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Przedmowa
Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce numer „JEDNODNIÓWKI Grudzień 2018”
w szczególnym okresie dla Naszej Ojczyzny. Przypada w nim nie tylko tak ważna 100. Rocznica
Odzyskania Niepodległości przez Polskę, ale także setne rocznice tworzenia zrębów państwowości
odrodzonego kraju. Jego ważnym elementem jest Wojsko Polskie do którego już 12 listopada
1918 r. Józef Piłsudski wydał pierwszy rozkaz:
Żołnierze! Obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce
swobody w całym jej blasku. Z Wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęci na rzecz dobra
Ojczyzny i szczęścia jej obywateli […]
Cały Nasz Naród staje teraz przed zagadnieniami, które rozwiązać będzie mógł tylko przy
nadzwyczajnym wysiłku i naprężeniu swej siły i woli. W swoim zakresie zagadnienia te stają
i przed nami. Rozwiązać je będzie nam tym trudniej, że twarda nasza służba nakłada nieraz
ciężaru więcej na uczucia i serce żołnierza. Zarówno w najradośniejszych jak i najcięższych chwilach żołnierz musi by opanowanym i zrównoważonym, zdolnym do wykonania swego zadania
w porządku i dokładnie.
Kilka dni wcześniej, w dniu 4 listopada 1918 r., pierwszy szef Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego gen. Rozwadowski wydał historyczny rozkaz „L. 7”, nakazujący organizację „dywizji
jazdy”. Tak powstawała polska kawaleria.
W dobiegającym końca roku 2018 bardzo nam brakuje obecności i wsparcia ze strony Naszego Pana Pułkownika Zbigniewa Makowieckiego. Pamiętamy o Nim w pierwszą rocznicę Jego
śmierci i tak będzie w przyszłości. Jego Imię zostanie w pamięci nie tylko naszego Szwadronu,
Rodziny Pułkowej, kawalerii ochotniczej i jej sympatyków, ale także mieszkańców Grudziądza.
Dzięki staraniom Pani Karoli Skowrońskiej i Jej Fundacji oraz władz tego miasta, imię Pułkownika
Zbigniewa Makowieckiego od listopada nosi Szkoła Podstawowa nr 16. Tym samym, również
młodzież tej szkoły i jej rodziny poniosą w przyszłość pamięć o Patronie szkoły.
Mamy nadzieję, że duże grono Czytelników zainteresuje artykuł rtm. Ludwika Ferensteina
napisany w 15-lecie rozgrywania zawodów MILITARII w Wojsku. Polski. Obecnie to już 95 lat
historii tych zawodów i można rozpocząć już odliczanie do okrągłej 100-ej rocznicy. Materiał
rotmistrza Ferensteina pochodzi z Nr. 1 Przeglądu Kawaleryjskiego z 1938 r. Na łamach tego,
wydawanego przez Departament Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych miesięcznika, prezentowali się również oficerowie P3SK. W tym numerze reprezentuje ich ze swoim artykułem
mjr. Józef Grubowski. W kolejnych „Jednodniówkach” będą prezentowane kolejne, publikowane
materiały oficerów Pułku, w których wyrażone będą ich opinie i poglądy dotyczące współczesnej
im kawalerii i służby w tym rodzaju Wojska Polskiego.
Natomiast, dzięki przechowywanym w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie-Rembertów rozkazom dziennym Pułku 3 Strzelców Konnych z Wołkowyska będzie Państwo
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mieli możliwość spojrzenia na codzienny tok służby, szkolenia i życia naszego Pułku, ale trochę
z perspektywy AVIZO zamieszczanego w tych rozkazach.
Szanowny Czytelniku z szacunkiem i nadzieją współpracy, oddajemy w Twoje ręce numer
„JEDNODNIÓWKI Grudzień 2018”.
Do końca roku już blisko, więc tym samym
Wesołych
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
oraz Nowego Roku 2019
pełnego zdrowia, optymizmu i szczęścia
życzy
Redakcja „Jednodniówki”
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Kawalerzyści, Przyjaciele, Koledzy!
Do niektórych z Was, ta Jednodniówka zdąży trafić jeszcze przed Świętami, do innych przed
Sylwesterem, a do pozostach już w Nowym Roku.
