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Upłynął kolejny rok służby. Był to dla nas rok ciężkich wyzwań. Cieszyliśmy się i ba-
wiliśmy się wraz z dostojnym Jubilatem Panem płk Zbigniewem Makowieckim na jego 100 
urodzinach, odwiedziliśmy go kilkakrotnie w Londynie, byliśmy dumni z Jego awansu 
i smuciliśmy się towarzysząc Mu w jego ostatniej drodze w Londynie, Warszawie i Gru-
dziądzu. Pomimo wielu innych ważnych wydarzeń, działań i dokonań w tym minionym 
2017 roku, takich jak Święto Pułkowe w Giżycku, Śniadowie, Krakowie i Toporzysku, 
Zawody Militari na Służewcu, udział w zdjęciach do filmu Legiony czy też rozpoczęcie 
zdjęć do filmu o losach wojennych naszego Pułku i wielu, wielu innych, rok ten zostanie 
przez nas zapamiętany jako ostatni, w którym był z nami płk Zbigniew Makowiecki.

Dziś cały ciężar podtrzymania tradycji i ciągłości Pułku spoczywa na nas. Obowiązek 
ten, my kawalerzyści ochotnicy dziedziczymy po społu z Rodziną Pułkową i żołnierzami 
batalionu dowodzenia strzelców konnych 15 GBZ. Musimy pamiętając o tym, czego uczyli 
nas kawalerzyści naszego Pułku. 

Musimy być prawymi obywatelami, postępować godnie i z honorem, służąc Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej ku chwale Pułku 3 Strzelców Konnych.

CZOŁEM!

rtm  kaw  och  Dariusz Waligórski
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POŻEGNANIE 
PUŁKOWNIKA ZBIGNIEWA MAKOWIECKIEGO
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Bolesna wiadomość o śmierci Pana Pułkownika Zbigniewa 24 października 2017 r. szybko 
dotarła nie tylko do Polaków w Wielkiej Brytanii i środowisk kawaleryjskich, kombatanckich 
w Polsce, ale została przekazana społeczeństwu w kraju przez ogólnokrajowe i lokalne media. 
W materiałach poświęconych Panu Pułkownikowi zawarte zostały nie tylko słowa żalu i smutku 
z powodu Jego odejścia, ale także Jego życiorysy i fotografie.

Przyjęta ona została przez wszystkich z głębokim żalem, że odszedł od nas Wielki Człowiek, 
który cały czas interesował się Polską i dbał o to, aby nie zapominać o tych najlepszych trady-
cjach polskiej kawalerii, z którą przeszedł szlak bojowy w polskiej kampanii jesiennej 1939 – od 
Wołkowyska do boju w Kalinowym Dole w Bitwie pod Kockiem.

1/   Federacja Kawalerii Ochotnicze
PUŁKOWNIK ZBIGNIEW MAKOWIECKI NIE ŻYJE

W dniu 24 października 2017 roku w Londynie zmarł przeżywszy 100 lat płk Zbigniew 
Makowiecki, ostatni żyjący oficer Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronne-
go Stefana Czarnieckiego, uczestnik kampanii jesiennej 1939 r., jeniec oflagów, oficer 10 Pułku 
Dragonów w 1 Dywizji Pancernej, Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej 
w Londynie, człowiek oddany całym sercem idei i formacjom kawalerii ochotniczej….. 

2/  Polska Agencja Prasowa 
„W wieku 100 lat 24.10.2017 r. zmarł w Londynie płk Zbigniew Makowiecki, ostatni żyjący 

kawalerzysta kampanii wrześniowej i żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka.
Makowiecki zmarł w poniedziałek w Londynie. O jego śmierci poinformowała ambasada RP 

w Wielkiej Brytanii….
„To jest przykra wiadomość. Odszedł niebywały patriota i wielki człowiek, który do końca 

był aktywny i tak wiele zrobił dla Polski” – powiedział PAP prezydencki minister ds. polonijnych 
Adam Kwiatkowski, który w marcu br. odwiedził Makowieckiego w Londynie, a później napisał 
do niego osobisty list z okazji 100. urodzin….. 

„Obecność takiej osoby zawsze bardzo działa na wyobraźnię, ale ma też inspirujące znaczenie 
dla młodszych pokoleń, w tym dla mnie” – dodał.

Oprócz karty zapisanej podczas drugiej wojny światowej, Makowiecki był również bardzo 
aktywnym działaczem polonijnym w Wielkiej Brytanii, gdzie wspierał wysiłki na rzecz utrzy-
mania polskości wśród polskiej społeczności, m.in. w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS).

„Pułkownik Makowiecki był zaangażowany w działalność Polskiej Macierzy Szkolnej od bardzo 
wielu lat i już w latach 70. był osobą koordynującą kolonie dzieci polskich mieszkających w Wielkiej 
Brytanii i w Belgii. Był także aktywny w pracach zarządu PMS aż do ostatnich lat, kiedy był już 
słabszy fizycznie, (...) ale za każdym razem chciał uczestniczyć w naszych wydarzeniach i dzwonił 
do nas, by porozmawiać o tym, co robimy” – powiedziała Marta Niedzielska z PMS. Regularnie 
wspierał organizację datkami finansowymi i był laureatem Złotej Odznaki PMS. Jak powiedziała 
prezes „Będzie nam bardzo brakować jego telefonów i przemiłych rozmów”.

W kwietniu br. weteran skończył 100 lat, co uczczono uroczystością w ambasadzie.
Pogrzeb pułkownika Makowieckiego odbędzie się w Londynie; termin nie jest jeszcze usta-

lony”... 
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3/  15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, 24.10.2017 r.
Z żalem zawiadamiamy, że dziś o godz. 12.00 czasu londyńskiego odszedł od nas na wieczną 

wartę Pan pułkownik Zbigniew Makowiecki – najwyższy autorytet współczesnych kawalerzystów 
Kawalerii Ochotniczej…..

W imieniu Dowódcy,
żołnierzy i pracowników 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej,

pogrążonej w bólu rodzinie i przyjaciołom
zmarłego

 płk  Zbigniewa Makowieckiego
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia,

łącząc się z Wami w bólu i modlitwie 
Odszedł  wspaniały człowiek, przyjaciel i żołnierz 

Cześć jego pamięci!

4/  Ambasada RP w Londynie 
W dniu wczorajszym w Londynie zmarł płk Zbigniew Makowiecki (1. Pułk Szwoleżerów 

Józefa Piłsudskiego i 3. Pułk Strzelców Konnych), prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii 
w Londynie – najwyższy autorytet dla współczesnych kawalerzystów Kawalerii Ochotniczej….

W kwietniu płk Makowiecki obchodził setne urodziny w Polish Embassy UK.

5/  Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej 
PUŁKOWNIK ZBIGNIEW MAKOWIECKI (1917-2017)

Dzisiaj, 24 października, w swoim domu w Londynie, zmarł Pan Pułkownik Zbigniew Ma-
kowiecki.

W osobie Pana Pułkownika straciliśmy przedstawiciela pokolenia odchodzącego bez-
powrotnie, bohatera świata szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych. Pan Pułkownik 
Zbigniew Makowiecki był bohaterem czasu wojny, ale także czasu trudnego życia po jej 
zakończeniu. Archetyp kawalerzysty, wzór dla patriotów z okopów, barykad ale także tych 
z ław szkolnych, grup rekonstrukcyjnch i wszystkich, dla których bycie prawym Polakiem to 
nie tylko białoczerwony szalik na szyi ale dużo więcej. Dzisiaj straciliśmy Przyjaciela. Cześć Jego 
Pamięci…..

6/  podlasie24.pl/luków
„Odszedł pułkownik Zbigniew Makowiecki. Żołnierz generała Franciszka Kleeberga. Stały gość 

uroczystości organizowanych w gminie Adamów. Pułkownik Makowiecki zmarł 24 października, 
w swoim domu w Londynie, w wieku 100 lat.

…Pułkownik Zbigniew Makowiecki niejednokrotnie gościł w Woli Gułowskiej pod-
czas uroczystości upamiętniających ostatnią bitwę kampanii wrześniowej. Ostatni raz gościł 
w gminie Adamów w ubiegłym roku. Był wyjątkowym przyjacielem Muzeum Czynu Bojowego 
Kleeberczyków. Na oficjalnym fanpage pracownicy i dyrekcja placówki tymi słowami żegnają 
pułkownika Makowieckiego:

„W osobie Pana Pułkownika straciliśmy przedstawiciela pokolenia odchodzącego bezpow-
rotnie, bohatera świata szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych. Pan Pułkownik Zbigniew 
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Makowiecki był bohaterem czasu wojny ale także czasu trudnego życia po jej zakończeniu. Ar-
chetyp kawalerzysty, wzór dla patriotów z okopów, barykad ale także tych z ław szkolnych, grup 
rekonstrukcyjnych i wszystkich, dla których bycie prawym Polakiem to nie tylko biało-czerwony 
szalik na szyi ale dużo więcej. Dzisiaj straciliśmy Przyjaciela. Cześć Jego Pamięci.”

7/   RMF 24
Nie żyje płk Zbigniew Makowiecki, weteran II wojny światowej
Środa, 25 października (21:27)
 W wieku 100 lat zmarł w Londynie płk Zbigniew Makowiecki, ostatni kawalerzy-

sta kampanii wrześniowej i żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. Makowiecki zmarł 
w poniedziałek w Londynie. O jego śmierci poinformowała ambasada RP w Wielkiej Brytanii. ….

8/   Rodzina Ułańska Krotoszyn 
Z głębokim żalem Stowarzyszenie Rodzina Ułańska zawiadamia, że w dniu 

24 października 2017 roku zmarł w Londynie płk. Zbigniew Makowiecki…
...Jako Prezes Zrzeszenia podpisał kilkadziesiąt Patentów w tym Patent dla Stowarzyszenia 

Rodzina Ułańska. Był na wszystkich Zjazdach Kawalerzystów II RP które odbywają się w Gru-
dziądzu. W kwietniu obchodził 100- lecie urodzin. Jubilat, dziękując za życzenia i zaszczyty 
powiedział, że przyjmuje je w imieniu swoich kolegów, których już nie ma. Ja miałem po prostu 
ogromne szczęście – mówił wtedy. 

Odszedł bohaterski kawalerzysta, ostatni oficer polskiej kawalerii, przemiły człowiek, 
patriota i żołnierz, wielokrotnie odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych. Straciliśmy wiel-
kiego ułana i kawalerzystę, o którym pamięć w naszych sercach zostanie na zawsze. Rodzi-
nie zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia w imieniu członków Stowarzyszenia 
Rodzina Ułańska – mówi prezes krotoszyńskiego stowarzyszenia Andrzej Wesołowski…. 

9/  za PAP, m.in. – TVP Info. radio.opole.
W Londynie zmarł płk Zbigniew Makowiecki, 100-letni weteran II wojny światowej
W wieku 100 lat zmarł w Londynie płk Zbigniew Makowiecki, ostatni kawalerzysta kam-

panii wrześniowej i żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. – Odszedł niebywały patriota 
i wielki człowiek – powiedział prezydencki minister ds. polonijnych Adam Kwiatkowski….. 

10/   Rada i Zarząd Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 października 2017r. zmarł w Londynie 

w wieku 100 lat śp. płk Zbigniew MAKOWIECKI absolwent rocznika 1935 – 1936 Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, oficer 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 
i Pułku 3. Strzelców Konnych.

W kampanii wrześniowej walczył od Augustowa do Kocka. W niemieckiej niewoli więziony 
był w oflagu Colditz. Pod koniec wojny w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie walczył w 10. 
Pułku Dragonów 10. Brygady Kawalerii Pancernej I. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Wybitny działacz polskiej emigracji w Londynie.
Członek Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu.
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Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych 
i Złotym Krzyżem Zasługi.

Odszedł bohaterski kawalerzysta, patriota i człowiek wielkiego serca.
Żegnamy Pułkownika pogrążeni w smutku….. 

11/  Stowarzyszenie „ODWACH” (10. Pułku Dragonów)
Zmarł Pułkownik Zbigniew Makowiecki
Pułkownik Zbigniew Makowiecki nie żyje. 24 Października 2017 roku w wieku stu 

lat i sześciu miesięcy odszedł od nas wspaniały człowiek, przedwojenny dżentelmen-oficer 
o niezwykłej charyzmie, wyjątkowej kulturze osobistej, niespotykanej serdeczności, klasie 
i dobroci. Odznaczony Krzyżem Walecznych, służył w 1. Pułku Szwoleżerów, Pułku 
3. Strzelców Konnych, w szeregach którego walczył we wrześniu 1939 roku, wreszcie:  
10. Pułku Dragonów. Wieloletni redaktor pisma „Dragoni Naprzód!”, ostatni prezes Koła Puł-
kowego 10. Pułku Dragonów oraz Związku Kół Pułkowych Kawalerii II Rzeczpospolitej. Zawsze 
życzliwy współczesnym Dragonom – wiele uczynił dla przejęcia tradycji dragońskich przez świę-
toszowski batalion zmechanizowany. Niezastąpiony mentor nasz, Stowarzyszenia „Odwach”. To 
z Jego rąk otrzymaliśmy patent przyznający prawa do barwy i tradycji. Za wszystkie szczere słowa, 
za naukę esprit de corps, za pomoc, wsparcie, motywację; za bycie dla nas tak niedoścignionym 
wzorem: dziękujemy, Panie Pułkowniku!

Śpij Kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie!

12/  Dwumiesięcznik „Szabla i koń” 
Nie tak dawno jeszcze świętował setne urodziny, dziś Go zabrakło...
Odszedł od nas płk. Zbigniew Makowiecki. Oficer 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 

Pułku 3. Strzelców Konnych m. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, 10. Pułku 
Dragonów 1. Dywizji Pancernej, Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej.  
      Był łącznikiem, pomiędzy tym światem, do którego wszyscy tak bardzo tęsknimy, a Jemu tylko dane 
było poznać jego blaski i cienie. Niespożytej energii, do końca aktywny i całkowicie oddany idei kawalerii.    
     Długo kazał pułkowym kolegom na siebie czekać, dla nas odszedł za wcześnie... Już tam się 
pewnie za Nim wstawiają Olbromski i Cedro... 

13/ Gazeta Pomorska 27 11 2017
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/a/grudziadzanie-pozegnali-wyjatkowego-

kawalerzyste-zdjecia,12714572/
Grudziądzanie pożegnali wyjątkowego kawalerzystę

W poniedziałek na cmentarzu farnym w Grudziądzu, wśród mogił żołnierzy poległych 
w 1939 r., spoczęła część prochów pułkownika Zbigniewa Makowieckiego. W ostatnią drogę 
odprowadziło go blisko stu grudziądzan.

Pułkownik Zbigniew Makowiecki zmarł w Londynie 24 października 2017 roku. Jego ostat-
nim życzeniem było, aby jego prochy spoczęły w trzech miastach szczególnie dla niego ważnych: 
Londynie, Warszawie i Grudziądzu. Nabożeństwo w Londynie, gdzie ostatnio mieszkał pułkownik, 
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odprawiono 3 listopada. W Warszawie – gdzie mieszka jego rodzina – uroczystości odbyły się 25 
listopada. A w Grudziądzu, w poniedziałek.

Mszę żałobną odprawiono w bazylice. Uroczystości pogrzebowe na nekropolii przy ul. Cmen-
tarnej. 

Płk Makowiecki był absolwentem grudziądzkiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, 
rocznik 1935-1936. Był ostatnim oficerem kawalerii, który konno walczył podczas całej kampa-
nii wrześniowej w 1939 r. Po wojnie Grudziądz odwiedzał wielokrotnie. Uczestniczył w niemal 
wszystkich zjazdach kawaleryjskich.

W kwietniu obchodził 100 rocznicę urodzin. Do stopnia pułkownika awansowany został krótko 
przed śmiercią. W uroczystościach uczestniczyła m.in. Krystyna Makowiecka, córka pułkownika. 

Żegnamy dzisiaj śp. płk Zbigniewa Makowieckiego, wielkiego Polaka i niezwykłego człowieka. 
Rzadko zdarza się takie nagromadzenie cnót obywatelskich i wspaniałych cech charakteru w jed-
nej osobie, jak w przypadku płk Makowieckiego: harcerz, uczeń Liceum Batorego, kawalerzysta, 
absolwent szkoły w Grudziądzu, żołnierz, aktywista wśród polskiej emigracji w W. Brytanii przez 
kilkadziesiąt lat, działacz kombatancki, redaktor, promotor tradycji jazdy polskiej, promotor 
kultury polskiej, człowiek wielkiego serca i wielkiego ducha.

Miał dobre wzorce. Pochodził z rodziny, która przez wieki wielce zasłużyła się dla Rzeczypo-
spolitej. Dość wspomnieć chociażby o jego ojcu, Stanisławie Makowieckim, który współtworzył 
struktury państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Sam płk Makowiecki 
należał do tej nielicznej garstki żołnierzy wojny obronnej 1939 r., która toczyła walkę od pierwszego 
do ostatniego dnia kampanii wrześniowej, od 1 września, aż po ostatni bój w Kalinowym Dole 6 
X, jako że rozkaz gen. Kleeberga, o ostatecznym złożeniu broni, nie dotarł do jego niewielkiego 
oddziału. Potem było 5 lat niewoli i służba w dywizji gen. Maczka.

Szanowni Zebrani. Żegnamy dzisiaj ostatniego kawalerzystę Rzeczypospolitej! Mam przeko-
nanie, iż nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi tego wydarzenia. Wraz ze śmiercią płk Mako-
wieckiego zamyka się ostatecznie wspaniały rozdział w dziejach Polski. Płk Zbigniew Makowiecki, 
oficer kawalerii, z pochodzenia i tradycji rodzinnej, doświadczenia własnej służby, oraz sposobu 
walki jaką prowadził, zmarł jako ostatni polski rycerz. Jego śmierć kończy kilkaset lat historii 
rycerstwa polskiego, którego kawaleria była militarnym i kulturowym symbolem, najbardziej 
widomym i charakterystycznym znakiem rozpoznawczym. Nie mam wątpliwości, że właśnie z tego 
powodu data śmierci płk Zbigniewa Makowieckiego przejdzie do historii  jako ważna cezura.

Ale chciałbym powiedzieć także kilka słów o płk Makowieckim jako o człowieku, ba takim 
Go zapamiętamy. Wieloletnia przyjaźń z Nim, upoważnia mnie do przedstawienia krótkiego 
rysu Jego osobowości. Był człowiekiem szlachetnym, życzliwym, mądrym, pozbawiony agresji, 
zawsze gotowym do pomocy, pełnym szacunku dla ludzi, nawet dla swoich wojennych wrogów. 
W czasie pobytu w oflagu uczył się języka niemieckiego, by poznać język Goethego. W życiu 
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towarzyskim prawdziwy arbiter elegantiarum, wrażliwy na piękno, czerpiący z całego bogactwa 
kultury europejskiej, którą niezwykle cenił.

Ale przede wszystkim, mimo pobytu na obczyźnie od 1939 roku, płk. Makowiecki przechował 
prawdziwy skarb, jakim był przepiękny, nieskazitelny, dawny język polski, prawie niespotykany 
już dzisiaj w dobie uproszczonej werbalnej komunikacji. Bogactwo tego języka, bogactwo słow-
nictwa, formy, stylu, niezwykła zdolność do poetyckiego opisu zjawisk prozaicznych, której nie 
powstydziłby się Władysław Reymont, czyniły z płk Makowieckiego CZŁOWIEKA WIELKIEJ 
KULTURY SŁOWA. Wszystko to sprawiało, że każda rozmowa z Nim była ucztą duchową 
i intelektualną. Do tego dochodził  żywy dowcip i autoironia. Miał w sobie magnetyzm, który 
przyciągał wszystkich, którzy się z Nim zetknęli. Naszą serdeczną przyjaźń odczuwałem jako 
ważny rozdział w moim życiu, w którym płk Zbigniew Makowiecki odegrał istotną rolę. Z po-
wodu tego jak wiele zaczerpnąłem z jego osobowego wzorca, jak wiele się od Niego nauczyłem, 
był dla mnie kimś bardzo bliskim.

Płk Makowiecki był niezwykle czynny w życiu społecznym i towarzyskim. Był zawsze tam 
gdzie Go poproszono i mimo postępującego wieku nie odmawiał udziału w licznych spotkaniach, 
zawsze żywy, zawsze uśmiechnięty. Nie porzucił swojej aktywności aż do ostatnich lat swego życia. 
Na pytanie o źródła tej niespotykanej w tym wieku żywotności odpowiedział mi z typowym dla 
Niego humorem, jak prawdziwy kawalerzysta – Trzeba galopować do końca! 

Niech te Jego słowa posłużą nam za piękne motto dla naszych codziennych zmagań, tam 
gdzie przychodzi nam spełniać zadania duże i małe. Trzeba galopować do końca! 

Panie pułkowniku Makowiecki! 
Ostatni Rycerzu Rzeczypospolitej! 
Cześć Twojej Pamięci!



14 Jednodniówka, kwiecień 2018 rok

Mowa pogrzebowa na cześć Zbigniewa Makowieckiego 
wygłoszona przez córkę Krystynę Makowiecką po angielsku 
Opactwo Św  Benedykta, Ealing, Londyn 3 listopada 2017 r 

Prywatna strona osoby publicznej

Chciałabym powiedzieć, co dla mnie znaczy być córką mojego ojca.
Tłem naszego dzieciństwa był ciepły i kochający dom, stworzony przez naszą matkę Jankę. 

Stanowił on stabilne fundamenty przez całe nasze życie. W dzieciństwie dom nabierał życia, kiedy 
ojciec wracał z pracy. Z nim świat wydawał nam się pełen potencjału i przygód.

Uwielbialiśmy historię naszego ojca. Urodzony w 1917 roku w Petersburgu przed Rewolucją. 
Gdy Polska odzyskała niepodległość wraz z rodziną przeniósł się do Warszawy. Żartował, że był 
starszy niż niepodlegle państwo polskie.

Służbę wojskową odbył w 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Kiedy 
Niemcy zaatakowali Polskę w 1939 roku walczył w Kampanii Jesiennej 3 Pułku Strzelców Kon-
nych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Cały świat zna to jako Kampanię 
Wrześniową, ale mój ojciec starał się korygować światu ten pogląd, mówiąc, że walki trwały 
również w październiku. Resztę wojny był jeńcem wojennym na terenie Niemiec.

Rzadko opowiadał nam o tym czasie. Mieliśmy wrażenie, że czuł się sfrustrowany, ale nie 
dramatyzował i nie demonizował Niemców. Był świadomy faktu, że jako oficera traktowano go 
stosunkowo dobrze. W tym kontekście Niemcy przestrzegali Konwencji Genewskiej, w końcu 
miał dach nad głową i coś do jedzenia, a jeśli nie, zawsze była nadzieja na paczki z Czerwonego 
Krzyża. Wykorzystał ten czas najlepiej jak to było możliwe: nauczył się grać w brydża, mówić 
po niemiecku oraz nauczył się na pamięć długich cytatów z dzieł Prousta.

Po wojnie, nie wrócił do komunistycznej Polski, ale przyjechał do Wielkiej Brytanii jako 
emigrant. Ożenił się z Janiną, naszą matka. Mieli nas troje: Annę, mnie – Krystynę oraz Janka. 
Pracował jako statystyk i ekonomista w firmie Unilever.

Miał silne poczucie ważności służby społecznej. W naszym dzieciństwie był zaangażowany 
w organizacjach polonijnych, szczególnie Polskiej Macierzy Szkolonej, i działał aktywnie w swoim 
powojennym oddziale Dziesiątego Pułku Dragonów.

