasie, gdy pozostawiony bez żadnej pomocy Pułk musiał
przejść przez granice i oddać się w ręce Armii Czerwonej.
„(…) Skąd ucieka z transportu kolejowego wraz z innymi
żołnierzami, którzy wyrwali deskę w podłodze wagonu wiozącego
ich w głąb Rosji. Po ucieczce z niewoli dzięki dobrym ludziom
dostaje stare cywilne ubranie. W czasie powrotu do domu, Michał
kopał ludziom ziemniaki. Za to dawali mu jeść. Ranny w nogę,
dzięki pomocy kolegów z Pułku, przedostaje się nocami do rodzinnej
wsi Kulany. Do domu przyszedł w końcu października 1939 r.
Myśleliśmy, że zginął podczas walk na froncie. Nie mieliśmy od niego
wiadomości. Jak wrócił, to ja mieszkałam u dziadków Jana i Leokadii
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fot.25. M. Michalski na przepustce. (fot. ze zbiorów P. Rafalskiego)
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fot.26. Strzelcy konni z Wołkowyska. (fot. ze zbiorów P. Rafalskiego)
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(z d. Zembrzuskiej) [herbu Doliwa] Pasymowskich (rodziców mamy).
Do Gdyni nie było już po co wracać. (…)”.
Michał wraz z moim ojcem Stanisławem Karaskiem zaczęli
początkowo pracować przy zbieraniu kamieni z pola. Niemcy
wysyłali je gdzieś dalej. Potem z Górowa koło Powierża przyjechał
Niemiec Peczkowski, gospodarz, i szukał ludzi do pracy. Znaliśmy
go z mężem jeszcze sprzed wojny, gdyż nieraz chodziliśmy do
Prus Wschodnich (do Neidenburga/Nidzicy). Handlował on z
mieszkańcami Kulan jeszcze przed wojną. Michał zgodził dla niego
pracować, bo nie mieliśmy pieniędzy na utrzymanie domu. Otóż
ten Peczkowski zabrał Michała do swego szwagra [lub znajomego]
Rexina w Neidenburgu, do jego warsztatu mechanicznego [w
1939 lub 1940r.] Tam Michał pracował i tymczasowo mieszkał w
samochodzie, zanim nie otrzymał wraz z kolegą pokoju. (…) Do
jedzenia dostawał ziemniaki a do picia czarną kawę. W warsztacie
naprawiał samochody, przeważnie wojskowe oraz różne części
samochodowe. Do domu w Kulanach przyjeżdżał raz w miesiącu.
(…) W styczniu 1942 r. urodziłam drugą córkę Danutę. (…) Kiedy w
styczniu 1945 r. front radziecki zbliżał się do Kulan, to uciekający
Niemcy szli od strony Kuklina w kierunku Napierek, przez Wieczfnie.
Ubrani byli w białe płócienne stroje maskujące. Cała rodzina
Pasymowskich i Michalskich schroniła się w schronie ziemnym, który
był przygotowany na większą ilość osób. Schron znajdował się między
stodołą a chlewem i mieścił nawet do dwudziestu ludzi. Siedzieliśmy
tam po ciemku. Brakowało tam też powietrza, a więc gasły świece.
(…) Michał uchylił drzwi, aby wpadło trochę powietrza
i pilnował też, by nie wjechał na nas czołg. W pewnym momencie,
po wyjściu ze schronu, mój mąż zobaczył uciekających Niemców.
Zapytany przez nich jak daleko jeszcze do granicy, odpowiedział
im po niemiecku, że do granicy już blisko, tylko 3 km. (…) Niemcy
poszli dalej w stronę wsi Napierki do granicy.
Nowy etap w mieście Neidenburg – Nidzicy
(…) Gdzieś około marca lub kwietnia 1945 r. Michał poszedł
pieszo wraz z kolegami do Neidenburga (Nidzicy), aby zobaczyć, w
jakim stanie jest dom i obejście, w którym pracował podczas okupacji
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niemieckiej (przy dzisiejszej ul. Żeromskiego nr 6a). Ostatni
właściciel, Niemiec Rexin, odchodząc powiedział jeszcze na koniec
do Michała: „Ty Michał tu zostaniesz i będziesz się wszystkim
opiekował”. Po zdobyciu Neidenburga przez Armię Radziecką,
dom Rexina został nieco zniszczony. (…) Po obejrzeniu owej
posesji Michał przyszedł z powrotem do Kulan po żywność. (…)Po
jakimś czasie Michał wrócił do dawnych Prus, ale już z moją mamą
Aleksandrą (z d. Pasymowską) Karasek. Ja zostałam w Kulanach,
gdyż byłam jeszcze w ciąży z synem Tadeuszem. W Nidzicy byli
przez jakiś czas, bo Michał remontował dom [po Rexinach przy
ul, Żeromskiego nr 10 (6a)]. Sprzątali po zniszczeniach wojennych
dom i warsztat mechaniczny, w którym Michał w niedługim czasie
(latem 1945 r.) zaczął pracować(…)”.
2 czerwca 1945 r. w Nidzicy M. Michalski podpisał dokument
stwierdzający nadanie mu w użytkowanie domu oraz budynków
gospodarczych wraz z warsztatem mechanicznym i maszynami
oraz ziemią.
„(…) Około sierpnia lub września 1945 r. wkroczyło do
Nidzicy Wojsko Polskie, które witałam kwiatami i śpiewem. (…)
We wrześniu 1945 r. w Nidzicy urodził się mój syn Tadeusz.
(…) W grudniu 1945 r. pierwszy raz spędziliśmy święta Bożego
Narodzenia spokojnie we własnym domu. W 1946 r. mój mąż zdał
egzamin na Mistrza mechaniczno-ślusarskiego (…)”.
Swoją działalność Michał rejestruje dopiero 5 listopada
1946 r., po zdanym egzaminie mistrzowskim w Olsztynie we
wrześniu 1946 r. I tak już jako Mistrz Rzemiosła mechanicznoślusarskiego podnosi jako jeden z pierwszych miasto Nidzice
z gruzów. Naprawiał w mieście i powiecie wiele urządzeń
mechanicznych. Po najtrudniejszym okresie 1945-50 władze
komunistyczne odebrały M. Michalskiemu jego warsztat.
21 grudnia 1954 r. M. Michalski ponownie otwiera zakład
mechaniczny, i pracuje w nim aż do śmierci w listopadzie
1976 r.
W Nidzicy urodziły się także kolejne jego córki: Barbara
(1947), Elżbieta (1949) i Ewa (1955).
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fot.27. Strz. Jan Lisiecki 27.04. 1927 r.. (fot. ze zbiorów I. Mrożka)
- 53 -