Niech mi tą drogą, będzie wolno złożyć Wam wszystkim serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia
i miłości. Niech ten nowy rok będzie rokiem pokoju i spokojnej służby. Niech ziszczą się nasze
marzenia.
W bieżącym roku świętowaliśmy podniosłą datę 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
W przyszłym będziemy obchodzić kolejną okrągłą – 80. rocznicę polskiej kampanii jesiennej
1939 r.
Tak jak zadeklarowaliśmy w 2009 roku po zakończeniu Konnej Wyprawy Wrześniowy Szlak,
że spotkamy się na szlaku walk naszych poprzedników ponownie za 10 lat, wierzę, że będzie
mi dane wraz z Wami ponownie przemierzyć ten 700. kilometrowy szlak walk naszego Pułku.
Wierzę, że nie zabraknie tych wszystkich, którzy tak dzielnie spisali się w 2009 r. Przepraszam,
zabraknie Pana płk. Zbigniewa Makowieckiego, ale wierzę, że Jego duch będzie nam towarzyszył
i czuwał nad nami w czasie całej Wyprawy.
I chociaż „pałeczkę” służby w szwadronie przejmują młodsze ręce, wierzę, że nie zabraknie
w trakcie wyprawy „starych druhów”, którzy choć może dzisiaj są już w rezerwie Szwadronu, choć
wiek, zdrowie, rodzina i praca zawodowa mocno ogranicza ich możliwości, to magia wspomnień
o wspólnie przebytych przygodach na Wrześniowym Szlaku, pozwoli im chociaż w części wspomóc
swoim doświadczeniem młodszych kolegów w drugiej Konnej Wyprawie – Wrześniowy Szlak 2019.
Zamierzamy podobnie jak 10 lat temu, odwiedzić konnym oddziałem wszystkie miejsca walk
naszego Pułku. Wraz z nami zadeklarowali swój udział współcześni kawalerzyści – żołnierze Batalionu Dowodzenia Strzelców Konnych 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
Tym razem nie zostaniemy sami.
Do zobaczenia na Wrześniowym Szlaku.
Czołem!
Dowódca Szwadronu
rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski
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Minął kolejny rok służby
W kalendarium umieściliśmy niektóre działania Szwadronu i ważne dla niego wydarzenia. Nie
zamykają one całego spektrum naszej działalności w 2018r., więc niech wybaczą nam ci wszyscy,
którzy gościli nas, a o których z racji ograniczonego miejsca nie napisaliśmy.

Wielki Bal Kawaleryjski w Krakowie
3 lutego br. w historycznych pomieszczeniach kasyna oficerskiego przy ul. Zyblikiewicza odbył
się wielki bal kawaleryjski. Uczestniczyło w nim prawie 100 par. Honorowymi gośćmi balu byli
Panowie gen. Mieczysław Bieniek z małżonką i gen. bryg. Sławomir Kowalski z małżonką. Przy
wspaniałej orkiestrze tańczyliśmy do świtu, jadła ani alkoholu nie brakło, a toast za zdrowie konia
wzniesiony o północy na rynku krakowskim wszystkim gościom utkwił w pamięci na długo.
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Święto Pułkowe 2018 – Kraków – Toporzysko
Podobnie jak w roku ubiegłym, organizowane przez Szwadron Toporzysko obchody święta
pułkowego poprzedziły uroczystości w Śniadowie i bal kawaleryjski w Giżycku, organizowane
przez Batalion dowodzenia strzelców konnych kultywujący tradycje 3 Pułku Strzelców konnych
15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Oczywiście w wydarzeniach tych nie zabrakło reprezentacji naszego szwadronu.