Przez dekady pisał pułkowy biuletyn i dwa razy w roku nasz salon wypełniał się stertami 
papieru, które składałyśmy w komunikat pułkowy i wysyłałyśmy do kolegów w Pułku. Była to 
dla nas fantastyczna zabawa. Uczestniczyłyśmy w wielu pułkowych balach i uroczystych kola-
cjach – choć niekoniecznie zawsze miałyśmy na to ochotę – ojciec uważał to za niezbędny element 
wychowania młodych panienek.

Nie przypominam sobie, żeby robił nam wymówki czy nas krytykował. Jeśli okazyjnie się źle 
zachowywałyśmy, potrafił nas potępiać spojrzeniem lub skinieniem głowy. To wystarczyło. Był 
cicho wymagający. Uważał, że powinniśmy znaleźć naszą własną drogę w życiu i lekko kierował 
nami swoim przykładem. 

Gdy byłyśmy nastolatkami dawał nam dużo swobody – na pewno czasami ku przerażeniu 
naszej matki. Wiedziałyśmy, że zawsze było bezpieczne miejsce, do którego możemy wrócić. 
Kochał podróże i uwielbiał prowadzić samochód. Mam wiele wspaniałych wspomnień z naszych 
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wspólnych rodzinnych wycieczek po Europie. Podróżowaliśmy w zabałaganionym samochodzie, 
śpiewaliśmy polskie piosenki przedwojenne, zatrzymywaliśmy się na campingach i kupowaliśmy 
skrzynki brzoskwiń, chleb i sery jako prowiant. Wyprawy te zawsze były fantastyczną zabawą 
a ojciec rozkwitał pokazując nam świat europejskiej kultury, którą podziwiał. Uwielbiał historię 
i literaturę, nasz dom zawsze był pełen książek.

Byłyśmy świadome naszych polskich korzeni. W domu mówiło się po polsku, rozmawialiśmy 
często o rodzinie matki i ojca w Polsce, w soboty chodziłyśmy do polskiej szkoły, należałyśmy do 
Harcerstwa Polskiego oraz do polskich klubów młodzieżowych i tanecznych. Nasi rodzice także 
zachęcali nas do nauki innych języków europejskich, traktując to jako intelektualną rozrywkę, 
ale też żebyśmy mogły się czuć swobodnie w środowisku innych krajów i móc korzystać jak 
najwięcej z ich kultur. 

Ojciec z pewnością był patriotą i też wierzył w europejską wspólnotę narodów. Niepokoił się 
z powodu coraz większej liczby ruchów nacjonalistycznych powstających we współczesnej Europie.

Kiedy zmarł nasz brat, w wieku 22 lat, tata był zszokowany i głęboko zasmucony, ale nie 
zgnieciony. Nie sądzę, że nasza matka kiedykolwiek doszła po tym do siebie. Zmarła 10 lat póź-
niej, spokojnie w domu, w obecności naszego ojca – dokładnie 20 lat temu.

Przez ostatnie 30 lat ojciec był zaangażowany w działalność polskiej kawalerii poprzez jego 
akademię wojskową w Grudziądzu. Był kluczową postacią w kwestii przekazywania tradycji 
przedwojennych pułków współczesnym oddziałom wojskowych. Stąd uroczysty charakter dzi-
siejszej mszy.

Na tym etapie życia, kiedy świat wielu ludzi się kurczy, świat naszego ojca wciąż się rozrastał. 
Im był starszy tym więcej ludzi chciało wiedzieć o jego życiu. Żartował, że był obiektem muze-
alnym. Jeszcze w wieku 99 lat podróżował do Polski sam, korzystając z transportu publicznego, 
odrzucając kategorycznie nasze prośby, żeby go zawieźć na lotnisko. Odwiedzał pułki 6, 7, 8 razy 
w roku z okazji oficjalnych uroczystości. Był często w centrum uwagi – co uwielbiał – i wypełniał 
swoją rolę bardzo dobrze, zdając sobie sprawę z rosnącego symbolicznego znaczenia swojej osoby 
jako jednego z ostatnich żyjących kawalerzystów, którzy walczyli w obronie Polski.

Co więc to dla mnie, jako córki, znaczyło?
Przez długi czas – niewiele. Byłyśmy świadome jego licznych podroży i ważnych uroczystości, 

ale ojciec nigdy nie próbował wciągnąć nas w swój świat, miałyśmy znaleźć własny. Raz dołączy-
łyśmy do niego podczas siedemdziesiątej rocznicy Bitwy pod Kockiem. Ojciec dołączył do grupy 
60 kawalerzystów, którzy ponownie konno przemierzyli drogę 6 tygodniowej kampanii z 1939 
roku, zakończonej w Kocku. Pewnie powinnyśmy były się tego spodziewać, ale jednak byłyśmy 
zaskoczone i pod wrażeniem widząc naszego ojca udzielającego wywiadów dla radio i telewizji, 
ludzi proszących o autografy i dzieci, które po prostu chciały podejść do niego.

Gdy ojciec się postarzał (czyli mniej więcej po 95 urodzinach) zaczął potrzebować pewnej 
pomocy. Zapewniałyśmy mu ją w domu, a Julita pomagała mu podczas pobytów w Polsce. Bez 
niej, jego podróże skończyłyby się lata temu, ale z jej pomocą ojciec nadal z przyjemnością brał 
udział w pięknych uroczystościach, znosząc długie formalności i czasami mieszkając w mniej niż 
luksusowych koszarach wojskowych.

Obdarzano go wieloma honorami. Akceptował je, ale zawsze w imieniu wszystkich tych, 
którzy przed nim odeszli.
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Niewątpliwie czuł, że przekazanie tradycji współczesnym pułkom i młodym kawalerzystom 
było jednym z ważnych wyczynów jego życia. Kilka tygodni przed śmiercią przyznano mu 
awans na pułkownika. Delegacja 14 żołnierzy w galowych mundurach przyjechała z Polski na 
tę uroczystą chwilę. Był już bardzo słaby, ale wzruszony; powiedział, jaki był szczęśliwy, że oni 
się stali częścią jego życia.

Jego życie domowe

Rano się budził, wdzięczny za swoje szczęście i mówił – „Cudownie, nic nie boli”. W ostatnich 
latach był słabszy, ale prawie do końca prowadził dom. Od czasu do czasu miał kłopoty z powro-
tem pod górę do samego domu. Zawsze ktoś mu pomógł, zaprowadził do domu i upewnił się, 
że wygodnie siedzi i da sobie rade. Kiedy wieczorem wracałam z pracy i opowiadaliśmy sobie 
o swoim dniu, ojciec mógł wspomnieć o kłopocie, ale zawsze skupiał się nad tym, że spotkał 
cudowną nową osobę.

Starał się codziennie chodzić na spacer, a kiedy nierówne chodniki zaczęły stanowić zagro-
żenie, postanowił chodzić środkiem drogi. Zapytałam go czy nie sądzi, że to jest niebezpieczne.

„Masz rację”, odpowiedział, „wezmę ze sobą białą chusteczkę i będę nią machał, aby samo-
chody mnie zauważyły”.

Bardzo doceniał kierowców, którzy jechali za nim wolniutko, w jego tempie, czekając aż on 
ich zauważy. Ustępował wtedy na bok i elegancko machał, aby jechali dalej. „Oto Anglia”, mówił.

Czego nauczyłam się od ojca?
Doceniać, gdy nic nie boli.
Zachowywać się dobrze – zostawiać świat w lepszym stanie niż go zastałam.
Umieć przegrywać, nie narzekać i szukać dobrego w każdej sytuacji. 
Jeśli masz wątpliwości, powiedz tak.
Nie ma czego się bać, wszystko będzie dobrze.
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Tekst został zamieszczony na stronie http://www.maczkowcy.pl/art.%20nt.%20Z.%20Makowieckiego.pdf
Fundacji Organizacji Polskich Pancerniaków 

Dariusz Szymczyk

Zbigniew Makowiecki w obozach jenieckich Wehrmachtu

Zbigniew Makowiecki urodził się 11 kwietnia 1917 r. w Petersburgu jako syn Stanisława 
i Jadwigi z Paszkowiczów. Po rewolucji w Rosji w 1918 r. rodzina Makowieckich zamieszkała 
w Warszawie. Bohater wspomnień podkreśla, że mimo miejsca urodzenia czuje się dzieckiem 
Warszawy, ponieważ cały czas przed wrześniem 1939 r., spędził w stolicy Polski – Warszawie. 
Tam uczęszczał do szkół i studiował. Po ukończeniu podchorążówki dostał przydział do stołecz-
nego 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Tuż przed wybuchem wojny, otrzymał wezwanie 
mobilizacyjne do 3. Pułku Strzelców Konnych (dalej: PSK) im. Hetmana Polnego Koronnego 
Stefana Czarnieckiego w Wołkowysku.

Bohater wspomnień wywodzi się z rodziny o patriotycznych korzeniach. Jego oj-
ciec Stanisław Makowiecki już w czasie studiów na wydziale ekonomicznym politechniki 
w Petersburgu w 1911 r. wstąpił do nowo powstałego w tym mieście oddziału Związku Walki 
Czynnej (ZWC), potem do Związku Strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej (dalej: 
POW). W latach 1915-1916 sprawował funkcję zastępcy komendanta POW na Petersburg. 
W maju 1918 r. rodzinie Makowieckich udało się „okrętną drogą” dotrzeć do Warsza-
wy i tam zamieszkali. Stanisław Makowiecki sprawował odpowiedzialne i ważne funkcje 
w młodym państwie polskim. Był między innymi, równocześnie prezesem Zarządu Centrali 
Dewiz oraz prezesem Komisji Dewizowej (1919 r.). W 1922 r., jako członek polskiej dele-
gacji, uczestniczył w rokowaniach polsko-niemieckich, dotyczących przejęcia Górnego Śląska 
i w tym samym roku wziął udział w międzynarodowej konferencji w Genui, poświęconej tematyce 
gospodarczej. W następnych latach pracował na przemian w bankowości państwowej i prywatnej. 
W 1930 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, pełniąc w nim funkcję m.in. 
kierownika i następnie wicedyrektora Wydziału Ubezpieczeniowo-Matematycznego w Departamen-
cie Ubezpieczeń Społecznych. Miał duży osobisty wkład w przygotowanie i wprowadzenie w życie 
zreformowanego systemu ubezpieczeniowego (tzw. ustawy scaleniowej). Poza działalnością na polu 
finansów państwowych i prywatnych udzielał się społecznie. Ożeniony z Jadwigą Paszkowicz, miał 
z nią troje dzieci: najstarszego Lecha, młodszego Zbyszka i najmłodszą, urodzoną już 
w Warszawie Helenę1.

Wspomnienia Z. Makowieckiego związane z czasem nauki w Gimnazjum im. Stefana Ba-
torego w Warszawie, ukazują obraz pokolenia, które urodzone przed odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości w 1918 r., już wkrótce miało odczuć jej utratę. Zbyszek barwnie opisuje ten okres 
i wspomina, że „rwało ich do pięknego życia i wyżywali się jak mogli”.

Jedni wykorzystywali tę ekspresję i działali w niezwykle popularnym w szkole harcerstwie. 
Inni preferowali wszelkiego rodzaju sporty, wycieczki oraz letnie i zimowe obozy. Dużą popular-

1	 Zob.	więcej:	Z.	L	a	n	d	a	u,	Makowiecki Stanisław.	W:	Polski słownik biograficzny,	t.	19,	Wrocław	1974,	s.	
227–229.	Autor	opracowania	biogramu	podaje	błędnie	imię	żony	i	najstarszego	syna	S.	Makowieckiego.
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nością wśród uczniów cieszyły się koła dyskusyjne i specjalistyczne, lekcje tańca, a także wieczory 
poświęcone literaturze pięknej.

Zbigniew Makowiecki czynnie uczestniczył w życiu szkolnym i dziś z humorem wspomina, 
jak podczas jednego z wieczorów wystawiali mało znaną komedię Henryka Sienkiewicza Zagłoba 
swatem. Młody Makowiecki grał w niej rolę tytułowego bohatera, a ponieważ był szczupłej po-
stury, wepchnięto mu pod żupan wielką poduszkę. W tej charakteryzacji i z jego patykowatymi 
nogami, wyglądał bardziej jak Półpanek z bajki O krasnoludkach i sierotce Marysi, niż jak Zagłoba.

Klasa Z. Makowieckiego, bardzo zróżnicowana, składała się z jednostek ponadprzeciętnych. 
Do matury przystąpiło 23 uczniów i wszyscy zdali egzamin dojrzałości. Spośród nielicznej grupy 
maturzystów nalewałoby wspomnieć o Michale Chełkowskim, który w służbie Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych (dalej: ONZ), po latach kierowania misjami pokojowymi ONZ w wielu 
egzotycznych, skłóconych ze sobą krajach, doszedł do wysokiego stanowiska Chief Administrative 
Officer.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości Z. Makowiecki trafił do Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Służba trwała 12 miesięcy, do-
prowadzała do stopnia podchorążego. Po mianowaniu, obowiązywał kilkumiesięczny okres 
praktyk w pułkach. Z kolei następnym etapem były specjalne ćwiczenia rezerwy i po okresie 
trzech lat, podchorąży był mianowany na pierwszy stopień oficerski.

Kiedy minął roczny okres odbywania służby wojskowej tytułowy bohater rozpoczął 
studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i zarazem po skończeniu „Grudziądza”, 
otrzymał przydział służbowy do wspomnianego 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. Był to jego macierzysty pułk, z którym odbywał ćwiczenia rezerwy i jeździł na 
manewry. Stopień podporucznika w korpusie oficerów rezerwy kawalerii ze starszeństwem 
otrzymał 11 listopada 1938 r. W 1. Pułku Szwoleżerów pozostał do sierpnia 1939 roku 
i zupełnym zaskoczeniem dla młodego podporucznika było wezwanie mobilizacyjne do 
3. PSK2.

Zbigniew Makowiecki w swoich opowiadaniach podkreśla: „do 1 Pułku Szwoleżerów wszyscy 
się pchali i używali wszelkich protekcji, żeby znaleźć się w wojsku w stolicy”. Jednak jedno-
cześnie dodaje, że mądrym posunięciem było skierowanie całego ich rocznika rezerwy 1936 r. 
z 1. Pułku Szwoleżerów do garnizonu w Wołkowysku, gdzie 3. PSK stacjonował. Raźniej było 
być razem „po rzuceniu na głęboką wodę”.

Stacjonujący w Wołkowysku 3. PSK ostatecznie w pierwszych dniach września roku 
1939 dołączył do Suwalskiej Brygady Kawalerii, którą poza nim tworzyły trzy pułki: 
1. Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego; 2. Pułk Ułanów Grochow-
skich im. gen. Jozefa Dwernickiego oraz 3. Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana 
Kozietulskiego.

Suwalską Brygadą Kawalerii dowodził „wspaniały nasz generał Zygmunt Podhorski”.
Wchodziła ona w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Ze wspomnień 

Z. Makowieckiego dowiadujemy się, że w pierwszych dniach kampanii w natarciu na bagnety 

2	 R.	Ry	b	k	a,	K.	S	t	e	p	a	n,	Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935–1939,	Krakow	2003,	s.	249.	Autorzy	
opracowania	podają	datę	1	I	1938	r.	Według	normalnego	trybu	Z.	Makowiecki	powinien	otrzymać	nominację	
na	podporucznika	z	dniem	1	I	1939	r.,	jednak	dla	rocznika	rezerwy	1936	została	ona	przyspieszona	i	nastąpiła	
11	XI	1938	r.	Miało	to	związek	z	dwudziestą	rocznicą	odzyskania	niepodległości	przez	państwo	polskie.
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na pozycję nieprzyjaciela we wsi Dzwonek poległ wachm. Stanisław Tarnowski, szef 3. szwadro-
nu. Nikt z pułku nie przeżył śmierci wielkiego żołnierza bardziej, niż jego kompan serdeczny 
wachm. Tadeusz Orłowski, z pocztu dowódcy pułku, który opiekował się sztandarem pułkowym.

Dowódca 2 plutonu 3. szwadronu 3. PSK ppor. rez. Z. Makowiecki wspomina ciężkie 
walki pod Zambrowem i opowiada o tym, jak zginął dowódca 1. Pułku Ułanów ppłk Jan 
Litewski, a jego adiutant rtm. Michał Jączyński został ciężko ranny, ale przeżył. Stało się to 
w wyniku straszliwej pomyłki, ostrzelania przez polską piechotę – 11 września 1939 r.3

W nocy z 13 na 14 września pułk w straży tylnej brygady związanej walkami pod Olszewem, 
stracił z nią kontakt i samodzielnie przeszedł w północno-zachodni rejon lasów Bielska Podla-
skiego. Następnej nocy pułk przeprawił się przez Narew w miejscowości Puchały i skierował się 
w porządku marszowym na Białowieżę. Po utarczkach w rejonie Hajnówki w dniach 16 i 17 
września pułk dołączył do brygady 18 września w rejonie miejscowości Hrynki.

20 września po reorganizacji Grupy Operacyjnej Kawalerii „Zaza” (pseud. gen. Podhorskiego) 
w dwie brygady: „Plis” pod dowództwem płk. Kazimierza Plisowskiego i „Edward” pod dowódz-
twem płk. Edwarda Milewskiego”, 3. PSK wszedł w skład Brygady „Edward”. 22 września 3. 
szwadron 3. PSK zdobył Kalenkowicze, co otworzyło Grupie Operacyjnej drogę na południe. 

22 września pułk w składzie brygady opanował przeprawy na Wieprzu i osłaniał je 
od wschodu; w walkach zajął Nowogrod. W ostatnich dniach września Grupa Operacyj-
na „Zaza” weszła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, pod dowództwem 
gen. Franciszka Kleeberga, tak, aby wziąć udział w trwającej od 2 do 6 października bitwie pod 
Kockiem (3. PSK walczył 4 i 5 października pod miejscowością Grabów Szlachecki); ostatniej 
bitwie regularnego wojska w 1939 r.4 

Rezultat bitwy był nieuchronny. Generał F. Kleeberg nakazał zaprzestanie walk, jednak gen. 
Z. Podhorski decyzji o kapitulacji nie przyjął i w godzinach wieczornych 5 października, wydał 
do oddziałów z podległych mu pułków kawaleryjskich rozkaz przebijania się na południe, w celu 
spotkania w lasach zawadzkich, za rzeką Tyśmienicą. Później tego wieczoru rozkaz został anulo-
wany w wyniku uzyskanych przez gen. Z. Podhorskiego informacji, o ruchach wojsk niemieckich. 
Droga ujścia pułków kawaleryjskich na południe została zamknięta przez jednostki niemieckiej 13. 
Dywizji Zmotoryzowanej. Generał Z. Podhorski z ciężkim sercem podporządkował się rozkazowi 
kapitulacji i wiadomość o tym rozkazie rozesłał do oddziałów drogą radiową i przez pułkowych 
oficerów łącznikowych, którzy szukali nocą przedzierających się oddziałów. Oddziały jeden po 
drugim zawracały i zmierzały na wyznaczone miejsce kapitulacji.

3. PSK stracił już w tym czasie swój sprzęt radiowy, a pułkowy oficer łącznikowy ppor. Lu-
dwik Szulc-Holnicki, mimo wielu starań, pułku nie odnalazł. I w ten sposób 3. PSK w kolumnie 
bojowej, jako ostatni pułk Rzeczypospolitej w szyku konnym w wojnie 1939 r., szedł spotkać 
się ze swoim losem. W tym okresie pułk znajdował się już w opłakanym stanie. Konie były wy-
chudłe, nieprzekuwane i poodparzane. Żołnierze strasznie przemęczeni, niedożywieni i cierpiący 
z powodu ciągłego braku snu.

3	 Zbigniew	Makowiecki	przywołuje	wydarzenia	z	11	IX	1939	r.	Za:	„Materiały	do	Historii	Wojska	Polskiego”	
(dalej:	„MHWP”),	nr	3,	Londyn	1982,	s.	53.	

4	 	Rodowody	pułkow	Jazdy	Konnej,	wyd.	Zrzeszenie	Koł	Pułkowych	Kawalerii,	pod	red.	K.	Krzeczunowicza,	
Londyn	1983,	s.	260.



20 Jednodniówka, kwiecień 2018 rok

Podporucznika Z. Makowieckiego nie było w momencie, kiedy 3. PSK wyruszał „ku 
swemu przeznaczeniu”. Dołączył do pułku nieco później i wiadomość o kapitulacji przyjął 
z niedowierzaniem „człowiek jakiś taki durny jest i nie zdawał sobie sprawy, że to już ko-
niec”. Następnie przy spotkaniu z dowódcą pułku otrzymał rozkaz: „tyś bąki zbijał na 
24 godzinnym patrolu, a myśmy walczyli, to teraz będziesz pilnował porządku marszowego”. 
Zawsze skromny Z. Makowiecki wspomina, że z powierzonego zadania oficera porządkowego 
kolumny nie wywiązał się chlubnie, ponieważ nie zdołał utrzymać odpowiednich odległości 
między uczestnikami marszu.

We wsi Kalinowy Dół byli Niemcy, którzy musieli już wiedzieć, że oddział nadchodzi; zza 
opłotków otworzyli na pułk ogień flankowy. Jak wspominał Z. Makowiecki, ten huk, błysk, 
jazgot, migotliwe światło rakiet, ludzki jęk, koński kwik i bezładne komendy to wszystko przy-
pominało dantejskie sceny. Żołnierze pułku stali ściśnięci między opłotkami, przy swoich koniach. 
Nie byli zdolni do jakiegokolwiek manewru. Po chwili strzelcy konni zdali sobie sprawę, że nie 
podejmą już walki i muszą się wycofać. I w tym momencie konie zareagowały wcześniej od ludzi 
i ich uratowały. Zaczęły stawać dęba i obracać się na zadnich nogach. Strzelcy trzymali się, czego 
tylko mogli: ogonów, grzyw, łęków, siodeł czy strzemion. Na domiar złego wozy z tyłu kolumny 
zaczęły się wycofywać, ale w popłochu najeżdżały na siebie i splątane ze sobą powywracały się, 
odcinając jedyną drogę odwrotu.

Minęły długie chwile zanim pierwsze konie zaczęły wyrywać się z potrzasku i skakać przez 
taborowe wozy. Można przypuszczać, że pociągnęły za sobą konie zaprzęgowe i zapewne te, 
rozpaczliwym wysiłkiem otworzyły fatalną zaporę, bo droga odwrotu stanęła otworem. Ze 
wzrastającą szybkością przelewał się przez nią bezładny potok koni i ludzi. Schronienie mógł dać 
tylko pobliski las.

W tej zasadzce pułk przestał istnieć, jako zwarta jednostka bojowa, a stało się tak dlatego, że 
strzelcy konni potracili swoje konie, bez których nie byli już w stanie zgromadzić się ponownie. 
Rozrzuceni po lesie zbierali się w małe grupy, by wreszcie grupa, w której był Z. Makowiecki za 
pośrednictwem wysłanego podchorążego, nawiązała kontakt z gen. bryg. Z. Podhorskim, który 
nakazał im stawić się celem złożenia kapitulacji.

Warto w tym miejscu uzupełnić historię bohaterskich koni spod Kalinowego Dołu. Zbigniew 
Makowiecki dowiedział się o przebiegu całego zdarzenia 40 lat później, od jednego z ówczesnych 
podchorążych 2. Pułku Ułanów, który uczestniczył w tym zdarzeniu.