Jednodniówka grudzień 2012 rok

__________________________________________________________________________________________

IRENEUSZ MROŻEK
(Kielce)
JAN LISIECKI

Jan Lisiecki ur.13 lipca 1905 r. w Żarnówce tj. ok 70 km na
wschód od Warszawy. Wcielony do Pułku 3 Strzelców Konnych,
ukończył szkołę podoficerską w Wołkowysku. Ożenił się w listopadzie
1928r. w miejscowości Grębków, gdzie gospodarował. Z małżeństwa
tego urodziły się trzy córki.
W sierpniu 1939 r. dostał powołanie do macierzystej jednostki.

fot.28. Jan Lisiecki. Święto Pułkowe 27.04. 1927 r. (fot. ze zbiorów I. Mrożka)
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Z
Pułkiem
3 Strzelców Konnych
przeszedł
cały
szlak bojowy – od
Czerwonego
Boru
aż do Kalinowego
Dołu.
		
Po kapitulacji
w niewoli w Stalagu
Ukmerge na Litwie
(dawny Wiłkomierz),
potem
został
przeniesiony do prac
u Niemca bauera
w
miejscowości
Grzybowo tj. ok
15 km na północ
od Mrągowa na
Mazurach. Tam w
trakcie przewożenia
furą jakiś beczek
doszło do wypadku
i beczki zgniotły mu
lewą nogę. Rany
okazały się na tyle
fot.29. Z kolegą (fot. ze zbiorów I. Mrożka)
duże,
że
późną
jesienią 1941r. został zwolniony do domu. Nogę próbował leczyć w
Grębkowie miejscowy ksiądz metodą wypalania gorącym żelazem,
gdyż rany nie goiły się i stan był coraz gorszy. Dzięki przyjaciołom
z Warszawy dziadek trafił do szpitala Ujazdowskiego w Warszawie
gdzie nogę amputowano na wskutek gangreny. Tam dochodząc do
siebie i na parę dni przed wyjściem (miał już nawet gotową drewnianą
protezę) nastąpiło zatrzymanie akcji serca na wskutek zatoru.
Wieczorem 22 kwietnia 1942 r. zmarł w tym szpitalu. Trzy tygodnie
wcześniej zmarła na suchoty jego żona. O jej zgonie dowiedział się
w dniu swojej śmierci.
	Oboje pochowani są na cmentarzu w Grębkowie.
- 55 -