W sobotę 28 kwietnia 2018 r. Szwadron Toporzysko w pełnej gali ze sztandarem, przy
asyście pocztu sztandarowego Batalionu dowodzenia strzelców konnych 15 GBZ, dla uczczenia
pamięci zmarłych żołnierzy Pułku pomaszerował na cmentarze: Salwatorski i Rakowicki, gdzie
po zaciągnięciu wart oraz złożeniu wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy, krótką modlitwą poleciliśmy opiece Matki Bożej Kodeńskiej zmarłych Dowódców Pułku i Koła Pułkowego byłych
żołnierzy P3SK. Modlitwa przy grobach zmarłych oficerów naszego pułku to już trwająca od
wielu lat tradycja związana z obchodami święta pułkowego. Nie jest możliwym organizować
jakiekolwiek uroczyste obchody tego największego dla regimentu święta, nie pamiętając o tych
którzy w latach minionych tworzyli tą prześwietną jednostkę kawalerii i w jej ramach walczyli
za wolną Polskę. Stojąc w szyku przy ich grobach, słuchając opowieści naszych kolegów o tych
wybitnych oficerach, serca każdego z nas napełniała duma z przynależności do oddziału kawalerii
ochotniczej w barwach Pułku, który jako ostatnia zwarta formacja wojskowa zakończył kampanię
jesienną 1939 roku. Po zakończeniu części oficjalnej sobotnich uroczystości, wszyscy udaliśmy
się na Kopiec Kościuszki, gdzie na tarasie kawiarni, zlokalizowanym w górnej części starego
poaustriackiego fortu, w miłej, koleżeńskiej atmosferze, przy jak zwykle doskonałym cateringu
z Folwarku Toporzysko spędziliśmy popołudnie.
Od czasu nadania barw pułkowych Batalionowi dowodzenia strzelców konnych 15 GBZ
etapem zamykającym coroczne obchody święta pułkowego są uroczystości i zawody Militari organizowane przez nasz Szwadron w Toporzysku. W tym roku miały one miejsce w dniach od 18
do 20 maja. Niemniej jednak już w czwartek wieczorem 17 maja do naszego garnizonu przybyły
ekipy szwoleżerów i ułanów rywalizujące w zawodach Militari o Buzdygan płk dr Bronisława
Lubienieckiego. Szwadron Toporzysko w tych zmaganiach reprezentowali ppor. kaw. och. Paweł
Urban i st. strz. kaw. och. Karol Ślęczek. Piątek był dniem rywalizacji w ujeżdżeniu. W sobotę od
wczesnego rana ruszyła rywalizacja w dalszych dyscyplinach Militari. W tym dniu gościliśmy także
młodzież z okolicznych szkół, która z zainteresowaniem zapoznawała się z historią P3SK, a także
z obecną działalnością i misją Szwadronu Toporzysko. Sobotni wieczór to uroczysty capstrzyk przy
obelisku upamiętniającym poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy Pułku. Jak co roku, aby
oddać cześć naszym antenatom, stawili się przedstawiciele władz samorządowych gmin Jodanów
i Adamów oraz potomkowie żołnierzy naszego Pułku. Nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionych szwadronów kawalerii ochotniczej, mieszkańców Toporzyska, młodzieży z okolicznych
szkół i sympatyków Szwadronu Toporzysko. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Dowódca
15 GBZ pan gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński (obecnie gen. dyw. WP dowódca 18 Dywizji
Zmechanizowanej) oraz Dowódca Batalionu dowodzenia strzelców konnych 15 GBZ pan ppłk.
Wojciech Łączyński. Tego wieczora, tak jak w dniu 27 kwietnia 1922 roku w Białymstoku zjednoczyły się szwadrony wchodzące w skład pułku (stąd data święta pułkowego), tak w Toporzysku
stanęły razem do capstrzyku pododdziały honorowe Szwadronu Toporzysko i Wojska Polskiego,
tj. Batalionu dowodzenia strzelców konnych 15 GBZ. Obydwie formacje noszące barwy Pułku
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3 Strzelców Konnych upamiętniły tych dzięki których waleczności, poświęceniu i umiłowaniu
Ojczyzny tradycje tej formacji nadal żyją i to nie tylko w naszych sercach, ale dzięki wspólnej
wytężonej pracy wiedza o dokonaniach Pułku trafia do szerszego ogółu społeczeństwa. Salwa
honorowa wieńcząca apel pamięci była symbolicznym hołdem dla tych, dzięki którym my jako
oddział kawalerii ochotniczej i Batalion dowodzenia 15 GBZ mamy swój historyczny rodowód.
W trakcie uroczystego capstrzyku miało miejsce także ślubowanie na sztandar Szwadronu nowo
wstępujących do oddziału strzelców konnych: Aleksandra Ryczko, Jana Ryczko, Dawida Zycha,
Mateusza Kolaniaka, Tomasza Hanusiaka i Jakuba Zięby oraz nadanie im przez Dowódcę rtm.
kaw. och. Dariusza Waligórskiego prawa do noszenia bar pułkowych. Ci młodzi chłopcy, po
przebyciu trudnych kawaleryjskich szkoleń i zaliczeniu kursów w ramach Centrum Wyszkolenia
Kawalerii Ochotniczej, swoją wspaniałą postawą potwierdzili, że kawaleria to nie tylko historia,
ta nauczana w szkole, czy czytana w książkach, ale także żywe zainteresowanie, hobby i sposób
na życie części współczesnej młodzieży.