Po zasadzce we wsi Kalinowy Dół i wydarzeniach z nią związanych, a przywoływanych wcześniej, 
konie rozbiegły się po lesie daleko od miejsca potyczki i następnie – posłuszne instynktowi stadne-
mu – zaczęły się zbierać. Stały razem, popasając do świtu. W godzinach porannych 6 października 
Grupa Operacyjna „Zaza” oczekiwała na kapitulację. W rozwiniętym szyku stały pułki kawale-
ryjskie – wykrwawione, niektóre w stanie szczątkowym, zdziesiątkowane krwawymi bojami oraz 
niezliczonymi potyczkami. Żołnierze byli wymęczeni długimi marszami dniem i nocą na przestrzeni 
500 km, ale niezałamani. Stali szwoleżerowie mazowieccy, ułani krechowieccy, grochowscy, litewscy, 
zasławscy, żołnierze 9. PSK, artylerzyści konni 4. i 14. dywizjonu. Brakowało tylko 3. PSK. Nagle 
od strony odległego lasu pędziły konie ku zebranym pułkom. Major dyplomowany Edward Boniecki 
zameldował: „no to mamy 3. PSK”, by następnie dodać:, „ale czego się oni tak spieszą do niewo-
li?!...”. Ława konna galopowała, im bliżej swoich, tym szybciej i nagle ktoś z szeregu krzyknął: 
„Jezus Maria! Same konie! Nie ma ani jednego jeźdźca!”
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NIEWOLA NIEMIECKA

Po dostaniu się do niewoli oficerowie zostali oddzieleni od szeregowców. Pierwszym obozem 
przejściowym grupy oficerów, w której znalazł się Z. Makowiecki był Radom. Wspomina, że 
jechali tam na podwodach i po przyjeździe umieszczeni zostali za drutami kolczastymi. Kontrola 
niemiecka nie była w tym czasie zbyt surowa i rygorystyczna. Zdarzały się ucieczki, wynikające 
chociażby z faktu możliwości chodzenia do fryzjera czy na pocztę, dając po prostu słowo honoru.

W okupowanej Polsce panował wtedy straszliwy bałagan; czuć było rozprzężenie po 
działaniach wojsk. Rodziny poszukiwały swoich bliskich, żony mężów, a dzieci ojców. Przez 
obozowe druty odbywała się komunikacja. Ludzie z okolicznych miejscowości przychodzili 
i przerzucali jeńcom za ogrodzoną część żywność i papierosy, a Niemcy na to pozwalali.

Ten stan nie trwał jednak długo. Następnie grupa, w ktorej znajdował się Z. Makowiecki, 
przeniesiona została do obozu przejściowego w Jędrzejowie, który znajdował się na terenie zabyt-
kowego klasztoru Ojców Cystersów. To były właściwie jego ruiny. Tam nastąpił proces zwalniania 
do domów, który odbywał się całymi grupami, ale w pierwszej kolejności dotyczył rolników. 
W krótkim okresie grupa jeńców zmniejszyła się.

Kolejnym obozem przejściowym był istniejący od września do listopada 1939 r. Dulag Kielce. 
Tam już wszystko przebiegało inaczej i został też wprowadzony reżim. Jeńcy z grupy Z. Mako-
wieckiego zostali dołączeni do tych przetrzymywanych, którzy w niewoli znaleźli się wcześniej 
od nich. W dalszym ciągu byli dość przyzwoicie karmieni.

Breslau (Wrocław) był następnym punktem na jenieckim szlaku Z. Makowieckiego 
i okazał się dla niego, jak równie dla innych oficerów, dużym zaskoczeniem. Zostali umieszczeni 
w kasynie oficerskim, w którym też się stołowali. Jak wspomina Z. Makowiecki, byli traktowani po 
rycersku. Po jednym lub dwóch dniach, pociągami, w wagonach osobowych, jeńców przewieziono do 
obozu dla szeregowców i podoficerów, do Stalagu IX A Ziegenhain. Tam zostali umieszczeni w polu 
w namiotach, które pod naporem śniegu się załamywały. Nie minął zbyt długi okres, po którym jeń-
cy, tym razem już wagonami bydlęcymi, zostali przetransportowani do Oflagu IV C Colditz. Tam Z. 
Makowiecki otrzymał numer jeniecki 485/IVC. Jeńcy przebywali w tym później osławionym obozie 
karnym dla uciekinierów do maja 1940 r., by następnie drogą wiodącą przez Berlin dostać się do 
Oflagu II A Prenzlau. Tam umieszczono ich w budynkach koszarowych, w których panowały bar-
dzo dobre warunki mieszkaniowe, m.in. sale żołnierskie nie były przepełnione (6–8 jeńców na salę).

Po kilku miesiącach znowu nastąpiły przenosiny. Tym razem Z. Makowiecki trafił do Oflagu 
II E Neubrandenburg, w którym panowały zupełnie inne warunki. Zaczęły się cięższe czasy. Jeńcy 
zostali zakwaterowani w garażach jakiegoś pułku pancernego, w których Niemcy mieli dla nich 
przygotowane piętrowe prycze. Przebywali tam do 1943 r.

Oflag II D Gross Born (Borne Sulinowo), stał się następnym miejscem na mapie długiej 
niewoli niemieckiej i tam z kolei polscy oficerowie przebywali do stycznia 1945 r., kiedy przy-
szedł rozkaz, z którego wynikało, że będą w ciągu 24 godzin ewakuowani na zachód. Spotkało 
się to z aprobatą, ponieważ większość jeńców nie miała ochoty na spotkanie z nadciągającymi 
wojskami radzieckimi. Tym, którzy postanowili zostać w obozie z różnych przyczyn, Niemcy dali 
taką możliwość. Z okresu długiego marszu na zachód Z. Makowieckiemu utkwił w pamięci fakt 
niesamowitego porządku marszowego, pomimo trudnej sytuacji. Do tego stopnia, że podczas 
ewakuacji na zachód zostały im dostarczone paczki z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego 
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Krzyża (dalej: MKCK). Po kilkusetkilometrowym marszu dotarli do rzeki Łaby i po przewiezieniu 
na drugi brzeg zostali umieszczeni w Oflagu X A Sandbostel. Kiedy minął okres ok. dwóch tygo-
dni jeńcy ponownie przekroczyli rzekę Łabę i na drugiej stronie znaleźli się w miejscowości Wedel, 
a stamtąd, już na piechotę przeszli do Oflagu X C Lubeck (Lubeka), gdzie zostali wyzwoleni.

Stosunki pomiędzy jeńcami
Początkowy okres niewoli niemieckiej Z. Makowiecki wspomina z wielką goryczą. W okresie 

niewątpliwego kryzysu, który nastąpił po klęsce wrześniowej, ujawniły się wszystkie złe cechy narodu, 
wszystkie słabości i małości. W chwilach katastrofy dziejowej naród powinien się zjednoczyć i iść 
dalej; mówić jednym głosem i być zdyscyplinowany. Jak określał Z. Makowiecki w niewoli nagle, 
między nimi znalazło się dużo podchorążych, którzy sobie ponaszywali gwiazdki i powiedzieli, że byli 
oficerami. Niemcy na początku tego nie sprawdzali. Była to młodzież „pyskata” i celem jej ataków 
były rządy przedwrześniowe. Twierdzenia, że gdyby to był rząd narodowy to byśmy wygrali, wskazy-
wały na nikłą świadomość tych, którzy je wypowiadali. To był upadek zbiorowej odpowiedzialności. 

Morale jeńców poprawiło się po klęsce Francji w 1940 r., która była dużo większą potęgą niż 
Polska, a kampania niemiecka we Francji trwała nie dłużej od kampanii w Polsce.

Zbigniew Makowiecki oceniał, że stosunki z oficerami Żydami były jak najlepsze i bezkonfliktowe.

Łączność ze światem zewnętrznym
Wśród jeńców było dużo oficerów, posiadających techniczne wykształcenie, którym skonstru-

owanie odbiornika radiowego nie sprawiało trudności. Dzięki temu jeńcy przejmowali rozkazy 
z Londynu. Starsi oficerowie niezmiernie szanowali rozkazy przychodzące stamtąd. Pułkownik 
Witold Dzierżykraj-Morawski, fantastyczna postać, wspaniały erudyta, który dzierżył funkcję 
starszego obozu, otrzymał z Londynu rozkaz przygotowywania powstania. Osobiście się przed 
tym wzbraniał, bo nie widział szans powodzenia, ale inni starsi oficerowie go namówili. Historia 
ta skończyła się tragicznie, ponieważ plan został zdekonspirowany, a on sam został skierowany do 
obozu koncentracyjnego, w którym zginął5.

Zbigniew Makowiecki oceniał, że skonstruowanie radia i jego słuchanie można sobie 
wyobrazić, ale zupełnie zdumiewającą rzeczą były regularne dostawy krajowej prasy pod-
ziemnej, wszystkich podziemnych pism, które ukazywały się w kraju. W grupie jeńców, 
wśród których się znajdował, był oficer o nazwisku Lekki, który codziennie po kolacji czytał 
im „Biuletyny Armii Krajowej”. Było to możliwe dzięki temu, że jeńcy otrzymywali paczki 
z MKCK. Od żywności w nich przychodzącej, ważniejsze były czekolada i papierosy, za pomocą, 
których można było przekupić każdego niemieckiego strażnika. 

Za ich cichym przyzwoleniem przemycano źródła informacji, jakimi niewątpliwie była polska 
prasa podziemna. 

Oprócz paczek nadchodzących z MKCK, jeńcy polscy mieli możliwość otrzymywania przesyłek 
z kraju. Aby ograniczyć liczbę nadchodzących paczek, Niemcy wprowadzili specjalny system kart-
kowy. Polegał on na tym, że jeniec uzyskiwał kartkę na paczkę, którą następnie wysyłał, najczęściej 
do rodziny w okupowanej Polsce. 

5	 A.	J	a	r	a	c	z,	Generał brygady Witold Dzierżykraj-Morawski i jego pobyt w obozach jenieckich.	W:	Zwykły 
Żołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939–1945),	pod	red.	J.	Aniszewskiej,	R.	Kobylarz-
-Buły	i	P.	Stanka,	Opole	2011,	s.	137–149.
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Matka Z. Makowieckiego niezalenie od niego dowiedziała się, że taki system wysyłkowy istnieje 
i przesłała mu kilka paczek. Zbyszek także wysłał jedną paczkę do wuja, który przebywał w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz.

Konspiracja
W obozie istniała konspiracja wśród oficerów zawodowych, Zbigniew Makowiecki jednak nie 

brał w tym udziału. Oficerowie ci przewidywali, co się stanie na wypadek klęski Niemców. Przygo-
towywali się na ewentualną próbę wymordowania jeńców przez niemiecką komendę obozu. Mieli 
też kontakt z dowództwem Armii Krajowej.

Życie kulturalne
Grupa jeńców, wśród których znajdował się Z. Makowiecki w niewoli niemieckiej nie miała 

takich możliwości rozwijania życia kulturalnego jak ci, którzy przebywali w obozach jenieckich 
stale, bez ciągłych przenosin. W takich warunkach, z uwagi na brak czasu, rozwijanie życia kultu-
ralnego było trudne.
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Kiedy wreszcie pojawiła się taka sposobność w Oflagu II E Neubrandenburg – przygotowali 
i wystawiali komedię Aleksandra Fredry Damy i Huzary. Jak wspomina Z. Makowiecki, nie 
było to nic szczególnego; trochę baletu, trochę śpiewu i aktorzy nie najlepsi. Jakże się zdziwili, 
kiedy po przeniesieniu do Oflagu II D Gross Born (Borne Sulinowo) okazało się, że jeńcy tam 
przebywający od dłuższego czasu wystawiali operę, przygotowaną na podstawie dramatu Jo-
hanna Wolfganga von Goethego Faust. Przedstawienie to oglądali nie tylko jeńcy oflagu, ale 
także niemieccy strażnicy, którzy często przyprowadzali swoje żony. Komedia Damy i huzary 
nie doczekała się wystawienia w Oflagu II D Gross Born.

Warto w tym miejscu i należałoby to uczynić – przekazać bardzo subiektywne spostrzeżenia 
oficera polskiego w niewoli niemieckiej. W pewnym momencie zdali sobie sprawę, że to oni są 
oazami wolności. Odnosili wrażenie, że to Niemcy byli w niewoli, bo przecież to ich bombar-
dowano, a życie kulturalne praktycznie przestało istnieć. Polscy jeńcy wojenni w oflagach żyli 
wprawdzie w granicach drutów kolczastych, ale odczuwali. „pełną wolność”, jak wspominał 
Zbigniew. To z kolei było związane z możliwością prowadzenia życia kulturalnego, religijnego 
i sportowego.

Zbigniew Makowiecki przebywając w niewoli, rozmiłował się w powieści Poszukiwanie 
straconego czasu Marcela Prousta i do dziś uważa ją za największe dzieło literackie, jakie kie-
dykolwiek zostało napisane. Notabene autor był Żydem; mieszkał i umarł w Paryżu. Młody 
oficer w niewoli niemieckiej bardzo chciał dostać to dzieło. Jego matka, która była w Polsce, 
wszystko potrafiła dla niego załatwić i zdobyła również wszystkie tomy, które przesłała synowi. 
Został jednak zarekwirowany tom pt. Sodoma i Gomora, ponieważ poruszany był w nim temat 
homoseksualizmu, który w hitlerowskich Niemczech był zakazany.

Kawalerzysta w niewoli niemieckiej, Z. Makowiecki, napisał utwór, który następnie zo-
stał zaprezentowany jako słuchowisko. Był to zupełnie fantastyczny tekst, który opowiadał 
o aniołku, trafiającym pod opiekę strasznego ducha, a ten uczył go wszystkiego, co złe na 
świecie, żeby nie kochać kwiatów, że dla wyższych celów wolno mordować i tym podobne. 
Utwór kończył się tym, że aniołek urodził dziecko, któremu ostatecznie dano na imię... Adolf. 
Utwór został wystawiony na strychu budynków koszarowych Oflagu II A Prenzlau. Działo 
się to w godzinach wieczornych, a raczej nocnych i wynikało z faktu, że jeńcy nie mieli w tym 
czasie zbytnich ograniczeń w przemieszczaniu się wewnątrz budynku. Mogli wracać do swoich 
pokoi nawet po północy.

Jeńcy zdawali sobie sprawę, że są wśród nich zdrajcy, którzy donoszą Niemcom; nazywali 
ich „kapusiami”. Słuchowisko rozpoczynało się słowami: „Halo, Halo tu polskie radio Warszawa 
i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy słuchowisko radiowe…”. Kiedy całość się skończyła, 
ok. godz. 1.00 jeńcy rozeszli się do swoich sal. Na korytarzach Niemcy nie kontrolowali prze-
mieszczania się jeńców. Pilnowali tylko, żby nie przebywali na zewnątrz budynków.

Ze wspomnień dowiadujemy się o dalszym ciągu wydarzeń. Następnego dnia odbywał się 
zwyczajowy apel. Polscy oficerowie stawali do niego w czterech batalionach o powiadających 
czterem budynkom koszarowym, w których byli rozmieszczeni na terenie obozu. Po apelu 
trzy bataliony dostały pozwolenie rozejścia się do swoich miejsc zamieszkania, a batalion Z. 
Makowieckiego pozostał na placu. Podaje on, że na plac wjechała „jakaś podchorążówka”, po 
czym przybyli niemieccy podchorążowie udali się do budynku, w którym mieszkali oficerowie, 
pozostający na placu. To trwało ok. czterech godzin, gdyż apel był o godz. 8.00 rano, a oni 
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jeszcze w południe byli na placu. Denerwowali się, ponieważ nie wiedzieli, co się dzieje. Oka-
zało się, że Niemcy szukali radia. Niestety, jedno lub dwa radia Niemcy znaleźli. Jeńcom nie 
trudno się było domyśleć, że ta rewizji miała związek ze słuchowiskiem.

Ucieczki
Zbigniew Makowiecki marzył o ucieczce, jednak jej nie podjął. Wśród oficerów byli tacy, którzy 

próbowali uciekać, czasem kończyło się to tragicznie, mianowicie zastrzeleniem uciekiniera.
Znany Z. Makowieckiemu tylko z opowiadań przypadek zastrzelenia czterech ofice-

rów polskich w niewoli niemieckiej ma właśnie związek z obozem Oflag IV C Colditz, 
dokąd ciała zastrzelonych polskich uciekinierowi zostały przywiezione. W tym czasie 
w obozie tym był polski lekarz i pod wpływem jego nacisków, ciała zabitych zostały poddane bada-
niom. Okazało się, że oficerowie ci zostali zabici w pozycji klęczącej lub leżącej.

Był też, jak wspominał Z. Makowiecki, jeden przypadek ucieczki, podczas, której oficer zaplątał 
się w druty kolczaste i został zastrzelony. Działo się to w Oflagu II E Neubrandenburg, gdzie obóz 
był otoczony zasiekami z drutów kolczastych. Zastrzelony oficer nazywał się Czerwonka. Zdarzyło 
się to jeszcze na terenie obozu.

Kiedy grupa jeńców, wśród których znajdował się równie bohater wspomnień była przenoszona 
do obozu Oflag II D Gross Born (Borne Sulinowo), umieszczono ich w szpitaliku, ponieważ w obozie 
głównym przewidziane dla nich miejsca nie były jeszcze przygotowane. Ten stan przejściowy trwał 
kilka dni i następnie jeńców przeliczono i przeniesiono do obozu głównego. Okazało się, że jeden 
z nich ukrył się wcześniej w szpitaliku, a kiedy zapadła noc wyszedł i uciekł. Był to oficer o nazwisku 
Dudek, został złapany i skazany na śmierć. Działo się to wbrew postanowieniom konwencji genew-
skiej z 1929 r. Jest to ostatni znany Z. Makowieckiemu fakt zastrzelenia jeńca za próbę ucieczki.

Przytaczany również przez niego przypadek Jędrzeja Giertycha ukazuje, że nie było jednej re-
guły traktowania złapanych po nieudanej ucieczce oficerów polskich. Giertych był intelektualistą 
i zarazem zagorzałym narodowcem, wielkim przeciwnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednak 
niewątpliwy „pistolet” (tak określano młodego, szybkiego w podejmowaniu decyzji człowieka, 
orientującego się w niespodziewanych sytuacjach). Po przyjeździe do Oflagu IV C Colditz, oficerowie 
byli w godzinach wieczornych zamykani w salach i w tym czasie na dziedzińcu w swym półgodzin-
nym marszu, spacerował izolowany od pozostałych J. Giertych. Po pewnym czasie pozostali jeńcy 
dowiedzieli się, że miał on na swoim koncie kilka ucieczek. Sprzyjało mu jednak szczęście, ponieważ 
zdołał unikać najwyższej kary.

WOLNOŚĆ

W tym miejscu warto przywołać nazwisko Stefana Mossora. Podpułkownik dyplomowany 
Stefan Mossor w wojnie 1939 r. dowodził 6. Pułkiem Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego 
Koronnego Stanisława Żółkiewskiego6.

Według opisów Z. Makowieckiego była to postać wielce charyzmatyczna: „Zarozumiały, ale 
wybitny facet, który nosił w sobie majestat”. W niewoli przebywał wraz z nim ppor. Henryk 
Bąkowski, który wcześniej w 6. Pułku Strzelców Konnych, pełnił funkcję oficera ordynansowego, 

6	 Za:	„MHWP”,	nr	15,	Londyn	1985,	s.	47.
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a już, jako jeniec czyścił mu buty, prał, gotował itp. Z racji tego, że jeniec ppłk S. Mossor pełnił 
obowiązki starszego obozu, wybierał wybitnych ludzi z wyższym wykształceniem, szczególnymi 
uzdolnieniami i tytułami naukowymi. Zdaniem Z. Makowieckiego, prowadził z nimi konsultacje 
w celu przygotowania wizji nowego ustroju w powojennej Polsce.

Kiedy w początkowym okresie jeńcy mogli zgłaszać się na wymianę jeńców z Sowietami7, ppłk 
Mossor miał się także zgłosić, lecz ostatecznie pozostał w niewoli niemieckiej. Zbigniew Makowiecki 
nie wiedział, dlaczego tak się stało8. Wspominał także, że po odkryciu grobów katyńskich przez 
Niemców, ppłk S. Mossor pojechał na miejsce zbrodni. W styczniu 1944 r., jeńcy z Oflagu II DGross 
Born (Borne Sulinowo) wyruszyli w długi marsz na Zachód, ale niewielka część ich pozostała za 
zgodą Niemców w oflagu. Został także ppłk S. Mossor i najprawdopodobniej w sprytny sposób 
uchronił przed nieszczęściem pozostałych w oflagu jeńców. 

Do oficerów polskich tam przebywających dotarła wiadomość, że w okolicę Oflagu II D Gross 
Born, zbliżała się „krwiożercza” Brygada SS, która niszczyła i mordowała; „postępowała bardzo 
brutalnie”. „I ten Mossor taki sprytny facet”, wyszedł na spotkanie brygadzie, a rozmowę rozpoczął 
słowami: „Pan Bóg nam was zesłał. Dawajcie lekarzy, bo w obozie panuje dżuma”. A wcześniej 
nad obozem wywieszono czarną flagę i Niemcy nie pokwapili się zbliżać do oflagu. Niemcy obeszli 
obóz, bo obawiali się dżumy.

Wcześniej większościowa grupa Z. Makowieckiego z Oflagu II D Gross Born, rozpoczęła ewa-
kuację na zachód. Ruszyli w dość głębokim śniegu. Co sprytniejsi zdążyli sobie zrobić prowizoryczne 
sanki, na których ciągnęli swój dobytek. Jak wspomina Z. Makowiecki, jeńcy zgromadzili dużo 
cennych dla siebie rzeczy: przede wszystkim jedzenie, ale też papierosy i kawę. Były one środkiem 
płatniczym. W pierwszym okresie, gdy ktoś zmarł, był chowany w śniegu, a kolumna wyruszała 
po chwili dalej.

Niedaleko, o parę kilometrów od nich, trwała ewakuacja jeńców polskich z Oflagu II C Wol-
denberg (Dobiegniew). Podczas początkowej fazy marszu miała miejsce wspominana już sytuacja, 
w której ewakuowanym jeńcom MKCK dostarczył paczki żywnościowe. Rzecz zupełnie niewia-
rygodna, w chaosie ostatnich miesięcy wojny, dostarczono paczki, które były ciężkie do noszenia 
(paczka ważyła nawet 5 kg, co skłaniało wielu jeńców do rezygnacji z ich mniej wartościowej części). 

Po kilkumiesięcznej ewakuacji na zachód oficerowie znaleźli się w okolicach rzeki Łaby i ten 
czas szczególnie utkwił w pamięci Z. Makowieckiego.

Jeńcy wiedzieli, że Niemcy przegrali wojnę. Przekonani byli też o tym, iż są po zwycięskiej 
stronie. Idealizowali pozycję Polski i wyobrażali sobie, że będzie niepodległym państwem, po-
nieważ nic nie wiedzieli o konszachtach Józefa Stalina z Winstonem Churchillem, a zwłaszcza 
Franklinem Delano Rooseveltem. We wspomnieniu Z. Makowieckiego zachował się upajający 
obraz wędrówki przez żuławy nadłabskie, „[...] przez to jedno, wielkie pasmo kwitnących sadow, 
które doprowadziło ich do brzegu rzeki Łaby, a tam już w zupełnym porządku czekał na nich 
statek i przepłynęli nim na drugi brzeg do miejscowości Wedel”. Potem już marszem przeszli 
do Lubeki (Oflag X C Lubeck), gdzie zostali umieszczeni w koszarach niemieckich. Tam 2 maja 
1945 r., po latach niewoli, w końcu byli WOLNI.