Jednodniówka grudzień 2012 rok

__________________________________________________________________________________________

ZE STARYCH JEDNODNIÓWEK:
Franciszek Boguś
plut. P3SK

Śmierć rtm. Witolda Wasiutyńskiego.
Był 5 października 1939 r. Kończyła się
wojna, gen Kleeberg ze swoim zgrupowaniem
skapitulował. Nasz Pułk nie wiedząc o tym
postanowił wydostać się z pierścienia otaczających
nas wojsk niemieckich. Ruszyliśmy w kierunku
południowym, pieszo, prowadząc konie przez las.
Szliśmy cicho i dość długo. Nareszcie las się
skończył i tu chyba popełniono błąd, zamiast wysłać
szperaczy szliśmy sobie dalej jakby wojny nie było.
Ja byłem zdenerwowany, przeczuwałem tragedię.
Nareszcie stanęliśmy, ale czoło kolumny
stanęło akurat na linii placówek niemieckich i tu
dopiero postanowiono wysłać ubezpieczenia. Ja
zobaczyłem kilkanaście metrów od czoła naszej
kolumny stojącego żołnierza niemieckiego. Stał
i patrzył, widocznie nie widział co to jest bo było
ciemno.
Naraz, stało się to w jednej sekundzie. Żołnierz
niemiecki zniknął, błysk rakiety oświetlił cały ten teren
i karabin maszynowy niemiecki zagrał. W świetle tej
rakiety widzę, że pierwsze pociski świetlne trafiły w
szperacza, który szedł kilkanaście metrów od czoła
kolumny, był to podobno podchorąży Skarżyński.
Tu gdzie ja stałem usłyszałem trzask płotu
i cała nasza kolumna przewaliła się przez płot i na
łąki. Ja nie próbowałem swego konia zatrzymać.
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Tu gdzie stałem było dość duże drzewo i stos kamieni, więc się nie
bałem, nie patrzyłem co się dzieje na drodze, szybko zdjąłem karabin
i zacząłem strzelać do placówki niemieckiej. Wiedziałem, że nic
im nie zrobię tym strzelaniem, ale jak się przekonałem było to
zbawienne, ponieważ Niemcy zauważyli strzelanie i od razu
skierowali ogień na to drzewo i kamienie gdzie ja stałem. Ukląkłem
i nachyliłem się, bo bałem się rykoszetu. Wystrzelałem magazynek
i obejrzałem się na drogę. Zrobiło mi się lżej bo droga była pusta, tylko
po drugiej stronie drogi na płocie leżał człowiek, jeszcze się ruszał.
Był to rotmistrz Wasiutyński. Poznałem go od razu po futrzanym