Oczywiście, jak to przy okazji tak znamienitego Święta, nie mogło obejść się też bez biesiady
kawaleryjskiej. Dzięki sprzyjającej pogodzie wszyscy kawalerzyści, wojsko i zaproszeni goście bawili
się znakomicie do późnych godzin nocnych na dziedzińcu folwarcznym, nie oszczędzając swych
głosów w szeregu śpiewanych piosenek kawaleryjskich. Zabawa zapewne trwała by jeszcze dłużej,
ale jak to w kawalerii „noc huzarska, służba cesarska”, w niedzielę skoro świt trzeba było wstać
z łóżek. Już o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym w Toporzysku rozpoczęła się uroczysta msza
święta w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych.
Szwadron Toporzysko w pełnej gali ze sztandarem, wmaszerował honorowo na centralne miejsce
świątyni. Asysta pocztów sztandarowych: Batalionu dowodzenia strzelców konnych 15 GBZ,
3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, Pułku 3 Ułanów Śląskich, 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa
Poniatowskiego i 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego podniosła rangę nabożeństwa.
Po powrocie z kościoła nastąpiło szybkie śniadanie i dalej rywalizacja w kolejnych dyscyplinach zawodów Militari, które ostatecznie zwyciężył i zdobył Buzdygan płk. dr. Bronisława
Lubienieckiego reprezentujący barwy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich st. wachm. pchor. kaw.
och. Paweł Foremny. Przedstawiciel naszego Szwadronu ppor. kaw. och. Paweł Urban zajął w tej
rywalizacji drugie miejsce. Gratuluję kolegom osiągniętych wyników i życzę kolejnych zwycięstw
w tak prestiżowych zawodach. Ceremonię dekoracji tryumfatorów zawodów Militari poprzedził
pokaz musztry sekcji konnej oraz przepięknie wykonany kadryl „ułan i dziewczyna”. Gratulacje
dla naszego II plutonu skupiającego naszych najmłodszych kawalerzystów oraz uczennic szkoły
w Jordanowie, realizujących nauczanie w programie „zawód jeździec” i praktykujących w ośrodku
jeździeckim w Toporzysku oraz wspomagających nasz oddział.
W trakcie ceremonii dekoracji zwycięzców udekorowano Odznaką Szwadronu Toporzysko
ppor. kaw. och. Pawła Urbana i kpr. kaw. och. Piotra Urbana.
Tegoroczne obchody Święta Pułkowego Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego
Koronnego Stefana Czarnieckiego, uważam w całości za niezwykle udane. Oczywiście nie byłoby
to możliwe bez naszej ciężkiej pracy włożonej w organizację i udział w tych uroczystościach. Jeżeli
pojawiły się jakieś niedociągnięcia, będziemy je analizować i eliminować w przyszłości.
Mimo radości z po raz kolejny obchodzonego Święta Pułkowego, w naszych sercach obecny
był też smutek. Po raz pierwszy nie było wśród nas Przyjaciela, który przekazał nam multum
wiedzy historycznej o Pułku i zwyczajach kawaleryjskich II Rzeczypospolitej, był razem z nami
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podczas wszystkich najważniejszych dla Szwadronu uroczystych wystąpień i z całego swojego
serca wspierał naszą działalność.
Panie Pułkowniku Makowiecki Cześć Twojej Pamięci !!!
por. kaw. och. Mirosław First

3 Maj Kraków
Jak co roku od wielu lat uczestniczyliśmy w obchodach majowego święta w Krakowie. Tym
razem w sile jednej sekcji. Jak co roku przemaszerowaliśmy drogą królewską z pod Wawelu przez
krakowski rynek na plac Matejki przed Grób Nieznanego Żołnierza gdzie odbyły się oficjalne
uroczystości państwowe, które zakończyły się defiladą oddziałów

3 Maj Jasło
Oprócz Krakowa nasz Szwadron wziął również udział w obchodach 227. rocznicy uchwalenia
Konstytucji w Jaśle. Strzelcy z II Plutonu w składzie 7 konnych wystąpili na defiladzie w mundurach historycznych, czym bardzo zaciekawili wszystkich zebranych na uroczystości. Po defiladzie
przez centrum miasta odbył się apel w Parku Miejskim oraz koncert pieśni patriotycznych.
st. strz. kaw. och. Karol Ślęczek
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ŚWIĘTO 25 BKPow
W dniu 18 czerwca swoje święto obchodzi 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, z tej okazji
nasz pododdział w saile 1 sekcji odwiedził poligon w Tomaszowie Mazowieckim.