7	 Zob.	więcej:	A.	T	o	c	z	ews	k	i,	Wymiana polskich jeńcow wojennych pomiędzy ZSRR i III Rzeszą w okresie 
II wojny światowej,	„Łambinowicki	Rocznik	Muzealny”	1992,	t.	15,	s.	9–20.

8	 Autor	biografii	ppłk.	Stefana	Mossora	nie	podaje	takiej	informacji	–	zob.	J.	Pa	ł	k	a,	Generał Stefan Mossor 
(1896–1957). Biografia wojskowa,	Warszawa	2008.
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Po zakończeniu wojny, wielu dowódców pułków 1. Dywizji Pancernej (dalej: DPanc) 
gen. Stanisława Maczka, wyruszyło do obozów, w których znajdowali się jeńcy wojenni, 
w poszukiwaniu uzupełnień. W tym okresie największymi niedoborami odznaczały się stanowiska 
oficerskie. Podczas działań wojennych korpusów polskich na kontynencie, główne uzupełnienia 
żołnierzy stanowili Polacy przymusowo wcieleni do Wehrmachtu, którzy po udanej ucieczce lub 
dobrowolnym poddaniu, dostawali się do niewoli aliantów i po weryfikacji, stanowili cenne pod 
względem ilościowym, jak i jakościowym, źródło uzupełnień Polskich Sił Zbrojnych. Ale wśród 
nich przecież nie było wielu oficerów.

1. DPanc gen. Stanisława Maczka okupiła swoje zwycięstwa olbrzymimi stratami ludzkimi. 10. 
Pułk Dragonów tej dywizji był najbardziej zdziesiątkowany, szczególnie wysokie straty odnotował 
w oficerach. Do tego stopnia, że plutonem rozpoznawczym w jednym ze szwadronów dowodził 
podoficer, podczas gdy według etatów angielskich była to rola kapitana.

Zbyszek z końcem niewoli był starszy o kilka lat, ale ciągle najmłodszy wśród oficerów 
polskich, którzy w 1939 r. dostali się do niewoli. Przypadkowo trafił w szeregi 1. DPanc. Do 
obozu, w którym przebywał ppor. Z. Makowiecki, przyjechał dowódca 10. Pułku Dragonów 
ppłk Władysław Zgorzelski i Zbyszek bez żadnej osobistej zasługi, tylko dlatego, że był ciągle 
najmłodszy, trafił do okrytej sławą wojenną 1. Dywizji Pancernej. Jak dodaje: „On chciał takich 
oficerów, którzy będą skakać po bruzdach na ćwiczeniach polowych”.

Po przyjeździe na miejsce postoju 10. Pułku Dragonów w Emstek w okręgu oldenburskim, 
Z. Makowiecki wraz z innymi byłymi jeńcami, przeszedł pierwsze przeszkolenie w nowoczesnej 
armii i jak wspomina, wiele zmieniło się przez te ponad pięć lat niewoli. Zostali rozdzieleni na 
szwadrony, żeby uzupełnić w nich uszczuplone stany oficerskie. Podporucznik Z. Makowiecki 
w ten sposób znalazł się w 2. szwadronie, dowodzonym wcześniej przez świetnego żołnierza, jakim 
był rtm. Zbigniew Bojanowski9, który jednak z powodu odniesionej rany nie wrócił do Pułku.

Mniej więcej w grudniu 1945 r. cała grupa oficerów, byłych jeńców, pojechała do północnej 
Anglii, na przeszkolenie pancerne. Po jego odbyciu wrócili do swoich oddziałów. 1. DPanc przez 
prawie dwa lata okupowała obszar północno-zachodnich Niemiec na terenie brytyjskiej strefy 
okupacyjnej. Zbigniew Makowiecki wspomina:

„Na okupacji życie kwitło, ale to było takie dreptanie w miejscu. żołnierze jeździli konno, 
uprawiali inne sporty i wyjeżdżali na wakacje, dorabiali się na tzw. ruchu wakacyjnym. Urządzane 
były zawody konne oraz przyjęcia, w których każdy pułk (korpusy oficerskie pułków), starał się 
przebić pozostałe pułki w przepychu i atrakcjach towarzyskich. Czyli wszystkie próżności, jakie 
można wymyślić były ich udziałem.

Było to bardzo wesołe życie, ale to był czas zupełnie stracony pod kątem przygotowania do 
życia, chociażby z tego względu, że w tym czasie nie było kursów języka angielskiego, a spo-
sobność władania nim biegle, posiadała tylko nieliczna grupa żołnierzy. Oczywiście dla oficerów 
zawodowych to była rzecz normalna. Ci byli w dalszym ciągu w swoim zawodzie i to w bardzo 

9	 Według	Członkowskiej	Karty	 Ewidencyjnej	Kół	Oddziałowych	 10.	 Pułku	Dragonów	 ostatnie	 trzy	 funkcje	
sprawował	w	Polskich	Siłach	Zbrojnych	w	okresie	1939–1946:	 zastępca	dowódcy	 szwadronu	w	10.	Pułku	
Dragonów,	następnie	dowódca	szwadronu	w	tym	pułku,	a	po	tym	pełniący	obowiązki	zastępcy	dowódcy	24.	
Pułku	Ułanów.	Od	1946	r.	w	stopniu	majora	kawalerii.	Po	wojnie	pozostał	w	Wielkiej	Brytanii,	gdzie	wyszkolił	
się	 jako	cukiernik	i	 ten	zawód	wykonywał.	Należał	do	Stowarzyszenia	Polskich	Kombatantów,	Koło	nr	11.	
Zob.	Biblioteka	Polska	Polskiego	Ośrodka	Społeczno-Kulturalnego	(POSK)	w	Londynie,	Archiwum	Osobowe	
Emigracji	Polskiej	im.	Bohdana	Olgierda	Jeżewskiego.
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dobrym i luksusowym stylu, ale oficerów rezerwy ciągnęło do życia, fachowego przygotowania 
do życia, które miało nastąpić w cywilu”.

Podczas tego okresu okupacyjnego znana już była sytuacja polityczna, w jakiej znalazła się 
Polska. Kwestia pozostania na emigracji, była – zdaniem Z. Makowieckiego – wyrazem lojalności. 
Wspomina on, że poszedł do wojska nie tylko jako żołnierz. Poszedł bronić ojczyzny z przekonaniem 
i ochotą. Większość oficerów poczuwała się do lojalności wobec Rządu Polskiego w Londynie. Ci, 
którzy wracali, to w przewadze szeregowcy: Ślązacy, Poznaniacy i Pomorzanie, którzy w szeregi 
1. DPanc trafili z Grupy Specjalnej (uzupełnienia z Wehrmachtu). 

Było ich wielu w 10. Pułku Dragonów i otrzymali bardzo dobre wyszkolenie. Do kraju nie 
bali się wracać, w przeciwieństwie do tych, którzy wyszli ze Związku Radzieckiego.

Po zakończeniu okupacji przez 1. DPanc strefy w Niemczech w 1947 r., Z. Makowiec-
ki przeszedł w struktury Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Jednak, 
jak dodaje, nie było to przejście, ale raczej wcielenie. Następnie pojechał na kursy, któ-
re przygotowywały do zawodu w życiu cywilnym i po powrocie dowiedział się, że został 
przyjęty na amerykański Stetson University na Florydzie. Bardzo chciał ukończyć stu-
dia magisterskie, rozpoczęte jeszcze w Polsce. Po poinformowaniu o tym fakcie usłyszał 
od ppłk. Władysława Zgorzelskiego: „Ty zwariowałeś?! My czekamy na wojnę z Rosją, a ty chcesz 
iść na studia?”.

Oczywiście warunkiem wyjazdu było osiągnięcie pozytywnych wyników badań lekar-
skich i po przejściu takich badań, nie tylko odnowiono mu prawa wyjazdu za ocean, ale 
jednocześnie dowiedział się, że ma zaawansowaną gruźlicę. W latach 1948–1953 przebywał 
w polskim szpitalu gruźliczym niedaleko Birmingham. W tym czasie, dzięki pomocy brata 
i jego angielskiej rodziny, udało mu się dostać na studia ekonomiczne w Birmingham, jednak 
choroba uniemożliwiła mu ich podjęcie.

Jego dalsze losy zdeterminowała walka o znalezienie dobrego zawodu, gwarantującego utrzy-
manie. Zrozumiał, że musi wybrać taki zawód, w którym brakuje specjalistów wśród Anglików, 
a jego jeszcze wtedy słaby język angielski, nie będzie przeszkodą, dobrze wybrał! Po ukończeniu 
kursów został statystykiem, co otworzyło mu drogę do pięknej kariery. Dostał się do wielkiej 
międzynarodowej kompanii i ku zazdrości „tych wszystkich buchalterów i administratorów”, ciągle 
podróżował. Z racji tego, że wprowadził innowacje do analizy rynku, wysyłano go do Niemiec, 
Holandii czy Belgii, Francuzi zaś przyjeżdżali, żeby zapoznać się z jego metodami.

W latach sześćdziesiątych XX w. do Z. Makowieckiego do Londynu przyjechała matka z siostrą. 
Jadwiga Makowiecka była lingwistką i orientalistką na Uniwersytecie Warszawskim. Celem jej 
przyjazdu było zdobycie materiałów (książki, itp.) dla wydziału, na którym pracowała. Zbigniew 
jeszcze przed jej przyjazdem nawiązał kontakt z wybitnymi orientalistami z Wielkiej Brytanii, 
którzy namówili ją do pozostania, przytaczając bardzo rzeczowe argumenty rodzinne i zawodowe.

„Przekład edyktów Asioki, który Jadwiga Makowiecka opublikowała w 1964 r. w «Orędziach 
króla Asioki», sumiennie odzwierciedla stan ówczesnej wiedzy, dokumentując zarazem ogrom pracy 
włożonej w realizację tego projektu przez badaczkę działającą poza krajem, przy współpracy z wy-
bitnymi znawcami starożytnych Indii, tej miary, co Artur L. Basham, John Brough, Ludwik Stern-
bach, Stefan Stasiak i Eugeniusz Stankiewicz, lecz bez formalnego wsparcia instytucji naukowych. 
Przekład ten stanowi w Polsce od niemal połwiecza podstawowe i wciąż niezastąpione źródło wiedzy 
o Asioce i jego państwie. Włączając w roku 1988. «Orędzia» do swej «Małej antologii arcydzieł lite-
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ratury indyjskiej», sędziwa, już studwuletnia podówczas Jadwiga Makowiecka wprowadziła do prze-
kładu edyktów drobne zmiany i, pozbawiając go części aparatu naukowego, nadała mu charakter 
popularyzatorski”10.  

Jadwiga Makowiecka nigdy nie powróciła do Polski. Zbigniew Makowiecki po raz 
pierwszy do Polski przyjechał w 1980 r. żeby przybliżyć okoliczności tego niespodziewane-
go wyjazdu, wróćmy na pole bitewnej klęski w Kalinowym Dole. Zbigniew Makowiecki 
wspomina, że wtedy w ostatniej potyczce 3. Pułku Strzelców Konnych myślało się tylko 
o ratowaniu życia, bo tylko o tym można było myśleć. Początkowe próby odparcia Niemców 
podjęte przez por. Naborowskiego, musiały w tych warunkach zawieść. „Ratuj się, kto może” – 
stanowiło przemożny nakaz chwili. 

Strzelcy konni rzucali sprzęt, który przeszkadzał w najszybszej z możliwych dróg ucieczki. 
W odwrocie widzieli jedyną szansę na uratowanie życia. Wobec instynktu samozachowawcze-
go, wszystkie idee traciły sens. Jednak nie dla wszystkich. Poczet sztandarowy, powierzony mu 
symbol Pułku, obronił i wyniósł z miejsca potyczki w Kalinowym Dole. Podoficerowie: wachm. 

10	 A.	Ka	r	p,	Od redaktora.	W:	J.	Ma	k	owi	e	c	k	a,	Spragnieni księżyca. Orędzie króla Asioki.	Wiersze	z	kręgu	
literatury	indyjskiej,	Kraków	2014,	s.	12–13.
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Wacław Stasiewicz, wachm. Cezary Makarewicz, wachm. Mieczysław Zieliński, wachm. Tadeusz 
Orłowski, wiedzieli, że ich pierwszy i święty obowiązek, to niedopuszczenie do tego, by sztandar 
dostał się w ręce wroga. Silna wola i szczęście sprawiły, iż w pewnym momencie wachm. C. Ma-
karewicz został posadzony na konia, ujął sztandar i pognał z nim do pobliskiego lasu. Następnie 
wokół niego znalazła się grupka żołnierzy, z których najstarszym był zastępca dowódcy pułku 
ppłk Stefan Platonoff.

Żołnierze ci posiadali kilka koni, co czyniło łatwiejszym przeprawienie się przez rzekę Ty-
śmienicę i następnie zebranie się w lasach Zawada. Rozpoczął się trudny marsz. Strzelcy unikali 
spotkania z silniejszym nieprzyjacielem, nie dla wszystkich były konie i po kilku dniach rozcho-
rował się ppłk S. Platonoff. W takich okolicznościach, błąkając się po lasach, żołnierze otrzymali 
w końcu informację, że walki pod Kockiem są skończone, a w kapitulacji wzięła również udział 
kawaleria. O zbierających się w zawadzkich lasach oddziałach nikt nie słyszał.

„[...] Pułk został rozbity pod Kalinowym Dołem i resztki jego wzięte do niewoli. Wów-
czas udało mi się uciec ze sztandarem i 6 października dołączyłem do z-cy d-cy pułku, 
ppłk. Stefana Platonoffa, który z 12 ludźmi przedzierał się przez Niemców z zamiarem 
przedostania się do pozostałych naszych oddziałów. Po dotarciu do miejscowości Kosi-
ny pod Żelechowem okazało się, że żadnych oddziałów już nie było. W tej miejscowości 
ppłk Platonoff zachorował, a my po zakopaniu broni i rozdaniu koni miejscowej ludności, roz-
jechaliśmy się, kadi w swoją stronę. Sztandar pułkowy 12 października 1939 roku zakopałem 
w Kosinach w obecności Paplińskiego Stanisława. Pozostawał tam do 8 września 1940 roku, 
w którym to dniu, w obecności kaprala rezerwy, Dowgiełła Wacława i szeregowca

5 pułku lotniczego Siemaszki Kazimierza, sztandar został przeze mnie przewieziony do Za-
gorek gminy żarzyn pow. Puławy, własność p. Marii Bisping. Po spisaniu niniejszej historii pułku 
i załączonego protokołu sztandar niniejszym zostaje ukryty.

(–) Stasiewicz Wacław, wachm. 3. PSK”11. 

Przez czterdzieści lat trwały poszukiwania sztandaru, a zadanie było trudne, chociażby z tego 
względu, że jeden z żołnierzy, uczestniczących w jego zakopywaniu, nie zachował dyskrecji. W tej 
sytuacji Józef Bisping w obawie, żeby plotki nie rozeszły się i nie dotarły do Niemców, utworzył 
kolejny komitet, którego zadaniem było ukrycie sztandaru w innym miejscu. Został on włożony 
do zalutowanej rury, w której znajdowała się też zalakowana, szklana butelka z protokołem za-
kopania sztandaru w jej wnętrzu.

Sztandar udało się odszukać po wielu staraniach, m.in. zbieraniu informacji nawet w Wielkiej 
Brytanii i Kanadzie. Ostatecznie został odkopany 25 lipca 1980 r. Rozpostarty mienił się swymi 
barwami i zachwycał urodą, bez śladu zniszczenia.

W następstwie opisywanych wydarzeń Z. Makowiecki przełamał się i pojechał do Polski. 
Wpływ na jego decyzję miała też sytuacja polityczna w Polsce 1980 r. Pomimo, że pozostał na 
„emigracji żołnierskiej” i w początkowym okresie, przez wiele lat walczył z ciężką chorobą, czuje 
się człowiekiem spełnionym. Po II wojnie światowej osiadł w Londynie. Jego długoletnia praca 

11	 Raport	wachm.	Stanisława	Stasiewicza	w	protokole	zakopania	sztandaru.	Sztandar	został	zakopany	w	obec-
ności:	Stanisława	Kossakowskiego,	Wacława	Stasiewicza,	Kazimierza	Siemaszki,	Wacława	Dowgiełły,	Jo-
zefa	Bispinga,	Marii	Bisping	i	Marii	Kossakowskiej.
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statystyka ekonomisty w kompanii koncernu Unilever Ltd. została doceniona. Jest członkiem towa-
rzystw: Royal Statistical Society (Fellow), Institute of Statisticians, a także London Mathematical Society.

Przez wiele lat był redaktorem, zapoczątkowanych w obozie przejściowym w Plastern Down 
w hr. Devon w 1948 r. komunikatów byłych żołnierzy 10. Pułku Dragonów 1. Dywizji Pancernej 
pt. „Dragoni Naprzód”, których ostatni egzemplarz kazał się z datą 1998/1999. Również przez 
wiele lat sprawował obowiązki redaktora „Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej”, wydawanego 
w latach 1956–2000. Od kilku lat jest Prezesem Zarządu Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii 
i Artylerii Konnej. Działa też od wielu lat w Fundacji na Rzecz

Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu.
Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym 

Krzyżem Zasługi oraz uhonorowany innymi wyronieniami, ppłk Z. Makowiecki mieszka z córką 
na Ealing w Londynie.
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Pan Pułkownik sam o sobie

Poniższy materiał jest transkrypcją fragmentów długiej rozmowy-wywiadu, całość w Archiwum Historii Mówionej 
Fundacji Ośrodka KARTA, którą z Panem Pułkownikiem Zbigniewem Makowieckim przeprowadziła p. Karolina Żło-
becka w Londynie dniach 25 – 26.10.2011 r. 

Całe nagranie obejmuje życie codzienne w Petersburgu i Warszawie (1917-1939), szkołę kawalerii w Grudziądzu, 
służbę w rezerwie 1. Pułku Szwoleżerów, studia w SGH; walki w kampanii 1939 roku w ramach Pułku 3. Strzelców 
Konnych, bitwę pod Kockiem; pobyt w oflagach (1939-45); służbę w 110. Pułku Dragonów Dywizji Pancernej w czasie 
okupacji Niemiec (1945-47); Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia; pobyt w szpitalu dla gruźlików w Anglii 
(1947-52); życie codzienne w Londynie (1952-2011), studia statystyczne, kontakty z Polską, pracę w polskim wydaw-
nictwie emigracyjnym, organizacje kombatanckie, prezesurę Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii II RP, losy sztandaru 
Pułku 3. Strzelców Konnych, stosunki polsko-angielskie; sylwetki rodziców: Stanisława Makowieckiego oraz Jadwigi 
z Paszkowiczów Makowieckiej. 

Przytaczane fragmenty rozmowy z  Panem Pułkownikiem Zbigniewem Makowieckim 
Traktują o Jego niewoli w niemieckich stalagach i oflagach w latach 1939-1945:
- obóz dla szeregowców i podoficerów, do Stalagu IX A Ziegenhain;
- Oflag IV C Colditz, tam Z. Makowiecki otrzymał numer jeniecki 485/IVC;
- Oflag II A Prenzlau;
- Oflag II E Neubrandenburg; 
- Oflag II D Gross Born (Borne Sulinowo);
- Oflag X A Sandbostel
- Oflagu X C Lubeck (Lubeka).
W transkrypcji pominięto anegdoty i fragmenty dotyczące bardzo osobistych wypowiedzi.

….” Mam dwie fotografie … jedna to jest fotografia takiej grupy naszej, w której myśmy się 
razem trzymali i tam jest osiemnaście osób i wszyscy są zidentyfikowani. Mnie tam o dziwo nie 
ma, chociaż to są wszystko moi przyjaciele, dlaczego mnie tam zabrakło, to nieważne… Mam 
zdjęcie, jak ja gram w sztuce Szaniawskiego i jest taka sztuka napisana Adwokat i róże. Nie chodzi 
o mnie, ja tam miałem jakąś zupełną migawkową rolę, ale fotografia! Ja tam stoję obok mnie 
takich dwóch panów, już nie mogę sobie teraz przypomnieć, kto grał… To nie był czas zamknięty. 
Przeciwnie, przede wszystkim myśmy się uważali, że jesteśmy oazą wolności w tym zniewolo-
nym przez Hitlera kraju niemieckim, gdzie wszystko było pod karą śmierci, każda nielojalność 
… jakieś straszliwe procesy i u nas kwitło życie, nie w tych obozach, w których ja byłem, bo ja 
pani wspomniałem, że ja byłem, w, wielu, więc jak się jest krótko, to nic nie może rozwinąć się. 

Jeden obóz w szczególności mam na myśli: w Murnau, gdzie było pięć i pół roku, kto wszedł 
pięć i pół roku nie wyszedł. A drugi był w Woldenbergu, który był bardzo blisko jednego z mo-
ich obozów, ale myśmy nie mieli żadnego kontaktu, ale Gross-Born, w którym w końcu to był 
ostatni stały obóz, po tym już były tylko wędrówki, jeżeli chodzi o mnie, to tam był przedtem 
jakiś obóz. Myśmy dołączyli do jakiegoś obozu i proszę sobie wyobrazi, że oni wystawili operę! 
Znaleźli takiego pana, on się chyba nazywał Bukowski, który dyszkantem śpiewał i on śpiewał 
rolę Małgorzaty… śpiewacy byli, muzycy byli, orkiestra była i wystawili operę Faust, na którą 
schodziły się tłumy Niemców, bo oni kochają muzykę…Ja już tego nie widziałem. Była chwilę 
mowa o tym żeby dla nas jeszcze raz zagrali. Na mniejszą skalę myśmy takie Damy i huzary, też 
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z kobiecymi rolami, też można było śpiewać, ale takie szczegóły są bardzo ważne jak się chce 
studiować jakie życie było.

Byłem wzięty do niewoli po ostatnie bitwie w kampanii wrześniowej, a nasz pułk 
w szczególności jeszcze o jeden dzień kalendarzowy dłużej walczył. No i w końcu rozbiegliśmy 
się po lesie… myśmy dołączyli w końcu jakimiś małymi grupkami czy coś tych kapitulujących 
oddziałów, wszystkich, z całego Polesia i całej tej kawalerii, która się tam zebrała i to się zaczęło. 
Niemcy okazywali nam dużo względów tam na miejscu, pozwolili zachować białą broń, no po-
tem zabrali, ale niby z honorem, z osobistą bronią żeśmy szli do niewoli. I to pod Kockiem było. 
Tam przewieźli nas do Radomia. W Radomiu był taki ogromny obóz, ale znowu, oni stosowali 
konwencję genewską, czyli od razu oddzielili oficerów od żołnierzy. I to właściwie było dla nas 
korzystne, dlatego że… w stanie rozgoryczenia i wolności słowa nagle, można było lży oficerów 
czy przeklina rząd, bo nie było żadnej kontroli. Niemcy się nie wtrącali. Tak, że to jest fakt 
i myślę, że dla nas szczęśliwy. 