fot.30. Kalinowy Dół. Ul. Rtm. Witolda Wasiutyńskiego. (fot. D. Makeyenak)
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kołnierzu, który sobie założył ze względu na chłody.
Poczekałem
jeszcze
trochę,
rakieta
zgasła,
karabin maszynowy przestał strzelać. Widocznie taśma
się
skończyła.
Zerwałem
się,
przeskoczyłem
płot
i
wpadłem na łące na dwóch ludzi, którzy poderwali się.
Jeden mówi:
—Boguś, to ty?
Byli to rtm. Pająk i por. Cent. Rotmistrz zrobił ruch ręką
i mówi:
—Szeroko, szeroko.
Rozbiegliśmy się, oni odbiegli od drogi dalej a ja najbliżej
drogi. Ruszyliśmy w kierunku lasu. Uszedłem kawałek, naraz ktoś
mnie woła:
—Strzelec, podajcie mi konia.
Patrzę, wóz wywrócony do góry kołami stał na kłonicach, przy
wozie stał biały koń. Wodze założone były na kłonicy, koń był bez
siodła. Wołającym był ppłk Platonoff. Zdjąłem wodze i zarzuciłem
koniowi na szyję, pułkownik podał mi nogę, siadł na konia i ruszył
do lasu a ja za nim. Spotykam znowu wóz, który ugrzązł w krzakach,
bez koni, spojrzałem na wóz. Leżało na dennicy pudełko blaszane
takie od cukierków. Wziąłem do ręki, ciężkie, oglądam a tam jest
pełno masła, zapobiegliwy taboryta w pośpiechu nie zdążył zabrać.
Poszedłem w las, może 300 metrów drogą, skręciłem pod
taki duży świerk i momentalnie usnąłem. Kiedy się obudziłem
rozwidniało się, przyszedłem z powrotem na skraj lasu, widziałem
kręcących się Niemców. Rtm. Wasiutyńskiego przenieśli tam, gdzie
jest krzyż, liczyli się – widocznie z tym, że może znowu z lasu wyjść
wojsko polskie i na widok leżącego trupa mogą się speszyć.
Zostałem w lesie sam, nocą próbowałem wydostać się z lasu.
Nie udało mi się i szedłem przez las długo. Naraz wyłoniła się
przede mną zagroda, stodoła przy samym lesie. Zapragnąłem wejść
i przespać się. Cicho jak tylko mogłem wszedłem do stodoły, pies
szczeknął. Stanąłem w stodole na klepisku i zdrętwiałem. Słyszę
oddechy śpiących ludzi, może Niemcy, stoję niezdecydowany co
robić. Naraz słyszę szept.
—Ty, ktoś tu wszedł…
Ja mówię:
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—Swój. – Ten sam głos mówi:
—Kładź się i śpij.
Skorzystałem z zaproszenia, położyłem się i momentalnie
zasnąłem. Kiedy rano obudziłem się wszyscy już nie spali, siedzieli
na różnych sprzętach i rozmawiali. Było ich pięciu oficerów i dwóch
podchorążych ze zgrupowanie gen. Kleeberga. Poszli do lasu a ja
wdrapałem się na zboże do samego stropu i tam przesiedziałem aż
przeszła rewizja w całej wsi. Byli też Niemcy w tej stodole i poszli.
Przez las też przeszła tyraliera ale tych oficerów nie znaleźli. Po tych
czynnościach Niemcy zdjęli placówki i odjechali. Oficerowie wrócili
z lasu i mieli zamiar iść na południe, na Węgry żeby walczyć dalej.
Ja wróciłem do domu 14 października. Rodzice byli mile
zdziwieni, ponieważ nasz żołnierz, Wolski, powiadomił ich, że ja
zostałem zabity w Hajnówce.
Ale to inna historia. Może o niej kiedyś jeszcze napiszę.
( artykuł ukazał się w „Jednodniówce Koła Żołnierzy 3PSK”,
grudzień 1991 r.)

WIKTORIA WIERZBOWSKA
W Kalinowym Dole.
W Kalinowym Dole krzyż wysmukły stoi,
A miejscowa ludność kwiatami go stroi.
Pod krzyżem tablica, napis, kamień leży,
W trzydziestym dziewiątym polegli żołnierze.
Wojenko, wojenko…
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani?
Walczyli tu z wrogiem chłopcy malowani.
Październik już w lesie pięknie liście złocił,
Wróg naszych żołnierzy pierścieniem otoczył.
Wojenko, wojenko!
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Gdy ostatnia armia broń złożyć musiała,
Garstka dzielnych strzelców poddać się nie chciała.
Walczyć trzeba dalej, przebić się przez wroga!
W ciemnościach szli z lasu – do wsi wiedzie droga!
Wojenko…
Droga do przyjaciół w Dole Kalinowym,
Lecz wróg ich przywitał ogniem maszynowym.
Poległo ich czterech, rotmistrz i żołnierze,
Wojenko, wojenko, ile ofiar bierzesz!
Wojenko!
Kalinowianie strzelców pochowali,
Nad skończonym życiem ze smutkiem dumali,
Niejedna łza spadła, westchnienie do Boga:
„Nigdy więcej wojny, ni najazdu wroga”
Wojenko, wojenko!
W Kalinowym Dole krzyż z lancą ułańską,
Cóż damy im w zamian za śmierć bohaterską?
Garść kwiatów, łzę, westchnienie,
„Wieczny odpoczynek” i „Modlitwę Pańską”.
Wojenko… wojenko…
Trzeci Pułk Strzelców Konnych pamiątkę zostawił,
Męstwo swoich żołnierzy uczcił i rozsławił.
W Kalinowym Dole krzyż wysmukły stoi,
A miejscowa ludność kwiatami go stroi.
Wojenko… wojenko…
(„Materiały z IV Zjazdu Koła Żołnierzy 3 PSK w Kocku”,
sierpień 1983 r.)
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