23 Sierpnia przyjechaliśmy uczestniczyć w uroczystościach, na których wystawiliśmy poczet
sztandarowy wraz z asystą. Po dynamicznych akcjach prezentujących wyszkolenie współczesnych
kawalerzystów wraz z pułkami Ułanów oraz Szwoleżerów wykonaliśmy efektowną szarżę. Szwadron
Honorowy Kawalerii Wojska Polskiego zaprezentował pokaz musztry konnej, pułki ułanów zrekonstruowały walkę kawalerii z wojskami Bolszewickimi. Żołnierze podczas swoich pokazów pokazali m.in.
przejmowanie punktów przeciwnika. Całość obchodów była imponująca oraz efektowna dla widzów.
Dzięki licznym stoiskom goście mogli oglądać nowoczesne wyposażenie wojska i jednostek specjalnych
oraz porozmawiać i dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy od specjalistów w dziedzinie militariów.
strz. kaw. och Jan Ryczko

Obóz Szwadronu Toporzysko w dniach 06-16.07.2018r.
Wyjazd do Giżycka z folwarku nastąpił w piątek 6 lipca w godzinach popołudniowych, trasa przebiegła prawie bezproblemowo. W godzinach porannych następnego dnia (ok. 9-10) zatrzymaliśmy
się na chwilę w Białymstoku, gdyż odbywała się tam uroczystość nadania sztandaru 14DAK grupie
rekonstrukcyjnej, która kultywowała ich tradycje, w uroczystościach udział wzięli Straż Graniczna,
Wojsko Polskie (15GBZ), oraz liczne grupy rekonstrukcyjne i oddziały Kawalerii Ochotniczej.
Przybył również gen. bryg. Jarosław Gromadziński. Nasz Szwadron wystawił poczet sztandarowy
w składzie: kpr. kaw. och. Piotr Urban, st. strz. kaw. och Karol Ślęczek oraz st. strz. kaw. och Jan
Ryczko, następnie odwiedziliśmy muzeum WP i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przy oryginalnym
sztandarze pułkowym, po czym udaliśmy się w dalszą drogę do Giżycka. Dotarliśmy tam w godzinach popołudniowych, nastąpiło rozeznanie, wypakowanie się oraz uzgodnienie spraw z naszym
batalionem i jego dowódcą ppłk Wojciechem Łączyńskim poprzez naszych dowódców. Później (już
w komplecie) wyszliśmy na spacer do miasta i wróciliśmy po ok. 2 godzinach. W następnych dniach
odbywały się już zajęcia z wojskiem, po czym popołudniami mieliśmy trochę czasu wolnego na np.
zwiedzanie bądź korzystanie z innych walorów mazurskich krajobrazów. Zajęcia były bardzo dobrze
prowadzone, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z WP, były zróżnicowane, wymagające,
ale również satysfakcjonujące. Zajęcia te obejmowały m.in. strzelanie na symulatorze „ŚNIEŻNIK”,
ćwiczenia z karabinkami ASG, postawy strzeleckie, przemieszczanie się w szyku i indywidualnie,
zachowanie na polu walki, topografia, łączność, medycyna pola walki itp. Tak mijały kolejne dni
po czym w czwartek 13 lipca, żołnierze postanowili sprawdzić nasze nowo nabyte umiejętności pod
ich okiem na pasie taktycznym. kpr. Ziębal czuwał nad nami. Trasa miało dł. ok. 3-4 km i udało
nam się „zdać egzamin”, był to ostatni dzień zajęć z wojskiem. Następnego dnia, w piątek 14 lipca
odbyło się święto brygady. W uroczystym apelu i defiladzie uczestniczyła konno nasza pełną sekcję
z dowódcą (w tym sztandar) , oraz gościnnie sekcja z dowódcą naszych przyjaciół w barwach 8 PU.