I potem znowu przewieźli nas do Jędrzejowa. W Jędrzejowie byliśmy kilka dni… Po-
tem przewieźli nas Kielc, a w Kielcach znowu…po parę tygodni to wszystko trwało. Już 
się zrobił z października listopad. To był już… nie to jeszcze ciągle listopad – przewieźli nas 
do Wrocławia, to już na krótki, jakiś trzydniowy pobyt, gdzie znowu byliśmy przyjmowani 
w kasynie oficerskim… Dla nas obiad był w kasynie takim miejskim, oficerskim chyba we Wro-
cławiu… może i nawet we Wrocławiu, zaraz sobie przypomnę. Było to duże miasto takie, może 
to właśnie był Wrocław. Nie Lipsk chyba, nie Drezno, a chyba Wrocław. I potem nas wieźli do 
obozu tymczasowego, to już na parę tygodni tylko pod namioty, a to już zima. A pamiętam…, 
że to była ciężka bardzo zima z 39 na 40 rok. Przekleństwo dla bidnych Polaków, bo…nie było 
ani opału, ani transportu węgla…strasznie ciężko i szyb nie było. Tak, żee to była strasznie ciężka 
zima. Myśmy tej zimy właśnie przez parę tygodni byli, już dobre były mrozy, w namiocie. Te 
namioty znowu pod śniegiem zaczęły się zawala… Ale na szczęście to krótko trwało. Wsadzili 
nas w pociąg, już chyba po raz pierwszy w wagonach bydlęcych wozili nas, bo dotychczas wozili 
nas jednak pociągami osobowymi, bo to byli oficerowie. Mozę to przysługuje nam na Konwencji 
Genewskiej, ale to już nie wiem.

Do Coldnitz i w Coldnitz (kolo Drezna), a to było piękne zamczysko… I myśmy weszli tam 
do tego pięknego zamku, bardzo ładny, ale on był właśnie ukryty, ale na wzgórzu, żeby się do-
brze broni… Do jakiegoś maja… kilka tygodni… w maju nas stamtąd zabrano… Tam żeśmy 
doczekali na wiosnę rekolekcji. Niemcy, mam parę wyjątków, ale na ogół stosowali Konwencję 
Genewską i przyjechał ksiądz i nawet powiedziano, że prowadzi… No, więc myśmy mieli takie 
dość różne uczucia, co do rekolekcji prowadzonych nam przez Niemca, jak on nam to będzie 
robił, ale nas od początku rozbroiło…”Proszę panów chcę na początku powiedzie, że nie jestem 
Niemcem, tylko Austriakiem”. Potem pysznie, doskonale przeprowadził te rekolekcje, tak, że 
potem tłumnie żeśmy przystępowali do spowiedzi i do… chyba tylko do niego, bo nie pamię-
tam, myśmy nie mieli kleryków polskich w tym obozie, w innych obozach często bywali, ale nie 
w tym. No i w pewnym momencie zabrano nas i zawieziono nas do obozu na północ od Berlina, 
a ten był koło Drezna, myśmy widzieli bombardowania Lipska i Drezna na własne oczy, bo już 
były naloty. Przewieźli nas do jakichś koszar, bardzo przyzwoitych koszar żołnierzy niemieckich, 
którzy oczywiście byli już gdzieś tam w Polsce, czy coś. Przewieźli w wagonach bydlęcych… jak 
przejeżdżaliśmy przez sam środek Berlina, jakoś widać było po mundurach prawdopodobnie, to 
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już była wiosna, zupełna, maj czy ciepło, widzieli nas przez te otwarte wagony, ze polscy, że nie 
do żadnej innej wojny… To był ich jedyny nieprzyjaciel, to byli Polacy. Więc nam z tych okien 
pięściami wygrażali Niemcy strasznie, zwłaszcza baby niemieckie takie… Całe Niemcy były 
hitlerowskie, nie ma żadnej kwestii… dali się zwieść bałwanowi i tak ładnie wykierował. No 
i byliśmy tam i bardzo ładnie zakwaterowani w pokojach takich, w których było dostawionych 
łóżek, albo sześć, albo ośmiu nas było na pokój. I to trwało kila miesięcy, a potem nas przenieśli 
też na północ, jeszcze trochę dalej, do miejscowości, która się nazywa Neubrandenburg.

W Prenzlau może pół roku. Myśmy się tam doczekali zwycięstwa nad Francją, które 
było w czerwcu, mniej więcej czerwiec-lipiec, czerwiec właściwie… życie było bardzo po-
dobne w każdym obozie… w każdym razie z tego Neubrandenburga, gdzie mieszkaliśmy 
w garażach, na pryczach po trzy piętra, tak, że bardzo prymitywnie, tłamśmy znowu byli, ale 
to wszędzie dosyć długo, bo tych lat było dużo i w końcu w 42 pojechali do ostatniego ta-
kiego stałego obozu, Gross-Born. Bardzo… parę kilometrów tylko od tego Woldenbergu… 
wytworzył ogromy ośrodek kulturalny, tam uniwersytet był! Tak samo zresztą jak w Murnau, 
którego Polska uznawała te stopnie naukowe, które nadal ten… więc tam przyjechaliśmy 
i tam dotrwaliśmy do stycznia 45 roku i przyszedł wtedy nagle rozkaz, na pewno 45, tak, kończył 
się już wtedy 44, zaczął się 45. Już bolszewicy szli oczywiście, już byli na terenie Polski bez mała 
wtedy, im się to nie podobało…. Zaraz 45, to było już po Powstaniu Warszawskim nawet, czyli 
już byli na pewno bliżej i po prostu myśmy uciekali z wielką chęcią, uciekaliśmy od bolszewików, 
pod rozkazami niemieckimi, ale bardzo chętnie, nikt nas nie namawiał. Ogromna większość, ale 
nie wszyscy. Oni już wtedy tam nie pilnowali porządku zanadto Niemcy, więc powiedzieli, kto 
się nie czuje na siłach do marszu, 800 kilometrów marsz przez północne Niemcy, aż pod Lubekę 
trzeba, ale tylko jeszcze dalej byśmy… Więc poszliśmy w ten marsz długi, który się skończył już 
za Łabą, do takiej miejscowości Sandbostel, gdzieśmy się spotkali z jakimś obozem koncentracyj-
nym, a potem jeszcze przemaszerowaliśmy z powrotem przez Łabę, przewieźli nas w porządku 
wielkim do Lubeki, gdzie się skończyła niewola, tam jakiś drugi, czy siódmy.

Kto wyzwolił?
,,Kanadyjczycy. Przypadkiem to było. Nie Polacy. Polacy, jak wiadomo uwolnili kobiety 

w Oberlangen czy Niederlangen. To był już chyba maj, pierwsze dni maja. Koniec był, ósmego 
zdaję się, a to mogło by drugiego czy trzeciego…”

Życie codzienne
Bardzo szybko zaczęła się poczta z polski i z całego świata… Były też nawet, nawet można 

było chyba też wysyła do Anglii. Tylko to już musiało specjalnie podlega cenzurze… ale z Polską 
były zupełnie regularne te… życie było już bardzo… zaczęliśmy się przyzwyczajać do tego życia. 

Na początku było masę goryczy, goryczy za przegraną wojną i wtedy zawsze jakieś złe siły 
wychodzą z człowieka, bo właśnie ci najwięksi krzykacze, czy opozycjoniści czy coś, mieli używanie, 
bo nie ma obawy, że ktoś ich tam wsadzi do kryminału za pyskowanie przeciwko państwu, więc 
to były niemiłe takie typy, zwłaszcza podchorążowie. Najpierw taki podchorąży dużo podszywał 
pod oficerskie… bo nałożył sobie, albo miał zerwane i mówił, że jest oficerem, ale Niemcy ich 
wyłowili wszystkich. Niemcy mieli wszystkie listy nasze żołnierskie i ich… oni poszli do tych 
tak zwanych stalagów… 
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U nas się nie można było rozwiną, bo zaraz nas znowu gdzieś przewalali, ale już się zaczęło 
kiełkować takie życie. Najpierw ktoś już zrealizował serię, kto, co miał ciekawego do powiedze-
nia o swoim życiu, czy to, co widział, to były już pogadanki takie. Tłumnie oczywiście, ludzie 
strasznie byli… Ja dosyć  już jeździłem po świecie w tym czasie, już byłem bardzo młody, byłem 
najmłodszym oficerem… ale ja dużo widziałem, już byłem na Atlantyku, w Londynie, w Pary-
żu, Portugalii, w Afryce na jakiejś wycieczce, ale w każdym razie widziałem. Ja miałem właśnie 
odczyt o swoich podróżach… Potem zaczęła się literatura troszkę kiełkować, rodzima, pokazała 
się potem… mieliśmy jakichś wybitnych pisarzy… wśród nas był Żuławski, syn tego autora, 
Na srebrnym globie zdaje się … powstały kółka literackie, często wrogie sobie, bo jakichś innych 
orientacji, i przeważnie personalne różnice… no ale wszystkie te obozy nie trwały bardzo długo… 
najciekawsze było życie w tych obozach, jak świetnie było zorganizowane życie… była olimpiada 
w 44 roku… ja widziałem dowody tego, w dwóch miejscach, otóż w jednym z tych takich stałych 
obozów, właśnie w Woldenbergu, między innymi oficerami byli oczywiście sportowcy dobrzy, 
a zwłaszcza wychowankowie to się nazywało CIF, Centralny Instytut Wychowania Fizycznego… 
bardzo poważna instytucja. I się zebrało paru, poznało się, przypomniało sobie, że byli razem… 
m.in. Staniszkis… bo ci sportowcy postanowili, niewiele dużo mieli do roboty, już książki prze-
czytane… zróbmy olimpiadę i zawiadomili Międzynarodowy Komitet, że  urządzają według 
wszystkich przepisów, że Niemcy się zgadzają, tylko Niemcy nie pozwolili zrobi skoku o tyczce, 
bo bali się, że im przeskoczą i uciekną przez druty. Nie było skoku o tyczce na tej olimpiadzie… 
więc sporty kwitły. 

Prenzlau
Wtedy to było nowiutkie i myśmy się do  nowych (budynków) wprowadzili… Radia słuchano, 

a oczywiście Niemcy, kara śmierci była za radio i oni właśnie patroszyli i patroszyli, wszystkie 
oglądali i szukali do południa tego radia i nawet coś tam znaleźli nawet, dobrze było ukryte, bo 
myśmy mieli, mieliśmy kontakt bez przerwy i z Polską i ze światem, z prasą podziemną, z wła-
dzami polskimi, z angielskimi też…

Ale właśnie mieliśmy tych kapusiów… tych wasserpolaków, którzy… głównie muszę powie-
dzieć z poznańskiego, z Pomorza. Tam były już takie pół-zniemczone rodziny… 

Teatr kwitł i wystawiano sztuki, ściągano z Polski teksty… Jedną ze sztuk, które wystawiano…
Skąd te aparaty były, ja nie wiem, czy Niemcy… chyba nie pozwalali mieć, a może nie skon-

fiskowali, bo są autentyczne fotografie z tego okresu.
Jedliśmy dosyć podle, ale jedliśmy… Nie było smaczne, takie wydawane z kotła troszkę, nie 

na talerze, czy coś, a że każdy przychodził… zaczęliśmy się wzbogacać, bo nam z kraju przysyłano 
w paczce jakiś talerz… można było i nawet talerz jakiś kupić, bo myśmy dostali żołd i był sklepik. 
Więc ten sklepik był ogromnie ograniczony w doborze tego, co można było kupić, ale można było 
kupi jednak maszynki do golenia, mydło prawdopodobnie było można kupić, nie wiem, czy aż do 
golenia, ale w każdym razie…, że talerze mogliśmy kupować. Paczki wydawano nam, które przy-
chodziły z kraju, tylko, że oni wprowadzili taką  zasadę, że trzeba było prosi na formularzu takim 
prosi o przesłanie paczki, więc to oczywiście  korzystało z tego i wysyłało, zwłaszcza ziemiańskie 
rodziny, dlatego że, ja sam doświadczyłem tego, jako od strony biorącej… jak się posłało do takich 
zamożnych ziemian, to oni wysyłali dwadzieścia paczek naraz, bo oczywiście mieli, nawet, jeżeli 
to nie było dużo, ale jakiejś kaszy, jakiejś… boczek się kiedyś zdarzył, no tam oczywiście kawy 
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i herbaty nie było, natomiast, i to jest właśnie ciekawe, że od jakiegoś 41 roku, już zaczęły napływa 
paczki, najpierw z Turcji, ohydnie pakowane, a potem cudownie pakowane przez Kanadyjczyków, 
z Zachodu, przez Szwajcarię i myśmy, nie dużo tego było, ale myśmy tak właśnie regularnie coś 
takiego… paczka na , dwóch, co jakieś cześć tygodni, czy coś, jeżeli można było jakimś rytm w tym 
w tym, bo rytm był w tym… jej znaczenie było oczywiście i odżywcze też, ale przede w wszyst-
kim, że to było wspaniały sposób na przekupywanie Niemców. Dlatego że oni za czekoladę, za 
papierosy amerykańskie, za kawę dla Niemców, już nie mówiąc herbata też, to naprawdę duszę 
by oddali…można było ich przekupywać. Niektórzy tacy ambitniejsi Niemcy to, aż się im płakać 
chciało jak myśmy gdzieś wyprowadzani byli indywidualnie pod bagnetem do jakiegoś dentysty 
wyjście, to się rzucało takie tabliczki, czy pół tabliczki dzieciom, które były i one podnosiły to 
z ziemi. I pamiętam taki bardzo fajny doskonale wyglądający oficer, przyzwoicie się zachowujący 
, ale wierny Niemiec oczywiście, nie wiem, czy hitlerowiec, ale w każdym razie Niemiec. On 
rozpaczał, krzyczał na te dzieci, że one zbierają z ziemi to, co im oficerzy polscy… dla  niego to był 
policzek straszny, że dziecko niemieckie z ziemi podnosi kawałek czekolady, co rzucił oficer polski.

 Myśmy mieli absolutnie pełny serwis prasy podziemnej w Polsce dostarczanej dzień 
w dzień, czy tydzień w tydzień do obozu, tak, że dzień w dzień było czytanie prasy pol-
skiej, na to właśnie wachmani przymykali oko, jak się przerzucało te egzemplarze. One 
były nie powszechnie dopuszczane, tylko pojedyncze, tak, że one tylko… przyszło takich 
trzy przerzucili trzy ostatnie wydania jakiegoś biuletynu AK, czy coś takiego… i czytano 
w sześciu barakach… pełną prasę mieliśmy przez cały czas, oni byli zdumieni, mieliśmy też radio 
zresztą też ukryte, bo zawsze bardzo łatwo zmajstrować… bardzo mało trzeba elementów… 
w ścianie to było robione i zamurowane, pono zatynkowano, i zamalowano, żeby nie można było 
znaleźć. Ale były takie malusieńkie druciki nie do dojrzenia, póki się nie szukało… myśmy… 
słuchaliśmy rozkazów naszego rządu w Londynie.

Z Neubrandenburga… myśmy mieszkali w garażach. Tam były pierwsze próby ucieczek 
chyba. Chociaż były próby ucieczek z Codnitz zanim myśmy już przyjechali, jakiś nawet podob-
no zastrzelonych czterech naszych oficerów przywieźli do tego Coldnitz i były jakieś oględziny 
lekarskie… był w tej komisji jakiś lekarz polski, to się mówiło, który stwierdził, że rany, oni byli 
zabici strzałami karabinowymi i że tylko można takie rany, tak ilość i kierunek, że albo musiał by 
w pozycji klęczącej, albo leżącej. Nie mógł w bieżącej. Na początku właśnie to było… Polaków się 
zabijało uciekających i to trwało dosyć długo, dlatego może tak było jednak mało ucieczek, nie-
które były zduszone w zarodku, jak odkryli jakiś podkop, zanim się zdążyło z tego zrobi użytek…

Z Neubrandenburga do Gross-Born, chyba 42 rok już się zrobił, bo tam dosyć długo byli-
śmy, aż do 44, nawet do 45, do stycznia, pierwszego albo drugiego stycznia żeśmy wyszli…tam 
przeżyliśmy chyba powstanie, które było w 44 w sierpniu… no i potem wymarsz, gdzie Niemcy 
już, właściwie nie było już takiej dyscypliny rozkazowej, znaczy że nie kazali maszerować, kto się 
czyje na siłach to może zostać, ale nie trzeba było wcale udawać, że się było chorym, kto się uzna 
za chorego to… to była zima, dosy ciężka i myśmy poszli w śnieg… 

Dostawaliśmy te paczki, mówiłem. Trzeba przyzna z goryczą, że Niemcy fantastycz-
nie utrzymywali porządek, te paczki do nas przychodziły regularnie, powiedzmy, wszyst-
ko jedno, co trzy miesiące i nagle my wyszli z obozu, zdawało się, że skończyły się paczki. 
Proszę sobie wyobrazić, że my w śniegu idziemy, nocujemy w jakichś, wszystko  jedno, 
w jakim majątku na zbożu, w stodole, czy na sianie, a tu nagle białe wielkie ciężarówy 
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z czerwonym krzyżem, czerwonego krzyża paczki, bo to przyszedł czas na wydawanie pa-
czek, bo… np. co sześć tygodni dostawali… ale nas znaleźli i wszyscy dostali, co znowu 
w marszu bardzo trudne, bo znowu nie dla nas, ale kawa czy herbata czy papierosy znowu można 
było przekupywać wachmanów, bo oni by wszystko dali za takie rzeczy.

Więc to był marsz, zima się skończyła. Myśmy zostawili z dwa trupy chyba, ludzi któ-
rzy padli po prostu, albo mieli atak serca, zostali w śniegu, bo nam kazano maszerować 
dalej. Były rozkazy, ale nie słyszałem, żeby były wykonywane, że kto zostanie już w tej gru-
pie, która miała pójść, to będą strzelali, zabijali tych… potencjalnych ucieczkowiczów, ale 
to się nie zdarzyło i doszliśmy tak do jeszcze pod rygorem niemiecki do tego Sanboostel, 
gdzie ciekawa rzecz, że był jednocześnie, był obok, doszedł tam jakiś obóz koncentracyjny 
i była komunikacja między nimi, bo oni się czołgali pod drutami, przechodzili na naszą stronę, 
opowiadali o wszystkim, tak żebyśmy wiedzieli, co to za mordowanie były, i w jakim stanie oni 
są, bo to byli… polowa przecież nie doszła w tym marszu, myśmy dawali co mieli, jedzenie i tak 
dalej, i oni się czołgali znowu pod drutem i na zbiórce. A potem pewnego dnia nam powiedzieli, 
że marsz nasz jest… na piechotę i szliśmy przez cudowne te żuławy nad Łabskiem, wiosna już 
była, no bo to był już kwiecień, dobry kwiecień już i kwitły te wszystkie co na tych żuławach, 
na żuławskich cudowne sady… szliśmy już w kwiatach, wiedzieliśmy, że wojna już się kończy, że 
wojna jest zwycięska, że y żyjemy i tak dalej.

Porządek u Niemców jak zawsze, cholera niech ich weźmie, ale był. Przyszli my do jakiegoś 
miejsca, czekał statek. Bo tam już ta Łaba jest szeroka na pół kilometra czy coś. Ładnie nas prze-
wiózł na drugą stronę, do takiego porciku się nazywał, można było zapamięta, Wedel i tam nas 
wysadzono i znowu marsz już niedaleko do Lubeki. Tam były koszary. Parę dni potem przyszli 
Kanadyjczycy”. 

Lubeka
„Nie to myśmy byli chyba w jakimś koszarach, chyba w jakichś, to były chyba koszary, tak i z 

bramą ta tak, ze strażnikami. Koszary niemieckie, które były użyte, bo to wszystko wtedy było 
już płynne oczywiście. To był drugi, czy trzeci, czy czwarty maja. Tam doczekaliśmy się właśnie, 
też rygoru nie było, ale i porządek na ogół był, dostawaliśmy jedzenie wszystko, nie było. Niemcy 
utrzymali porządek do końca. Sól była do końca, w Polsce sól się skończyła na drugi dzień na-
szej wojny, bo ludzie pochowali sól, bo będzie wojna, to może nie by. A ta dyscyplina społeczna 
w Niemczech była jednak godna podziwu”.

Gross-Born
Była niemiecka pobudka, nie pobudka, tylko jakaś odprawa czy coś takiego… normalnie, tak 

jak w każdym wojsku jest, każdy wstawał, kiedy chciał, ale o ósmej wszyscy musieli wyjść i nas 
liczono, czyli myśmy stali z takimi medalionami czy coś w szeregu i przyszli Niemcy liczono, że 
nikt nie uciekł w nocy, a potem mieliśmy zupełna swobodę, żadnych kontroli, jeśli chodzi o jakieś, 
o nic. Byliśmy wyspą wolności nawet, jeżeli były jakieś np. jakieś antyniemieckie rzeczy, oni, nic 
ich to nie obchodziło, co było wewnątrz. Jeżeli chodzi o ilość, np. w tym Gross-Born zdaję się, 
że było około czterech tysięcy jednak. Bo myśmy dołączyli do jakiegoś obozu, który już był, nas 
było pewnie więcej niż dwa tysiące i znowu, dlatego, że byliśmy w tym Prenzlau, a potem w Neu-
brandeburgu, to chyba przyszedł jakiś obóz zbombardowany w głębi Niemiec i właśnie czy cały 
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czy jakaś duża część stad naszego jeszcze niedużego obozu, który się już ustawił w tym Coldnitz 
i tak nie było nic więcej, tak było i w Prenzlau, ale właśnie dołączył cały obóz jakiś Arnswalde 
czy coś takiego… oni przywieźli ze sobą smutne bardzo doświadczenie, bo byli zbombardowani 
przez aliantów, ze sto osób chyba zginęło pod bombami. Czyli to już musiała być dobry 42 rok, 
koniec. 41 jeżeli, bo to pewnie Amerykanie, oni fatalnie bombardowali, nie umieli nawigować. 

Zmusiliśmy się do tego, że była wspólna gimnastyka dla utrzymania formy. Ludzie masze-
rowali sobie też, żeby nie zasiedzieć się. Około kilometra, żeby obejść cały [obóz], tak że można 
sobie było te spacer… Ogródki myśmy uprawiali, to już jest dziwna rzecz, że się zdecydowano, 
bo nikt nie myślał, że będziemy tyle lat, więc potem się okazały cudownym źródłem doskonałych 
pomidorów, nie-pomidorów i wszystkiego…

Towarzyskie życie było też, robili się z nich kucharze, którzy potrafili robi nie wiadomo z cze-
go, jakiejś fasoli… jakieś torty nawet, jakieś specjały zupełnie i byli tacy właśnie dość zamożni, 
zwłaszcza właśnie ziemiaństwo, bo majątki zostawił jeżeli chodzi o tzw. 

Generalną Gubernię, to pozostało w rękach polskich, ale zasadniczo, więc w poznańskim i w 
tym to nie, ale czy na Śląsku też nie, czyli niektórzy robili jakieś swoje imieniny, czy coś, wielkie 
przyjęcia.