Sobota była najintensywniejsza, gdyż odbywała się Walka Czołgów 2 – wstaliśmy bardzo wcześnie
rano, szybkie śniadanie, pakowanie mundurów garnizonowych i przejazd na poligon do Orzysza
wraz z końmi. Wróciliśmy do obozowiska późno wieczorem. W niedzielę rano spakowaliśmy się
zjedliśmy śniadanie i nastąpiło pożegnanie z wojskiem po czym ruszyliśmy w drogę powrotną.
st. kaw. och. Aleksander Ryczko
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WALKA CZOŁGÓW
Dnia 14 lipca nasi Kawalerzyści w tym uczestnicy obozu w Giżycku wzięli udział w pokazach
na poligonie w Orzyszu oraz w Walce Czołgów zorganizowanej przez 15 Giżycką Brygadę Zmechanizowaną . Dynamiczną inscenizację współczesnego pola walki można było oglądać z radością
lecz najciekawsze miało dopiero nadejść. Po bitwie kawalerzyści ochotnicy kultywujący barwy:
Pułku 3 Strzelców Konnych, 3 Pułku Szwoleżerów, 5 Pułku Ułanów oraz 8 Pułku Ułanów na
czele z ówczesnym dowódcą 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej - Jarosławem Gromadzińskim otwierali wielką defiladę ukazującą siłę nowoczesnego jak i tradycyjnego Wojska Polskiego.
strz. kaw. och. Mateusz Kolaniak

Zmiana na stanowisku dowódcy 15 GBZ
Z dniem 1 sierpnia 2018 r. na stanowisko Dowódcy 15. Giżyckiej Brygady
Zmechanizowanej został wyznaczony
pułkownik Norbert Iwanowski.
Oficjalna uroczystość przekazania
obowiązków Dowódcy 15. GBZ odbyła
się w dniu 9 sierpnia 2018 r., na placu
apelowym Brygady w Giżycku. Wtedy
zastępca dowódcy Brygady, pułkownik
Bogdan Rycerski przekazał obowiązki
nowemu dowódcy 15. GBZ pułkownikowi
Norbertowi Iwanowskiemu.
Głównym punktem uroczystości było
przyjęcie przez nowego dowódcę sztandaru oraz proporca rozpoznawczego 15.
Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej,
a także podpisanie protokołów zdania
i objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy Brygady. Uroczystość zakończyła
defilada pododdziałów 15.GBZ, w której
udział wzięła także Batalionowa Grupa
Bojowa NATO.
Miesiąc wcześniej, w dniu 27 lipca
2018 r., na terenie Brygady miała miejsce inna, równie podniosła uroczystość
- przekazania obowiązków Dowódcy 15.
Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
Obowiązki przekazał gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński, zaś dowodzenie 15.
Brygadą objął czasowo zastępca dowódcy
15. GBZ, płk Bogdan Rycerski.
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Decyzją Ministra Obrony Narodowej z końca czerwca 2018 r. gen. bryg. Jarosław Gromadziński został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a kolejna decyzją z września br. minister ON wyznaczył Go na dowódcę formowanej
18. Dywizji Zmechanizowanej. W dniu 10 listopada 2018 roku Prezydent RP mianował gen.
bryg. Jarosława Gromadzińskiego na stopień generała dywizji.
Obu Panom Nowym Dowódcom, Panu Generałowi Jarosławowi Gromadzińskiemu i Panu
Pułkownikowi Norbertowi Iwanowski życzymy szczęścia, pomyślności, zadowolenia i satysfakcji w życiu osobistym oraz w działalności służbowej, a w tej ostatniej - aby szczęście żołnierskie
Panów nie opuszczało!

Defilada 100 lecia – Warszawa 15.08.2018
Otrzymaliśmy zaproszenie na historyczne wydarzenie jakim była to defilada wojskowa zorganizowana z okazji obchodów lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na początku nasz szwadron, mógł wystawić tylko trzech kawalerzystów, ale ze względu na to,
iż pozostałe zaproszone oddziały kawalerii ochotniczej, nie mogły lub nie były wstanie wystawić
trzech kawalerzystów w pełnym mundurze i wyposażeniu zostaliśmy poproszeni o wystawienie
11 kawalerzystów oraz użyczenie dodatkowych 3 koni dla kawalerzystów z Szwadronu w barwach 23 PU.