Malarstwo kwitło. I oni Niemcy dostarczali olejnych farb nawet, proszę sobie wy-
obrazi, bo to wszystko zaleca czy Konwencja Genewska i było takich dwóch wybitnych 
malarzy. Jeden był Zamojski, nota bene doskonały malarz, znany potem bardzo członek 
rodziny Zamojskich… Drugim był Szyszko-Bohusz, który był filozofem, matematykiem 
i malarzem. Jako matematyk prowadził kursy matematyki wyższej… [w Neubrandenburgu]… 
i pogadanki filozoficzne…”

Wiem brzmi to dość chaotycznie, ale trochę ciekawych informacji tu jest.
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Janka i Krystyna we wspomnieniach ich ojca 
płk. Zbigniewa Makowieckiego

Janka wzrastała na Polesiu. Wraz z rodzicami i licznym rodzeństwem mieszkała w domu 
swego wuja, niedaleko miasteczka Iwacewicze w kossowskim powiecie. Sielankę wiejskiego życia 
przerwała inwazja sowiecka we wrześniu 1939 r. Rodzina - ojciec, matka, wuj, Janka i jej młodszy 
brat, Staś - którą wkraczająca sowiecka władza przychwyciła na wujowskiej wojskowej działce 
osadniczej [starsze rodzeństwo Janki było poza domem], - została, jako ‘wrogowie Związku Sowiec-
kiego’, zesłana nad Morze Białe, do obozu przymusowej pracy, by pracować dla dobra Sowietów 
przy t. zw. lesoróbce. Pociąg z zesłańcami odjechał z Iwacewicz 10 lutego 1940 r. i po przeszło 
dwóch tygodniach dojechał do Archangielska, skąd zesłańców przetransportowano do miejsca 
ich przeznaczenia - obozu przymusowej pracy. Wielogodzinna jazda otwartymi ciężarówkami po 
skutej lodem rzece i dalej przez las na miejsce, doprowadziła zesłańców do kresu wycieńczenia. 
Obóz był na wskroś prymitywny i znój, głód, chłód i brud dały sobie szybko radę ze starszym 
pokoleniem rodziny. Wuj Janki zmarł po pięciu miesiącach a ojciec po sześciu. Matka pozostała 
sama z dziećmi. Przeżyła jeszcze surową zimę i zmarła na wiosnę 1941 roku. Zwłoki matki dzieci 
ubrały do grobu w swe najcieplejsze rzeczy - szaliki i skarpety - „by mamie nie było zimno”... Dzieci 
doczekały w lecie 1941 r., w wyniku układu Sikorski - Majski, t. zw. ‘amnestii’, czyli darowania 
win. Mogły obóz opuścić. Janka, ze Stasiem u boku, wyruszyła w drogę. Dokąd? Oczywiście na 
południe, gdzie - chodziły słuchy - formowała się Armia Polska pod dowództwem gen. Andersa. 
Dotarli po wielu przygodach do Krasnowodzka nad Morzem Kaspijskim, skąd odpłynęli do Persji 
i na wolność.. To wszystko dla nas, Polaków, historia niemal tuzinkowa, doświadczenie dziesiątek 
tysięcy polskich rodzin. Na dziwny dalszy ciąg trzeba było czekać sześćdziesiąt lat.

                                                           
 *  *  *                                                    

         
Janka poszła do gimnazjum dla dziewcząt w Nazarecie, w Palestynie. Staś do gimnazjum dla 

chłopców w Heliopolis w Egipcie. Gdy wojna się skończyła, ich drogi rozeszły się. Staś wyemi-
grował o Australii. Janka przejechała do Anglii. Wyszła tam za mąż i miała troje dzieci, które 
ją uwielbiały. Opowiadała im nieraz o swych przeżyciach w Rosji z perspektywy dziecka, jakim 
wtedy była. Opowiadała, często z humorem, rzadko z łezką w oku. 

*  *  *
                                          
Po śmierci Janki w 1997 r. nasza młodsza córka Krystyna, wolna jak ptak, postanawia odbyć 

pielgrzymkę wygnańczym szlakiem matki. Przygotowuje się pilnie, poducza języka rosyjskiego, 
szuka przez internet kontaktów w Rosji. Wprawdzie moskiewski „Memoriał”, specjalizujący 
się w identyfikowaniu zbrodni sowieckich, nie może jej pomóc, ale przekazuję jej sprawę innej 
instytucji, ta, z  kolei, jeszcze innej i nagle znajdują kogoś, kto w sierpniu 2001 r.  będzie w Ar-
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changielsku i gotów pomóc.  To Rusłan, student, nawet mówiący trochę po angielsku. Krystyna 
w sierpniu 2001 r. rusza z Londynu w drogę. Samolotem do Warszawy, dalej koleją: jeden dzień 
do Wilna… jeden do Petersburga. i dalej jeszcze dwa dni do Archangielska. Tam czeka na nią 
Rusłan. Miły i uczynny. Krystyna zatrzymuje się w prestiżowym hotelu pod nazwą „Dwina”. 
Hotel ma piękny hol, ale pokoje prymitywne.  Jej, skromny ale czysty, kosztuje  $12   dziennie. 
Krystyna rozgląda się po mieście. W Archangielsku widzi się dużo „socjalistycznego budownic-
twa”: identyczne, 8-10-cio piętrowe, bloki mieszkalne. Najstarsza dzielnica sięga wstecz XVII 
wieku.  Jest tam muzeum, uniwersytet i biura w stylowych budynkach z kamienia, dziś wiele 
w rozsypce, no i oczywiście rozległy port. Nad wielką rzeką szeroka promenada. Jest i odrestau-
rowana cerkiew prawosławna, skromna na zewnątrz, lecz z pięknym wystrojem wnętrza. Jest 
zbór protestański, pewnie dla załóg statków z obcych krajów. Jest i pomnik Lenina. Na placach 
i ulicach dużo zieleni, która nie raz skrywa wdzięczne drewniane domki. Uderza brak starych 
mężczyzn. Tu mężczyźni nie dożywają starości.  Przeciętna długość ich życia  -  pięćdziesiąt dwa 
lata, o dziesięć lat  mniej niż kobiet.

  Pierwsze zadanie Krystyny to znalezienie miejsca obozu pracy matki. Krystyna nie zna jego 
nazwy.Wuj Staś w Sydney nie mógł był sobie tej nazwy po latach przypomnieć. Rusłan wciąga do 
pomocy koleżankę z miejscowego uniwersytetu, Ludmiłę. Pierwsza niespodzianka: Ludmiła mówi 
po polsku. Poznała język gdy przygotowywała pracą doktorską na Uniwersytecie Archangielskim 
na temat - druga niespodzianka! - „Zsyłki Polaków na Sybir w XIX w.”(!). Jest doskonale zorien-
towana w istniejących archiwach. Udają się razem do miejscowego oddziału Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych [Uprawneniie Wnutrennyi Diel]. Okazuje się że w jego archiwach są zachowane 
spisy więźniów obozów przymusowej pracy obszaru archangielskiego. Jak długo kwerenda potrwa? 
„Tydzień”. Krystyna nie może tak długo czekać. Pomocny urzędnik wypytuje o szczegóły. „Zesłańcy 
byli Polakami?”- Tak. „Wywiezieni rodzinną grupą?” - Tak. „Więc nie pospolici przestępcy?” Nie. 
„Ach, to znajdziemy ich szybko, bo byli w kategorii przestępców wobec sowieckiego państwa, 
stąd odpowiedzialna za nich była nie policja kryminalna, lecz NKWD, a wszystkie kartoteki 
NKWD są już od lat skomputeryzowane i dane z nich łatwo dostępne”. Ewidentnie, przestępcy 
tej kategorii byli dla NKWD - mówiąc językiem księgowych - obiektami ścisłego zarachowania. 
Następnego dnia wręczają Krystynie dokument dotyczący członków jej rodziny. I tak: „...przybyli 
do obozu 01.03.1940 r. - Geisler Wawrzyniec Maciejewicz  ur. w 1880... ...zmarł 07.08.1940 
r.  - to wuj Janki. Dalej ojciec - „Cabała Stanisław Wawrzynowicz... ...zmarł 10.09.1940 r.”. Po-
tem matka - „...Zofia Antonówna... ...zmarła 10.04.1941 r.”. I w końcu sama Janka, „...Janina 
Stanisławowna ...ur. 1924...” i jej brat „...Stanisław Stanisławowicz...” - oboje wykreśleni ze stanu 
obozu 04.09.1941 [„sniatii s uczeta  specposedenia”]. I jest podana nazwa obozu! To „Ulskoe, 
Holmogorskogo rejona Archangelskoj oblasti”.  Krystyna z towarzyszami idzie do biura Inturista. 
Wertują mapę. Ale nie ma na niej Ulskoe, obozu pewnie dawno zlikwidowanego, jeśli kiedykol-
wiek był na publiczną mapę naniesiony. Krystyna telefonuje do wuja w Sydney. Staś przypomina 
sobie nazwę wsi w dalekiej okolicy obozu: Orlica. I Orlica jest na mapie! Od Archangielska sto 
dwadzieścia kilometrów w górę rzeki. Ta wielka rzeka to Dźwina, wpadająca do Morza Białego 
w Archangielsku [nie mylić z ‘naszą’ Dźwiną, wpadającą do Bałtyku w Rydze]. W odróżnieniu od 
lewobrzeżą, prawobrzeże rzeki jest bezludziem i bezdrożem. Orlica leży, wyjątkowo, na prawym 
brzegu, zapewne jako, w swoim czasie, baza dla obozu Ulskoe. Z Archangielska w górę Dźwiny 
raz na tydzień chodzi parostatek. Ku radości Krystyny Rusłan i Ludmiła decydują się towarzyszyć 
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jej w poszukiwaniu obozu. Odpływają z Archangielska pierwszym statkiem do Orlicy. Orlica to 
wioska o piętnastu chałupach i jednym sklepiku. Wieś w ciągu dnia jest niemal wyludniona. 
Życie tu jest twarde, żywność trudna do zdobycia, a w sierpniu dojrzewają płody lasu. Ludzie 
z koszami i kubłami idą w las zbierać co się da: grzyby, jagody, miód z barci, sok z brzóz, by swą 
ubogą dietę wzbogacić na nadchodzącą wkrótce zimę. W rozumieniu tutejszego świata czerwiec 
to wiosna, lipiec - lato, sierpień - jesień, a reszta roku to zima.

W pierwszej chacie spotykają Anatoli. i jego żonę Galinę. Anatoli jest źródłem cennych 
i zupełnie nie oczekiwanych informacji. Zna Ulskoe i wie jak tam iść. Wie, bo przed laty zbierał 
nazwiska i dane więźniów z polskich grobów na obozowym cmentarzu z myślą, że zainteresuje 
ich spisem jakieś polskie instytucje. Posłał, ale nie doczekał odpowiedzi... Do Ulskoe z Orlicy jest 
trzydzieści kilometrów bezdrożem przez podmokły las. Anatoli patrzy krytycznie na sportowe 
obuwie Krystyny. „Wy tam w tym nie dojdziecie. Za grząsko. Musicie mieć gumiaki, bo błoto”. 
I Krystyna dostaje od niego na wyprawę wysokie gumiaki. Spotykają innego mieszkańca wioski, 
Wladimira, który też wie gdzie jest Ulskoe i gotów poprowadzić.  Anatoli ma łazik, chciałby 
zawieźć, ale niestety nie może z trzech powodów: [1] on niema dość benzyny; [2] benzyny nie 
można we wsi kupić, a najbliższa stacja benzynowa odległa o sto kilometrów;  i [3] nawet gdyby 
benzyna była, w lecie  samochód przez błoto nie przejedzie. Samochodem można tam dojechać tylko 
w zimie, gdy mróz zetnie błoto. Ale trochę z niezbędnej mu benzyny Anatoli gotów poświęcić. 
I staje umowa: Anatoli podwiezie ich tak daleko ile się da i następnego dnia będzie na nich czekał 
z łazikiem w tym samym miejscu. Ruszają w drogę. Ujechali z sześć kilometrów. Dalej łazik nie 
przebrnie. Spieszona czwórka - bo dołączył do nich, jako przewodnik, Wladimir - maszeruje ku 
obozowi, nieraz zapadając w błocie po łydki. Krystyna błogosławi gumiaki. Po ponad dwudziestu 
kilometrach marszu podmokłym bezdrożem docierają do pustej leśnej chałupy, czegoś w rodzaju 
znanego w górach nie zagospodarowanego schroniska. Chałupa jest prymitywna, ale ma prycze, 
sienniki i, co najważniejsze, wielki piec. Krystyna jest bardzo zmęczona i z radością myśli o cie-
płym piecu przed nadchodzącą chłodną nocą. Jej radość  przedwczesna. Wladimir rozpala wielki 
piec do czerwoności. Gotują jedzenie a Wladimir wciąż dorzuca do ognia. Gdy ułożyli się do snu, 
Krystyna  czuje,  że z gorąca  nie uśnie.  Rzuca się godzinami na posłaniu jak ryba na piasku, 
aż ochłodzenie wypalonego pieca pozwala jej zapaść w płytki sen. Nie na długo! W pewnym 
momencie otwiera oczy i widzi Wladimira, szykującego się do rozpalenia pieca na nowo. Gdy to 
w domu po powrocie opowiada, zaśmiewa się na myśl, co w mroku owej nocy Rusłan i Ludmiła, 
jeśli nie spali, mogli pomyśleć, gdy dochodził do nich jej stłumiony, błagalny głos: „Nie, Wladimir, 
nie rób tego! Zostaw! Ja nie chcę! Wracaj do siebie. Ja jestem tak zmęczona, znowu przegrzana 
nie zasnę...”. Poczciwy Wladimir odłożył rozpalanie pieca do rana.

Następnego dnia rano docierają do celu. To obóz pracy Ulskoe. Obozu dziś niema, ale po-
zostały po nim jakieś ślady: dwa domki z jakimś porzuconym sprzętem. Cały teren porosły jest 
wysoką trawą, zasłaniającą inne poobozowe ślady... Krystyna wspomina opowiadanie matki. 
Przed sześćdziesięciu laty z tego ogromnego obozowiska wyruszały wczesnym rankiem kolumny 
więźniów na ‘lesoróbkę’. Na porębę  szło się nieraz godzinami. Po dojściu na miejsce więźniowie, 
zmordowani długim marszem, pracowali do wieczora. Po pracy rozpalano wielkie ognisko - opału 
nie brakowało - dokoła którego więźniowie, pospołu ze strażnikami, układali się do snu wieńcem, 
nogami do ogniska. By przeżyć mroźną noc polarną pod gołym niebem nogi, nie głowa, musiały 
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być ciepłe... Następnego dnia od wczesnego ranka praca w lesie, a po  pracy powrót do obozu 
przed nocą. I tak w koło, dwudniowym rytmem...

Krystyna przysiada na klocu drzewnym, tkwiącym jak pniak głęboko i z ziemią, po dziesiąt-
kach lat  murszenia i obrastania  mchem, scalony nie do poznania. Ale do poznania jest długi, nie 
kończący się rząd tych kloców, wytyczony w dal w równych odstępach, czystą linią geometryczną, 
niezależną od terenu po którym  przebiega - woda czy grunt, pagórek czy dół  - linią jakby nie 
należącą do  krajobrazu,  prostą jak strzała lub biegnącą szerokim łukiem. Te masywne kloce były 
kiedyś podstawą wsporników ciągłej szyny,  po której, na rolkach, chwycone klamrami, podwie-
szone pnie drzewne toczono ku rzece. Owa szyna kończyła się nad lustrem Dźwiny. Gdy drzewo 
docierało do końca szyny, klamry rozwierały się i ładunek spadał do rzeki, którą nagromadzone 
pnie spławiano  do Archangielska. I znów wspomnienie matki... Gdy Polaków uwalniano z obozu, 
dorośli skupili się, by ruszyć razem w długą drogę do Archangielska. Ale Janka i Staś, przedsię-
biorcze nastolatki, wskoczyli na podciągany właśnie z ziemi pień i okrakiem na nim poszybowali 
‘na gapę’ pod szyną ku rzece. Z pnia w biegu zeskoczyli nad brzegiem rzeki.

Krystyna przechodzi przez rozległy teren obozu i dochodzi do obozowego cmentarza. Nie 
zasługuje on  dziś na to miano. To teren skarbowanej ziemi, bez śladu  grobów, w które Janka 
ze Stasiem składali przed laty ciała swych rodziców i wuja. W Orlicy mówiono jej, że przed nie-
wielu latu były tam jeszcze widoczne jakieś krzyże,  opierające się czasowi. Dziś niema żadnego.  
Krystyna   myśli o dziadku,  babce i jej bracie, których szczątki leżą  gdzieś na tym anonimowym  
cmentarzysku...

Czas ucieka szybko. Trzeba ruszać w powrotną drogę. Krystyna  z towarzyszami znów za-
nurzają się w las.   Poczciwy Anatoli czeka na nich w lesie,  jak obiecał. Dojeżdżają do  Orlicy 
pod wieczór. Niestety,  statek do Archangielska już odpłynął.  Noc spędzą  w gościnnym domu 
Galiny i Anatoli. Dla niecodziennego gościa gospodarze spraszają sąsiadów. Wszyscy zasiadają 
przy stole, pytają i opowiadają. Krystyna słyszy o ich życiu w tym odległym od świata kraju, 
życiu skromnym ale godnym, o surowych zimach i radosnych wiosnach. O historiach rodzinnych. 
Dominującym tematem tych opowiadań jest  pogarda dla sowieckiego systemu, pod którym 
cierpieli pokoleniami... 

Rano Krystyna budzi się ze świadomością o czekającej ją długim marszu do Archangielska. 
I znów Anatoli  przychodzi z pomocą.  Powiezie  ich  w dół  rzeki czółnem   do znanej mu ścież-
ki, którą pójdą dalej.  Przy czułym pożegnaniu Galina obdarowuje Krystynę  cennym darem: 
wiankiem  suszonych  borowików.  

Płyną małym czółnem z prądem ogromną, mocno sfalowaną rzeką. Anatoli wysadza ich, 
przemoczonych do nitki,  na lewy brzeg  i daje przyjazną, ale niezbyt precyzyjną  wskazówkę:  
„Idźcie prosto w tym”  -  pokazuje ręką  -  „kierunku  przez las. Wilków  nie bójcie się, one latem 
ludzi nie atakują. Dojdziecie  do małej wioski. Przejdźcie wioskę i idźcie dalej w tym samym 
kierunku, aż dojdziecie do drogi, na której doczekacie się autobusu do Archangielska”. Uściskali 
Wladimira, podziękowali, posłuchali, przeszli, doszli i doczekali...

 *  *  *                                                 

Krystyna wróciła do Londynu bez dalszych przygód.  Jest pełna zachwytu nad życzliwością 
i pomocą, jakich na każdym kroku doznawała od Rosjan. Szukała z nimi rozmów,  by lepiej 
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zrozumieć ów odległy świat, który tak zaważył na losach jej rodziny. Los jej rodziny okazywał 
się nieraz  podobny losowi ich własnych rodzin.  Odkryta wspólna nuta zagrała zrozumieniem 
i potęgowała wzajemną sympatię...   

Zdobyty w Archangielsku dokument z archiwum KGB, sporządzony na przyzwoitym papierze, 
pod ministerialnym nagłówkiem, nad urzędowymi podpisami, opatrzony  państwową okrągłą 
pieczęcią z dwugłowym orłem,  Krystyna oddała  w pieczę Instytutowi Polskiemu  i  Muzeum 
im. gen. W. Sikorskiego w Londynie. 

płk  Zbigniew Makowiecki
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Ostatnie spotkanie

Podczas odbywającej się w dniu 30 września 2017 roku w Woli Gułowskiej uroczystości 
upamiętniającej 78 rocznicę kampanii jesiennej 1939 roku, ostatni żyjący żołnierze generała 
Franciszka Kleeberga zostali awansowani na kolejne stopnie oficerskie. Jednym z nich był ppłk 
Zbigniew Makowiecki, awansowany do stopnia pułkownika. Niestety, choroba nie pozwoliła panu 
pułkownikowi, jak do tej pory to bywało corocznie, na przyjazd z Londynu do miejsc ostatnich 
bojów Pułku 3 Strzelców Konnych. Już na błoniach przyklasztornych w Woli Gułowskiej, bez-
pośrednio po zakończeniu uroczystego apelu zapadła decyzja, że tym razem to my, tj. delegacje: 
Szwadronu Toporzysko, Batalionu Dowodzenia Strzelców Konnych 15 GBZ i samorządu Gminy 
Adamów, pojedziemy odwiedzić do Londynu Naszego Pana Pułkownika i przekazać mu wiado-
mość o awansie. Jako, że zaczęły docierać do nas wieści o pogarszającym się stanie zdrowia pana 
pułkownika, z wyjazdem należało się śpieszyć. 

W dniu 10 października 2017 r. delegacja Szwadronu Toporzysko w składzie: rtm. kaw. och. 
Dariusz Waligórski, por. kaw. och. Mirosław First, ppor. kaw. och. Paweł Urban, st. wach. kaw. 
och. Michał Karpierz, st. strz. kaw. och. Jakub Wdowiak oraz reprezentujący barwy 20 Pułku 
Ułanów rtm. kaw. och. Jan Urban – wyruszyła toporzyskowym busem w długą drogę do Lon-
dynu. Po przejechaniu nocą niemal całej Europy, w południe 11 października zaokrętowaliśmy 
się na promie, który przetransportował nas z Calais do Dover, skąd już ponownie drogą lądową 
dotarliśmy późnym popołudniem do Londynu, gdzie dołączył do nas ze Szkocji kpr. kaw. och. 
Sławomir Przybyś. Już tego samego dnia po zakwaterowaniu się, nieświadomi jeszcze wtedy 
ograniczeń obowiązujących w ruchu samochodowym na obszarze metropolii londyńskiej, wyru-
szyliśmy naszym busikiem na długo oczekiwane spotkanie z panem płk. Makowieckim. Do dzisiaj 
nie jestem w stanie zapomnieć radości Pana Pułkownika, widzącego nas w swoim domu i chociaż 
postępująca choroba utrudniała mu dłuższe rozmowy, to jednak, tak jak bywało to wcześniej 
podkreślał braterstwo istniejące pomiędzy strzelcami konnymi i wzajemną troskę o losy kolegów, 
które tym razem to nas sprowadziły do jego domu. Nie sposób zapomnieć wyśmienitych kolacji 
przygotowywanych przez te cztery dni pobytu w Londynie przez córkę pana pułkownika panią 
Krystynę Makowiecką, która również nie kryła radości z naszych odwiedzin.

Kolejny dzień pobytu w stolicy Zjednoczonego Królestwa rozpoczęliśmy od zwiedzania Mu-
zeum Wojny, w którym jako umundurowanych kawalerzystów przyjęto nas bardzo sympatycznie 
i zapoznano z panią dyrektor londyńskiego muzeum kawalerii, dokąd zostaliśmy zaproszeni na 
następny dzień. W dniu 12 października udało nam się jeszcze zwiedzić Instytut gen. Sikorskiego 
i odnaleźć tam kilka pamiątek związanych z naszym pułkiem. Późnym popołudniem, zmęczeni już 
zwiedzaniem i długim spacerem w twardych kawaleryjskich butach z ostrogami po londyńskich 
brukach, znów udaliśmy się do domu pana płk. Makowieckiego, gdzie w czasie odwiedzin w tym 
dniu, wspólnie z dowódcą batalionu dowodzenia 15 GBZ ppłk. Wojciechem Łączyńskim, jego 
zastępcą mjr. Marcinem Kobielskim i kpt. Jarosławem Fiutem, a także z wójtem gminy Adamów 
Sławomirem Skwarkiem oraz dyrektorem Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków Karolem 
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Ponikowskim, wręczyliśmy panu pułkownikowi akt mianowania go na stopień pułkownika 
wojska polskiego i podarowaliśmy przywiezione dla niego z polski: rogatywkę i czarny beret 
z dystynkcjami nowo otrzymanego stopnia. Wielka była radość pana pułkownika, kiedy wspólnie 
z tak licznie przybyłymi do niego przyjaciółmi mógł zaśpiewać jeszcze raz kawaleryjskie piosenki. 
Niestety czas biegł szybko i nadeszła chwila pożegnania kolegów z Giżycka i Woli Gułowskiej, 
którzy wczesnym rankiem następnego dnia odlatywali samolotem do Polski. 

Trzeci dzień pobytu w Londynie, to spotkanie z panią Jolantą Parol wnuczką dowódcy suwal-
skiej brygady kawalerii, tj. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego i wspólne zwiedzanie przepięknego 
Muzeum Kawalerii, oglądanie żołnierzy gwardii królewskiej w czasie konnej zmiany wart przed 
wymienionym muzeum, spacer alejami Hyde Parku oraz długie rozmowy przy wyśmienitej kawie. 
Popołudnie, to nasze kolejne odwiedziny w domu państwa Makowieckich i niestety już coraz 
krótsze rozmowy z tracącym siły Panem Pułkownikiem.

Ostatni, czwarty dzień londyńskiej eskapady poświęciliśmy na dalsze zwiedzanie centrum 
Londynu, tym razem już w wygodniejszym obuwiu, co miało decydujący wpływ na możliwość 
pokonania przez nas pieszo wielokilometrowej trasy turystycznej nabrzeżami Tamizy oraz wśród 
monumentalnych budowli City of London. Nie obeszło się również bez podróży słynnym lon-
dyńskim metrem, gdzie nieomal rozstalibyśmy się z naszym kolegą Kubą Wdowiakiem, który 
w ostatniej chwili ręcznie otworzył drzwi wagonu, w którym my już znajdowaliśmy się. Piękna 
pogoda dopisująca nam w trakcie całej podróży potęgowała wrażenie piękna angielskiej stolicy. 
Niestety czas było już wracać do domu. Jeszcze tylko ostatnie spotkanie z Naszym Panem Puł-
kownikiem i serdeczne pożegnanie.

Niespełna dwa tygodnie od naszego powrotu z Londynu, w dniu 24 października 2017 r. 
dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci płk. Zbigniewa Makowieckiego. Odszedł do 
niebiańskich pułków ostatni z oficerów Strzelców Konnych z Wołkowyska. Cześć Jego Pamięci!

por  kaw  och  Mirosław First
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Londyn

3 listopada, świt. Pochmurne niebo nad Warszawą nastraja smutkiem i melancholia. Mży 
drobny deszczyk, rozmywając kontury portu lotniczego na Okęciu. Z jego wojskowej części sa-
molotem Lockheed C-130 Hercules wzbija się pod niebo delegacja władz państwowych, wojska 
i licznych kawalerzystów ochotników.

Silniki maszyny huczą jak oszalałe, wnętrze wojskowego samolotu transportowego o napędzie 
turbośmigłowym wibruje. Wielu z nas po raz pierwszy podróżuje w ten sposób, a jednak oblicza 
wszystkich są smutne. Nie lecimy bowiem z wycieczką, lecz na pogrzeb naszego towarzysza broni.

Podpułkownik Zbigniew Makowiecki, weteran walk kampanii jesiennej, jeniec oflagów, 
Żołnierz dywizji Maczka, a po wojnie prezes Zrzeszenia kół Pułkowych Kawalerii dla nas był, 
jest i pozostanie przede wszystkim naszym przyjacielem. Któż z nas zapomni jego urok, szarm, 
erudycję i dobre serce? Po przeżyciu stu lat, po całych dziesięcioleciach przepracowanych dla 
Ojczyzny, odszedł na wieczna wartę w swoim angielskim domu w Londynie.

Siedzimy na ławkach wzdłuż metalowych boków samolotu. Nad nami wiszą spadochrony, 
a za małymi okrągłymi okienkami przesuwa się zachodnia Europa, potem kanał La Manche i w 
końcu dostrzegamy poszarpany brzeg Anglii. Wbrew jednak obawom, chmurny zazwyczaj Albion 
wita nas ciepłą, wczesnojesienną pogodą. Pod opieką attaché wojskowego, wynajętym autokarem 
przemierzamy lewostronne drogi brytyjskiej stolicy w stronę Ealingu, jego częśći, gdzie tyle lat 
od zakończenia wojny mieszkał na Pułkownik.

W sercu dzielnicy zamieszkiwanej przez liczną emigrację powojenną wznosi się neogotyckie 
opactwo benedyktyńskie, zwieńczone krenelażowym murem. W chłodnej, surowej nawie na 
prostym katafalku ozdobionym biało-czerwonymi flagami stoi trumna. Kościół jest pełen wojska, 
kombatantów, krewnych i znajomych drogiego przyjaciela. Po nabożeństwie żałobnym następują 
przemowy, wśród których najbardziej chwytające za serce są słowa córki zmarłego – pani Kry-
styny Makowieckiej, która opowiada o powszednim dniu swego taty, jego życiu w rodzinie i dla 
rodziny. Wydawałoby się, że tyle wiemy o Panu Pułkowniku, a przecież jakże często traciliśmy 
z oczu fakt, że poza faktem, że dla nas był ikoną żołnierską, w swym długim życiu pełnił przede 
wszystkim funkcje ojca i męża. Ze wzruszeniem słuchamy tedy opowiadania jego córki, która tak 
namacalnie przedstawia nam historię życia człowieka, o którym napisano tak wiele, z własnego 
punktu widzenia – dziecka, spoglądającego na swego wielkiego ojca przez jego zwykłe czynności.

Po pogrzebie krótka wizyta w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego – polskiej 
placówce kulturalnej w Wielkiej Brytanii, stawiającej sobie za cel gromadzenie, opiekę, opra-
cowanie naukowe oraz udostępnianie archiwów polskiego rządu na uchodźstwie i Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Skromny od zewnątrz budynek przy Princes Gate 20 mieści w swym 
wnętrzu nieprzebrane zbiory. Warto by spędzić tutaj godziny, nie tylko minuty, które pozostały 
nam do odlotu.

Lecz niestety, dzień jest krótki i gdy gaśnie słońce nad Londynem, a zapalają się miriady latarń, 
nasz Hercules wzbija się znowu w niebu, na kurs obrawszy Warszawę. Jakże żałujemy, że nasz 
drogi Pan Pułkownik nie leci z nami, do Ojczyzny, którą tak kochał…

ppor  rez  Bartłomiej Czech-Kosiński
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Warszawa

25 listopada, południe. Słońce świeci nad Warszawą. Grają werble. Po uroczystej mszy świętej 
w katedrze Polowej Wojska Polskiego wyniesiona zostaje urna z prochami pułkownika Zbigniewa 
Makowieckiego. Wzdłuż ulicy Miodowej ustawia się kondukt pogrzebowy. Trzech generałów, 
liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z odkrytymi głowami kroczą za 
karawanem. A przed nim, maszerują długą kolumną poczty sztandarowe szwadronów kawalerii 
ochotniczej. Chyba pierwszy raz zdarzyło się, by tak liczne sztandary kłuły niebo, by tak wiele 
barwnych otoków braci kawaleryjskiej jaśniało w jednym miejscu i czasie. Kondukt na długości 
ponad kilometra idzie ulicami stolicy, zmierzając na wojskowe Powązki, gdzie w rodzinnym 
grobowcu spoczną prochy pana pułkownika.

Pogrzeb zgromadził w Warszawie niespotykaną nigdy wcześniej reprezentację kawalerzystów-
-ochotników. Szwoleżerowie, ułani i strzelcy konni stawili się tłumnie, by pożegnać żywą legendę.

Przechodziła bowiem do historii pewna opoka. Oto odszedł ostatni oficer kampanii jesiennej, 
człowiek zaangażowany całym swym życiem w umacnianiu patriotyzmu wśród tych, którzy 
kroczyli teraz przed jego urną, w hołdzie.

Nie zgadzam się, jednak, by ta historia się skończyła. Gdyby myśleć takimi kategoriami, 
trzeba by podejść do minionego wydarzenia, a zwłaszcza do całej pracy drogiego przyjaciela jak do 
faktu przebrzmiałego i zgasłego. Tego nam właśnie czynić nie wolno. I tego uczynić nie chcemy.

Trud Pana Pułkownika, jego miłość do Ojczyzny nie zgasła wraz z jego śmiercią, lecz rośnie 
i rozwija się w nas. Poniesiemy teraz my, ochotnicy, ten sztandar z dumą i przekażemy go w przy-
szłości następnym pokoleniu. Jesteśmy nie to nie tylko winni Panu Pułkownikowi, ale i wszystkim 
kolegom zmarłym i poległym. 

ppor  rez  Bartłomiej Czech-Kosiński
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Pogrzeb płk Zbigniewa Makowieckiego

Płk Zbigniew Makowiecki odszedł na wieczną wartę 24 października 2017 r w Londynie.
Szwadron w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefa-

na Czarnieckiego odprowadził, naszego ostatniego weterana, na wieczną wartę, na cmentarzu 
w Grudziądzu. Zgodnie z ostatnią wolą płk Zbigniewa Makowieckiego jego prochy miały zostać 
złożone w trzech urnach. Odbyły się już pogrzeby w Londynie i w Warszawie. Trzecia Urna z jego 
prochami spoczęła na cmentarzu w Grudziądzu.

Płk Zbigniew Makowiecki był absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Gru-
dziądzu, którą ukończył w 1935 roku.

Trochę o historii miasta Grudziądza.
Grudziądz, przed 1920 rokiem, był pod zaborem Pruskim. Powrócił do macierzy w styczniu 

1920  r. W latach międzywojennych Grudziądz był miastem garnizonowym. Posiadał wiele obiektów 
wojskowych, między innymi twierdzę zwaną „cytadelą”. Na terenie tej twierdzy stacjonowały: 18 
Pułk Ułanów Pomorskich, 64 i 65 pułki piechoty, 16 pułk artylerii lekkiej, Wyższa Szkoła Lotnicza  
(przeniesiona później do Dęblina – słynna do dziś Szkoła Orląt), Centrum Wyszkolenia Żandar-
merii oraz  słynna szkoła - Centrum wyszkolenia Kawalerii.

Kawalerzyści zawsze uważani byli za elitę i w związku z tym mieli poczucie wyższości nad 
innymi rodzajami broni. Było to też wynikiem tradycji Polskiej Jazdy, nieskazitelności w umun-
durowaniu, pięknego wyglądu w czasie defilad, szarmanckie zachowanie wobec kobiet i wielkiego 
„Ducha” walki, zaciekłości w bojach. 

Podchorążowie grudziądzkiej szkoły, po promocji byli kierowani do poszczególnych pułków. 
Płk Makowiecki trafił do rezerwy 1 Pułku Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
Gdy wybuchła II wojna światowa służył w Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana 
Czarnieckiego, z którym to przeszedł cały szlak bojowy aż do ostatniej bitwy w Kalinowym Dole.

Po wojnie całe swoje życie poświęcił kawalerii ochotniczej. Przekazywał nam w swoich nie-
kończących się opowieściach wspaniałą wiedzę o tych trudnych latach wojennych, o walkach 
z hitlerowskim najeźdźcą, o zwyczajach i tradycjach kawaleryjskich.

Przyjeżdżał do nas (pomimo swojego wieku) na wszystkie uroczystości i manewry. Przebył 
z nami cały  33 dniowy rajd szlakiem bojowym Pułku 3 Strzelców Konnych, który zorganizowa-
liśmy w 2009 roku. Podczas niego mieliśmy również czas na wspomnienia pułkownika, a pamięć 
miał niesamowitą. Wspominał o kawalerzystach którzy polegli w walce z hitlerowskim najeźdźcą, 
o przeprawach przez rzeki i o własnych przeżyciach na tym szlaku.

Bardzo dużo snuł opowieści o czasach pobytu na szkoleniu w Grudziądzu. Pozostawił tam 
dużą część swojego serca i pewnie też dlatego jego ostatnią wolą było aby część jago prochów 
spoczęła na Grudziądzkim cmentarzu.

Cześć Jego pamięci !!!
                                                                                          chor  rez  Janusz Sieprawski
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Rozpoczęcie obchodów święta pułkowego oraz 
bal kawaleryjski 15 GBZ

Powoli na kalendarzu zbliżały się daty najważniejsze dla Pułku 3 Strzelców Konnych, a mia-
nowicie Dzień święta pułkowego. Lecz w tym roku postanowiliśmy tę uroczystość podzielić na 
3 części, każdą w innej części Polski, oczywiście nie bez powodu, każde miejsce miało wpływ na 
dzieje Szwadronu oraz z powodu zachowania pewnych tradycji. Tak więc pierwszym przystankiem 
były malownicze Mazury, a dokładniej rzecz biorąc mała miejscowość Śniadowo. 

Śniadowo leży na szlaku kampanii wrześniowej, w czasie której właśnie na tym terenie, w bitwie 
pod Truszkami zginęli żołnierze P3SK. Ponadto szkoła podstawowa w miasteczku nosi imię P3SK.

Uroczystości w Śniadowie zaplanowane były jako wspólne obchody wraz z Batalionem 
dowodzenia 15 GBZ, który to również otrzymał i dumnie nosi barwy P3SK jako kontynuacje 
tradycji. Jednakże rzeczą która nas zaskoczyła był zorganizowany, dwa dni wcześniej, przez tą 
właśnie jednostkę Bal Kawaleryjski w Giżycku, na który otrzymaliśmy zaproszenie, oraz ochoczo 
wyruszyliśmy w podróż na drugi koniec Polski w mroźny lecz słoneczny piątek 21 kwietnia. Po 
drodze odebraliśmy świeżutko wydrukowane Jednodniówki, co by rozdać uczestniką balu oraz 
osobą oficjalnym podczas niedzielnych obchodów. Z powodu, iż podróż była dość długa, gościn-
nością jak zawsze wykazał się nie kto inny jak sam ppłk rez. Andrzej Gładysz, który z otwartymi 
ramionami przyjął nas do swego domu, gdzie mogliśmy się szybko odświeżyć po trudach drogi 
oraz przygotować do balu. Tak więc udaliśmy się na Bal Kawaleryjski w składzie rtm. kaw. och. 
Dariusz Waligórski wraz z partnerką, por. kaw. och Mirosław First, chor. rez. Janusz Sieprawski 
oraz kpr. kaw. och. Piotr Urban wraz z partnerką. Podczas wejścia na salę przywitał nas szpaler 
żołnierzy, sala była przepięknie ozdobiona wraz z akcentami oraz proporcami w barwach naszego 
pułku, po przejściu przez szpaler przywitał nas osobiście ppłk Wojciech Łączyński wraz z małżonką, 
po czym zostaliśmy odprowadzeni do stołów przez żołnierzy. Stoły były suto zastawione przeróż-
nymi potrawami, kelnerzy co rusz przynosili kolejne rozmaitości, orkiestra grała muzykę na żywo 
i tak bal upłyną przy tańcach, rozmowach, śpiewach, nie zabrakło również żurawiejek o północy 
oraz zdrowia konia, w końcu był to bal Kawaleryjski. W ten sposób czas szybko minął, a słońce 
wnet miało świtać, co oznaczało, że bal dobiegał końca i udaliśmy się na spoczynek. Następny 
dzień upłyną spokojnie, wraz z przygotowaniami do niedzielnego święta.

W niedzielny poranek wyruszyliśmy skoro świt do Śniadowa, drogi mieliśmy nie mało, pogoda 
też nie sprzyjała, a uroczystości rozpoczynały się jeszcze przed południem, Mszą Świętą w intencji 
żołnierzy P3SK w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP, z udziałem Wojskowej Asysty 
Honorowej 15 GBZ. Oczywiście nie zabrakło naszego sztandaru na tej uroczystości. Następnie 
przemaszerowaliśmy na pobliski cmentarz, gdzie pod grobem kawalerzystów P3SK odbył się 
uroczysty apel zakończony salwą, po której złożono przy grobie znicze oraz kwiaty przez delegację 
m.in.  Władz samorządowych, Szkoły Podstawowej im. P3SK w Śniadowie, 15 GBZ oraz przez 
naszą delegację. Po wszystkim odegrano sygnał śpij kolego, sztandary zostały odprowadzone, 
a następnie udaliśmy się dalsze części obchodów, gdyż batalion przygotował liczne atrakcje dla 
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mieszkańców. Były to chociażby pokazy wyszkolenia strzelców batalionu dowodzenia 15 GBZ, 
koncerty czy też wystawa sprzętu wojskowego. Niestety mimo chęci pozostania dłużej czas naglił, 
ponieważ droga powrotna była długa, tak więc czym prędzej złożyliśmy liczne podziękowania 
i pożegnania, po czym udaliśmy się w drogę powrotną. 

Tym sposobem zainicjowaliśmy trój częściowe obchody naszego Święta pułkowego które 
jak co roku przypada na 27 kwietnia. Następnie tydzień później miały się odbyć uroczystości 
w Krakowie oraz już w maju zawody militari w Toporzysku.

kpr  kaw  och  Piotr Urban
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Święto Pułkowe 2017 – Kraków – Toporzysko

Jak co roku z okazji Święta Pułkowego odwiedziliśmy groby naszych dowódców i kawale-
rzystów na Krakowskich i podkrakowskich cmentarzach. Jest to już wieloletnia tradycja naszego 
Szwadronu, aby w tym radosnym dniu pamiętać o naszych poprzednikach. Nad ich grobami 
pochylił się sztandar Szwadronu, odmówiliśmy krótkie modlitwy, zaciągnęliśmy warty i złożyliśmy 
kwiaty, a by w ten symboliczny sposób byli w tym szczególnym dla Pułku dniu wraz z nami. 
Po uroczystej mszy św. w kościele Ojców Kapucynów przy ulicy Loretańskiej w intencji naszych 
żołnierzy odbył się uroczysty apel, na którym barwy pułkowe otrzymało dwóch kolejnych kawa-
lerzystów ochotników: strzelec Konny Artur Grzyb i strzelec konny Jakub Wójtowicz.

W Toporzysku jak co roku z okazji Święta Pułkowego rozegrane zostały Zawody Militari 
o buzdygan płk. dr. hr. Bronisława Lubienieckiego, które były jednocześnie eliminacjami do 
Mistrzostw Polski Militari.

Barwy naszego Pułku reprezentowali podporucznicy kawalerii ochotniczej Bartłomiej Przybyś 
i Paweł Urban, oraz wach. kaw. och Andrzej Kowalczyk i kpr. kaw. och Piotr Urban. Byliśmy 
bardzo szczęśliwi gdy zwycięzcą zawodów okazał się kawalerzysta naszego Pułku ppor. kaw. och. 
Bartłomiej Przybyś. Jak co roku odbył się uroczysty capstrzyk przy obelisku poświęconym pamięci 
naszych żołnierzy, uroczysta Msza św. w kościele w Toporzysku i oczywiście zabawa i śpiewy do 
samego rana na raucie wydanym z okazji Święta. Honorowym gościem Święta był Pan płk Zbi-
gniew Makowiecki. Pan płk Makowiecki odebrał w trakcie Święta Laur Wieniawy przyznany mu 
przez Kapitułę tego wyróżnienia. Jak się później okazało było to ostatnie Jego Święto Pułkowe 
i Jego ostatni pobyt w Toporzysku.
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Nagroda im. gen. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego

Nagroda im. gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego została ustanowiona, aby wyróżnić 
osoby, instytucje i społeczności, które swoją pracą i twórczością promują historię polskiej jazdy 
i ideały przyświecające przedwojennej kawalerii.  Przyznawana jest za dokonania w roku ubiegłym, 
wyjątkowo może zostać przyznana za całokształt działalności.

Nagroda nosi imię najsłynniejszego polskiego kawalerzysty - gen. Bolesława Wieniawy Dłu-
goszowskiego. Jest on symbolem kawalerii, przedwojennego fasonu i fantazji. Generał dywizji 
Wojska Polskiego, dyplomata, osobisty adiutant Józefa 
Piłsudskiego, poeta, lekarz medycyny, tłumacz, dzienni-
karz, wojskowy, artysta.  W swoim życiorysie łączył szereg 
aktywności - od artystycznych przez dyplomatyczne do 
wojskowych i to właśnie wszystkie one zawarte są w na-
grodzie Jego imienia. 

 Statuetki wręczane są w następujących kategoriach, 
1. Sztuka: literatura, malarstwo, fotografia
2. Nauka: praca naukowa, książka
3. Film: największe wydarzenie medialne (w tym 

reżyser, aktor, scenarzysta itd.)
4. Żołnierz: działalność na rzecz tradycji kawale-

ryjskiej w WP
5. Jednostka WP: kultywowanie tradycji kawale-

ryjskiej przez oddziały WP
6. Popularyzator: popularyzacja historii przez oso-

by cywilne (w tym np. prezydent miasta, senator, 
urzędnik, dyrektor ośrodka kultury, organizator 
przedsięwzięć)

7. Wydarzenie: największe wydarzenie promujące 
kawalerię polską, (wystawa, impreza kawaleryj-
ska, rekonstrukcja, pokazy, eventy itd.)

8. Konie i Jeździectwo: osoby zasłużone w działal-
ności jeździeckiej (sukcesy sportowe w mundurze) 
ale i hodowlanej

9. Społeczność: miasto, gmina, stowarzyszenie, 
fundacja promujące kawalerię i tradycje

10. Dziennikarz: artykuł, wywiad, materiał prasowy, 
radiowy i TV

11. Nagroda specjalna: za całokształt działalności
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Obóz  w Giżycku

Korzystając z zaproszenia płk. Andrzeja Gładysza wybraliśmy się, ze szwadronowymi rekru-
tami, na obóz szkoleniowy do Orzysza, a dokładnie na Kemping „Pod Sosnami” w Okartowie.  
Przepiękne miejsce. Sosnowy bór na wzgórzu i jedna z nielicznych plaż w tej części Jeziora Śniardwy.  

  Podczas obozu korzystaliśmy z uroków przepięknej mazurskiej natury ale rekruci uczestni-
czyli również w szkoleniu zorganizowanym przez Batalion Dowodzenia 15 GBZ oraz prowadzili 
„żywe lekcje historii” dla okolicznej młodzieży. 

Szkolenie dotyczyło terenoznawstwa, pierwszej pomocy, łączności oraz budowy broni i strze-
lania. Było zorganizowane w interesujący sposób. Chłopcy byli zadowoleni z poznania nowych 
zagadnień w praktycznej formie, a szkoleniowcy zadowoleni z rekrutów. Jak później zauważyli 
rzadko można spotkać tak ułożoną i zainteresowaną tematem młodzież- parę miesięcy służby 
w Kawalerii Ochotniczej zrobiło swoje. Podczas naszego pobytu zorganizowaliśmy również 2 
żywe lekcje historii. Pierwszą w Zespole Szkół w Okartowie gdzie najpierw młodzi kawalerzyści 
prowadzili zajęcia z młodzieżą, a po południu zaproszono mieszkańców i młodzież na pokaz 
wyszkolenia kawaleryjskiego, czyli musztrę konną oraz władanie białą bronią. W tym miejscu 
należy podziękować Panu rtm. kaw. och Piotrowi  Szakaczowi za udostępnienie koni oraz pomoc 
w przeprowadzeniu samego pokazu. 

Należy się również pochwała kawalerzystom  Arturowi Grzybowi oraz Jakubowi Wójtowi-
czowi, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w pokazie konnym i to w dodatku na obcych koniach 
i przed licznie zgromadzoną publicznością -  dali radę.

Kolejne zajęcia z historii Kawalerii prowadziliśmy na terenie zespołu szkół w Orzyszu. Tam 
niestety już bez koni. Jestem bardzo mocno podbudowany postawą naszych kadetów podczas 
samego pokazu, ich determinacją i sprawnością podczas jego przygotowania. Świadczy o niej fakt, 
że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przygotowaliśmy wystawę na terenie wskazanym przez 
organizatorów (banery, sprzęt kawaleryjski proporczyki itd.) Kiedy już wszystko było gotowe, 15 
minut przed rozpoczęciem pojawiła się pani dyrektor i poprosiła  o przeniesienie. Zgodziłem się ale 
uprzedziłem, że w związku z powyższym zajęcia odrobinę się opóźnią. Jakie było moje zaskoczenie 
gdy po 10 minutach wszystko było gotowe i o planowanym czasie mogła nas odwiedzić 1 klasa. 

Nasz pobyt w Orzyszu to oczywiście nie tylko szkolenia oraz pokazy wyszkolenia kawaleryj-
skiego.  Chłopcy mieli też okazję wykazać się umiejętnościami pionierskimi. W ramach pomocy 
Panu Pułkownikowi wznieśli na kempingu szlaban według własnego projektu. Szlaban przerwał 
cały sezon, a być może posłuży i w przyszłym roku. 

Znaleźliśmy również czas na spływ kajakowy od Orzysza przez kanał , Jezioro Tyrkło, aż 
do naszego  obozowiska na Śniardwach. Przeprowadziliśmy również łódź wiosłową z hangaru, 
w którym zimowała. Dzięki niej mogliśmy o świcie „podglądać bobry”.

Pobyt „Pod Sosnami” był bardzo przyjemny. Kawalerzyści mieli czas by się zżyć podczas 
wykonywania wspólnych zadań np. przygotowywania posiłków. Jestem mile zaskoczony ich 
obowiązkowością i sumiennością w ich wykonywaniu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za gościnę na 
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kempingu Pod Sosnami oraz za szkolenie i przyjęcia ze strony żołnierzy Batalionu Dowodzenia 
15 GBZ.

Jedynym czego brakowało podczas obozu, szczególnie patrząc na przepiękne piaszczyste tereny 
wokół obozowiska to koni - może uda się je zabrać w przyszłym roku. 

 
      chor  kaw  och  Marek Sroczyński 
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Święto 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Orzysz

W dniu 15 lipca 2017 roku na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych 
w Orzyszu, w ramach obchodów święta 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej odbyło się wy-
darzenie „Zawsze Gotowi - Walka czołgów”. Scenariusz działania podzielony był na poszczególne 
etapy, podczas których publiczność mogła zaobserwować marsz ubezpieczony czołgów PT-91, 
natarcie i opanowanie głównego obiektu z wykorzystaniem pozoracji pola walki.

W trakcie ramowego programu „Walki czołgów” odbył się militarny piknik rodzinny, na 
którym zaprezentowano pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 15 
Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz wojsk wchodzących w skład Batalionowej Grupy 
Bojowej NATO rozwiniętej w Polsce.

W pokazie uczestniczył również szwadron kawalerii ochotniczych, a w jej składzie sekcja 
Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych. Dowódcą naszego oddziału na 
święcie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej był ppłk Andrzej Gładysz, który w imieniu ka-
walerii ochotniczej wręczył dowódcy Brygady, gen. bryg. dr. Jarosławowi Gromadzińskiemu 
symboliczne ostrogi kawalerzysty 

Całość tego wydarzenia zwieńczyła defilada czołgów PT-91, które prowadził szwadron ka-
walerii ochotniczej.
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Wspomnienia z planu filmowego „Legiony”

W sierpniu 2017r. drogi powiodły nas na Mazowsze, gdzie przez dwa tygodnie braliśmy 
udział w produkcji filmu pod roboczym tytułem „Legiony”. Film ten ma opowiadać o legio-
nistach marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz ich czynach bojowych, w latach 1914-1916. Jest 
to historia legionów od wymarszu z Oleandrów po bitwę pod Kościuchnówką. Reżyserem jest 
Dariusz Gajewski.

Produkcja tego filmu, z wiadomości jakie do nas doszły, jest najdroższą produkcją tego typu 
filmów. Została na niego przeznaczona kwota około 28 mln zł. Na ekrany kin ma wejść  5 paź-
dziernika 2018r.

Nasz obóz został rozbity w miejscowości Jarnice w niedalekiej odległości od Sowiej Góry, gdzie 
były nagrywane sceny batalistyczne słynnej szarży pod Rokitną, 13 czerwca 1915r. W naszym 
obozie zakwaterowali się ułani z zaprzyjaźnionych pułków oraz rekonstruktorzy i kaskaderzy. 
Zostały też rozstawione stajnie polowe dla koni. 

W realizacji tego przedsięwzięcia brało udział 62 kawalerzystów na koniach i 180 rekon-
struktorów pieszych. 

Do naszych zadań należało wykarmienie całego tego towarzystwa. Ponieważ były to wa-
runki polowe musieliśmy zmierzyć się z nie lada wyzwaniem. Śniadania i kolacje były w formie 
szwedzkiego stołu, a obiady były dowożone w termosach z baru. Z wyżywienia wszyscy byli 
bardzo zadowoleni, a wiadomo że nic tak nie poprawia humoru jak syty żołądek i na tym polu 
odnieśliśmy duży sukces.
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Program dnia był bardzo napięty. Na początku były treningi całego towarzystwa, aby ekipa się 
zgrała. Potem, na planie filmowym powtarzały się, czasami w nieskończoność sceny batalistyczne, 
bo ciągle było coś nie tak jak to widział reżyser.

Bardzo zdolni byli pirotechnicy. W trakcie nagrywania sceny z udziałem kaskaderów udało 
się im nawet „zestrzelić” drona, z którego też była nagrywana ta scena, a w ferworze dalszych 
ujęć „poległy następne dwie kamery”. Reżyser zarządził przerwę i w  tym momencie jeden z na-
szych ułanów zadaje reżyserowi pytanie „a macie jeszcze czym nagrywać?” chwila konsternacji 
i decyzja na dziś kończymy. Tym sposobem jeden dzień w produkcji został skrócony bo brakło 
sprzętu do dalszej pracy.

Praca na planie filmowym dostarczyła nam nowych doświadczeń i na pewno dla wielu osób 
będzie wspominana jako wspaniała i integrująca  przygoda. Wieczorami przy ognisku i pieczonych 
kiełbaskach snuły się opowieści o doznanych przeżyciach dnia. Nie zabrakło również wspólnych 
śpiewów. Teraz z niecierpliwością czekamy na premierę tego filmu w kinach. Będziemy sobie 
przypominać jak to było tworzone.

Jak pracowaliśmy przy poszczególnych ujęciach. Również o naszych charakteryzacjach, których 
sam wygląd czasami przerażał.

                                                                               chor  rez  Janusz Sieprawski 
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Obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wysokiej

Obowiązkiem kawalerii zawsze była dbałość o kultywowanie tradycji oraz dbałość o pamięć 
wydarzeń z przed lat wielu, dlatego też w roku 2017 grupa kawalerzystów oraz kandydatów od-
powiedziała na zaproszenie, władz lokalnych gminy Jordanów, aby wziąć udział w uroczystościach 
upamiętniających 78. rocznicę wybuchu 2 wojny światowej w miejscowości Wysoka

Pogoda tego dnia bardzo sprzyjała tego typu wydarzeniom, temperatura wręcz idealna oraz 
słońce wyglądające zza chmur, ok. godziny 11 spotkaliśmy się w wyznaczonym miejscu zbiórki, 
na pobliskim parkingu OSP Wysoka, w składzie: Dowódca: kpr. kaw. och. Piotr Urban, Poczet 
Sztandarowy: st. strz. Karol Ślęczek, Jakub Wójtowicz, Artur Grzyb, oraz kandydaci: Jakub Zięba, 
Dawid Jabcoń, Dawid Zych. Uroczystości rozpoczęły się w samo południe uroczystą mszą świętą 
odprawianą przez samego proboszcza parafii na Wysokiej. W mszy uczestniczyły liczne sztandary 
służb mundurowych w tym także wojskowy wraz z kompanią honorową z 10 Brygady Kawalerii 
Pancernej im. generała Stanisława Maczka ze Świętoszowa, szkół, a także kombatanckie i samo-
rządowe. Po zakończeniu mszy świętej utworzywszy kolumnę marszową, w rytm granych przez 
orkiestrę z Osielca melodii patriotycznych, udaliśmy się pod pomnik na cmentarzy upamiętniający 
walki na Wysokiej, zwanych szerzej jako Bitwa pod Jordanowem, pod taką nazwą do historii przeszły 
walki wojsk polskich z niemieckim najeźdźcą toczone w dniach 1-3 września 1939 r. w południowo-
-wschodniej części dzisiejszego powiatu suskiego. Wojska niemieckie natarły z południa, z terenu 
Słowacji. Na pierwszy punkt oporu na jaki trafiły, po przekroczeniu granicy na Orawie, była leżąca 
w dzisiejszym powiecie suskim miejscowość Wysoka. W dniach 1-2 września 1939 roku polskie 
jednostki pod dowództwem pułkownika Stanisława Maczka dzielnie wspierane przez bohaterskich 
mieszkańców tej wsi, stoczyły tu z nacierającym wrogiem ciężkie boje. W walkach zginęło 55 pol-
skich żołnierzy i 3 cywilów. Niemcy, po zajęciu Wysokiej, spalili w odwecie za opór stawiany przez 
mieszkańców wszystkie zabudowania we wsi. W 1955 roku na miejscu zbiorowej mogiły polskich 
żołnierzy postawiony został pomnik upamiętniający ich bohaterskie czyny.

Właśnie pod tym pomnikiem odbyły się główne uroczystości obchodów. Po wprowadzeniu 
kompani honorowej oraz wszystkich pocztów sztandarowych został odegrany hymn państwowy 
podczas którego została wciągnięta flaga Polski na maszt. Następnie został przeprowadzony, przez 
10 Brygadę Kawalerii Pancernej, apel pamięci, w którym zostały wspomniane personalia osób 
biorących udział w wydarzeniach z tamtych lat, na tamtej ziemi, oczywiście zakończony salwą 
honorową. Na zakończenie nastąpiło kilka okolicznościowych przemówień, wygłoszonych przez 
władze lokalne oraz ludzi związanych z tematem wydarzeń wojennych na Wysokiej w tym Córki 
jednego z obrońców Wysokiej, którzy to przedstawili zarys działań wojennych na tamtym terenie.

Kończąc prowadzący podziękował wszystkim uczestniczącym za liczne przybycie oraz za 
wspaniały przykład uczczenia pamięci żołnierzy walczących podczas 2 wojny światowej, oraz 
kultywowanie tej chlubnej tradycji obchodów 1 września na Wysokiej. Oczywiście wszyscy 
uczestnicy otrzymali słowne zaproszenie na rok następny.

kpr  kaw  och  Piotr Urban
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Olszewo

W nocy 17 września obchodzona jest rocznica bitwy pod Olszewem, jednej z najpamiętniejszej 
dla 3 Pułku Szwoleżerów wchodzącego w skład tej samej brygady co Pułk 3 Strzelców Konnych. 
W tym roku, już po raz drugi, Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów postanowił uczcić tą 
rocznicę organizując wspólnie z władzami lokalnymi obchody, których kulminacyjnym punktem 
była nocna inscenizacja tego wydążania.

Już wczesnym rankiem grupa strzelców i kandydatów kawalerii ochotniczej w składzie: kpr. 
Piotr Urban, st. strz. Jakub Wdowiak oraz kandydaci Jakub Zięba, Kacper Źrubek, Dawid Zych, 
Tomasz Hanusiak wyruszyli z garnizonu w Toporzysku by wesprzeć zaprzyjaźniony oddział. Na 
miejscu oczekiwał na nich ppor. kaw. och Paweł Urban, który bezpośrednio uczestniczył w przy-
gotowaniu scenariusza wielkiego finału 78 rocznicy bitwy. Grupa pod dowództwem kpr. Urbana 
wzięła udział we mszy świętej poświęconej poległym, a następnie w oczekiwaniu na zmierzch, 
zwiedzali wystawę sprzętu przygotowaną przez 1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazo-
wieckich WP oraz sojuszników z Grupy Bojowej NATO. Poza wystawą nieco wrażeń przyniósł 
pokaz ciężkiego sprzętu w akcji symulującej warunki bojowe oraz dynamiczna prezentacja technik 
walki wręcz. 

Pod wieczór przyszła pora na zamianę ról, kawalerzyści ochotnicy z całej Polski mieli stanąć 
w centrum uwagi- wszyscy umundurowani na modłę polową z 39 roku po przeglądzie mundu-
rowym pobrali broń i amunicję, a następnie zostali przydzieleni do odpowiednich pododdziałów. 
Od tego mementu panowała pełna wojskowa dyscyplina - szczegółowy przebieg działań znali 
jedynie dowódcy, zaś rola podkomendnych było wypełnianie rozkazów. 

Tego jak widowiskowa była inscenizacja nie da się opisać słowami, wiec kto nie był niech żałuję. 
Jednak by nie zostawiać nieobecnych bez żadnych informacji wystarczy stwierdzenie, że inscenizacja 
udała się znakomicie. Wśród wybuchów, strzelających płomieni trawiących scenografię oraz salw 
karabinowych, przedstawiono wszystkie kluczowe punkty bitwy od wejścia szwoleżerów do wsi, 
napotkania posterunku niemieckiego, wycofania i spieszenia oddziału przez zdobycie wiatraka 
po wycofanie się sił Polskich i pacyfikację wsi. Na pochwałę zasługuje dzielność koni biorących 
udział w inscenizacji, gdyż wzorowo spisały się w tak trudnych dla tych zwierząt warunkach.

Na zakończenie odbyła się defilada uczestników rekonstrukcji, którzy bezpośrednio po niej 
udali się na apel pamięci. Apel ten przebiegał w wyjątkowej atmosferze. Licznie zgromadzeni 
mieszkańcy, kawalerzyści ochotnicy i żołnierze WP wciąż mieli w pamięci dopiero co zakończone 
widowisko przez co wspomnienie poległych przeżywali w sposób nadzwyczaj wzniosły. Wydawać 
by się mogło, że nawet powrót do domu przebiegał w bardziej zadumanym niż zazwyczaj nastroju.

ppor  kaw  och  Paweł Urban
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Pola Chwały

W dniach 22-24 września 2017r. w Niepołomicach odbyły się „Pola Chwały” - jedna z najwięk-
szych akcji historyczno - militarnych w Polsce, w tym roku poświęcona epoce wojen napoleońskich.

W ostatni dzień imprezy kawalerzyści ze Szwadronu Toporzysko w barwach P3SK uczestni-
czyli w Rycerskiej Mszy Polowej obok kościoła parafialnego. Następnie razem z wieloma grupami 
historycznymi i rekonstrukcyjnymi przeszli defiladą przez centrum Niepołomic. 

Po prezentacji wszystkich oddziałów na parkurze u podnóża zamku królewskiego odbył się 
pokaz musztry konnej oraz pokaz lansjerów i władanie białą bronią.  

st  strz  kaw  och  Karol Ślęczek 
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Mistrzostwa Polski Militari 2017

W tym roku Mistrzostwa Polski miały szczególna oprawę. Odbyły się na Warszawskim 
Służewcu wraz z najważniejszą gonitwą sezonu – Wielką Warszawską. Było to możliwe dzięki 
uprzejmości wieloletniego przyjaciela naszego Pułku, Prezesa Totalizatora Sportowego, Pana 
Grzegorza Sołtysińskiego. Niesamowita oprawa Mistrzostw, wielotysięczna publiczność, wspaniałe 
bardzo wyrównane przejazdy zawodników i wielkie emocje. Tyle w skrócie. Barwy naszego Pułku 
reprezentowali ppor. kaw. och. Paweł Urban i wach. kaw. och. Andrzej Kowalczyk. Niestety 
pomimo wielu świetnych przejazdów naszych zawodników, szczęście ty razem do nas się nie 
uśmiechnęło. W zawodach uczestniczyli też pełniąc funkcje sędziowskie nasi oficerowie, rtm. kaw. 
och. Dariusz Waligórski – Sędzia Główny Zawodów i por. kaw. och. Paweł Wieńć – sędzia prób 
kawaleryjskich oraz strz. kon. kaw. och. Zbigniew Seibt – Komisarz Zawodów i niezastąpiona 
Pani Barbara Zygmunt – Sędzia próby WKKW.

Wola Gułowska 2017

30 września odbyły się obchody 78 rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 w Woli 
Gułowskiej. Jak co roku, na pamiątkę ostatniej bitwy kampanii polskiej w 1939 roku stoczonej 
pod Kockiem, Serokomlą i Wolą Gułowską przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” gen. 
Franciszka Kleeberga (SGO „Polesie”) mieszkańcy regionu złożyli hołd bohaterom, którzy oddali 
życie za Ojczyznę.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się pokazem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu batalio-
nu dowodzenia oraz sojuszniczych armii wchodzących skład  batalionowej grupy bojowej NATO. 
Gospodarzem imprezy była Wola Gułowska, gmina Adamów oraz Stowarzyszenie Szwadron 
Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana 
Czarnieckiego. Wójt gminy Pan Sławomir Skwarek, dowódca dywizjonu rotmistrz kawalerii 
ochotniczej Dariusz Waligórski i dowódca batalionu dowodzenia ppłk Wojciech Łączyński,  jak 
co roku dołożyli wszelkich starań aby uroczystości rocznicowe miały godną oprawę

Punktualnie o godzinie 14:00 rozpoczęła się Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Patronki 
Żołnierzy Września. Po nabożeństwie przy kwaterze Kleeberczyków, na cmentarzu w Turzystwie, 
w asyście kompanii honorowej batalion dowodzenia oraz orkiestry wojskowej z Dęblina odbył 
się Apel Poległych. Po chwili zadumy Dyrektor Departamentu Kadr MON Radosław Peterman 
wraz z dowódcą 15 GBZ gen. bryg. dr Jarosławem Gromadzińskim w imieniu Ministra Obrony 
Narodowej złożyli wiązankę w miejscu pamięci SGO „Polesie”. Kwiaty złożyły także stowarzy-
szenia i organizacje kombatancie oraz  społeczeństwo gminy Adamów.
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Od godziny 16.00 uroczystości przeniosły się na błonia przyklasztorne, gdzie zostali awan-
sowani na kolejne stopnie oficerskie ostatni żyjący ,,Kleeberczycy’’. Na stopień pułkownika 
mianowano pana Zbigniewa Makowieckiego, Mariana Michniewicza, Bolesława Kowalskiego, 
a na stopień podpułkownika pana Mieczysława Żygłowicza. Akty mianowania  wręczył Dyrektor 
Departamentu Kadr MON oraz dowódca 15 GBZ.

Podczas swojego wystąpienia dowódca Brygady powiedział: 
„My Zawiszacy jesteśmy dumni, że możemy kultywować tradycje Pułków istniejących w  dwudziestoleciu 

międzywojennym. Dla żołnierzy Brygady to bez wątpienia wielki zaszczyt i honor móc posiadać repliki 
historycznych sztandarów pułków wchodzących w skład 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii  oraz dziedziczyć 
barwy i tradycje tych Pułków wchodzących w jej skład, miedzy innymi 3 Pułku Strzelców Konnych – pułku, 
który nigdy nie poddał się  i walczył do końca.”

Po uroczystości  żołnierze batalionu dowodzenia zaprezentowali pokaz musztry paradnej, a 2 
batalionu zmechanizowanego efektowny pokaz wyszkolenia walki wręcz. Zawiszacy po raz kolejny 
mieli okazję uczestniczyć w „żywej lekcji historii”, poznać tradycje kawalerii polskiej oraz oddać 
cześć żołnierzom P3SK, którzy poświęcili życie w obronie granic naszego kraju.

mł  chor  Piotr Kamiński, 15GBZ 
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Na planie zwiastuna filmu „Ostatni Bój”

Jak co roku, w okolicach Woli Gułowskiej, w ostatni tydzień września zauważalny jest 
wzmożony ruch kawalerzystów. Nie dziwi to zbytnio, wszak od wielu lat w tym terminie i na 
tym terenie odbywają się Manewry Kawaleryjskie, Tak też w dniach 25.09-1.10 2017 tradycji 
się stało zadość. Zapełniła się stajnia polowa na przyklasztornych błoniach końmi z Toporzyska, 
zewsząd dochodziły odgłosy komend wydawane przez dowódców. 

Na manewry stawili się strzelcy konni z Toporzyska i ułani ochotnicy w barwach 23 PU. 
Wyruszyły więc sekcje na trasę rajdu, by z mapą i busolą przemierzać okoliczne lasy i łąki.

Manewry trwały tym razem tylko 2 dni, a przez wieś przeszła informacja „w Woli film kręcić 
będą”. Potwierdzeniem tych wieści były pojawiające się rekwizyty. Nie zwyczajne jak na poprzednie 
edycje manewrów. A były to: działko Boforsa, które z dumnie zadartą do góry lufą przejechało 
na lawecie przez wioskę, taczanka, którą przywiózł Bogdan Śliż, ułan z 8 PU zaprzyjaźniony ze 
strzelcami od czasu Wrześniowego Szlaku, z końmi, które przemierzyły trasę owej pamiętnej 
wyprawy. Tak też od środy zrobiło się gwarnie, bo zjechała ekipa filmowców pod kierownictwem 
Grzegorza Gajewskiego, reżysera filmu. Na plan stawił się pirotechnik, też Gajewski tylko 
o imieniu Paweł, sprawdzony człowiek od efektów na wielu planach filmowych i niezliczonych 
rekonstrukcjach. Ostatnie ustalenia, rekonesans na planach, omówienie kolejności nagrywanych 
scen i instrukcja „wojsko ma się nie golić”.

Jako pierwsze zgrywane były sceny przemarszów (w uroczym miejscu pomiędzy stawami) 
i galopady przy wtórze wybuchów. Rozpoczynający swoją przygodę koledzy nie obyci z planem 
filmowym dziwili się z ilością „dubli” i czekaniem. No cóż, takimi prawami rządzi się plan fil-
mowy padała odpowiedź. Pierwszy dzień był bardzo pracowity, bo kończyły go sceny z nocnych 
przejazdów leśnymi duktami w Lesie Gułowskim. Sceny te wywarły niesamowite wrażenie. Dymy 
i odpowiednie oświetlenie potęgowały ten efekt. Wyglądało to, jakby duchy kawalerzystów 
z Kampanii Jesiennej przemieszczały się po lesie.

 Następny dzień zdjęciowy to rejon cmentarza w Turzystwie, tego samego, o który toczyły się 
walki w październiku 1939 roku. Na plan zameldowały się pojazdy z epoki, które udostępniło 
Prywatne Muzeum Pojazdów Militarnych i Zabytkowych w Rakszawie. Koledzy z GRH Narew 
wcielili się w role niemieckich żołnierzy. I zaś „akcja”. Tym razem z racji nikłej ilości czasu na dni 
zdjęciowe, kręcono jednocześnie na kilku planach. Wybuchy, terkot karabinów maszynowych 
i dymy spowijające teren przycmentarny zgromadziły dużą ilość gapiów, co nie dziwi, wszak to 
nie codzienne zjawisko we wsi.

 Ostatnim akordem planu filmowego były sceny „spieszenia” się kawalerzystów i galopady 
oddziału w kierunku Klasztoru. Tam też zostały nakręcone sceny, których w zwiastunie nie 
zobaczymy (galopujący kawalerzyści i jadący rosomak), była moc !!!, Dość wspomnieć, że na 
antenie „Rośka” dumnie łopotał proporczyk P3SK. Tak też zakończono pracę na planie filmowym 
i rozpoczęto przygotowania do uroczystości 78 rocznicy ostatniej bitwy kampanii polskiej 1939 
w Woli Gułowskiej.
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Kawalerzyści rozjechali się do swych domów wspominając przygodę na planie filmowym, 
wszystkim towarzyszyła myśl „ciekawe co to będzie” aż do dnia premiery zwiastuna. Kiedy na 
ekranach monitorów zobaczyli „Ostatni Bój,” wielu miało „ciarki”. A znam i takich, u których 
łezka w oku się pojawiła.  Zwiastun jest pierwszym etapem większego projektu jakim ma być po-
wstanie filmu o wojennych losach Pułku 3 Strzelców Konnych. Należy mieć tylko nadzieję, że uda 
się doprowadzić to przedsięwzięcie do końca. Pozostaje nam więc tylko czekać na pierwszy klaps.
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