Wyruszyliśmy w nocy z 13 na 14 sierpnia z Toporzyska. Na miejsce dotarliśmy około godziny
10, na tor Służewiecki w centrum Warszawy gdzie my i nasze konie zostaliśmy zakwaterowani. Po
południu odbyła się próbę, naszego kontyngentu defilady. Mieliśmy bardzo dobre zakwaterowanie
zorganizowane dzięki biuru do spraw proobronnych. Biuro, to zorganizowało nam też stajnie dla
koni. Stajnie były bardzo dobrze wyposażone miały okna stały dostęp wody dla koni oraz podłoże
było grube wyścielone słomą, żeby konie miały miękko i nie stały w bagnie.
Z toru Służewiec 15 sierpnia o godzinnie 7 wyruszyliśmy na pole w okolicach Wisłostrady.
Po dotarciu na miejsce, wypakowaliśmy konie oraz sprzęt. Defilada rozpoczęła się o godzinie 13.
Nasz dowódca komponentu rot.kaw.och. Jan Znamiec zarządził gotowość do wymarszu o godzinnie 12. W czasie przemarszu i późniejszego postoju na Wisłostradzie, polał nas trochę deszcz co
schłodziło nas i konie. Przemarsz wojska trwał około dwóch godzin i zakończył się o godzinie 15.
O godzinie 16 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Toporzyska.
strz. kaw. och.  Dawid Zych            

Memoriał Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
Letni czas wypoczynku 19 sierpień, ciepła słoneczna pogoda i Memoriał „Hubala” w tle. Kolejna edycja tej imprezy w której udział bierze również Szwadron Toporzysko, a po części nawet
ją organizuje. Memoriał „Hubala” odbywa się w Jaśle od kilku lat cyklicznie, w okolicach Święta
Wojska Polskiego i przybiera różne formy, lecz rdzeń jest ten sam od samego początku. W tym
roku okazja była o tyle szczególna, iż w 2018 roku przypadała setna rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Zacznijmy od początku dzień wcześniej(18.08) wyjechaliśmy z Toporzyska do Jasła wraz
z częścią II plutonu, lecz st. strz. kaw. och. Jakub Wdowiak z I plutonu również przyłączył się
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do nas, tak więc spakowaliśmy cały potrzebny sprzęt i wyruszyliśmy w drogę. Droga minęła nam
w miłej atmosferze wspominając wyjazd do Giżycka. W końcu dotarliśmy na miejsce rozpakowaliśmy busa i wyruszyliśmy na „łąki hubalowe”, gdzie odbywać się miał jutrzejsza impreza. Na
miejscu pomogliśmy dokończyć budowę wioski, a także część osób pomagała pirotechniką. Dzień
dobiegał końcowi, zakończyliśmy prace i wyruszyliśmy na miejsce zakwaterowania oczywiście do
rodziny Urbanów, gdzie już czekała na nas wspaniała kolacja, również wszystkie zaangażowane
w to wydarzenie osoby były obecne na miejscu. Został przedstawiony plan działania na dzień
następny, a później można było rozmawiać do późnych godzin nocnych w zacnym gronie, lecz
odpowiednio wcześnie zebraliśmy się ponieważ jutro czekał nas ciężki dzień.
Poranek nadszedł szybko, zjedliśmy śniadanie zabraliśmy niezbędny ekwipunek i udaliśmy
się na łąkę. Część z nas została przydzielona do zadań, żeby zakończyć przygotowania, a pozostali
zostali umundurowani w mundury legionowe i przygotowywali się do inscenizacji wymarszu
legionistów, która miała się odbyć nieopodal parku miejskiego w Jaśle. Tak więc rozpoczęliśmy
memoriał, w między czasie pozostała część uczestników dojeżdżała na miejsce. O godzinie 13
rozpoczęła się inscenizacja wymarszu, legioniści wyruszyli ustawili się pod tablicą pamiątkową,
wystawili wartę, zostały wygłoszone mowy okolicznościowe następnie uformowawszy szyk wymaszerowali, wyszło znakomicie. Nie spoczywając na laurach powróciliśmy na łąki, gdzie kończyliśmy przygotowania do konkursów władania lancą i szablą, a także punktu kulminacyjnego
czyli widowiska historycznego, które w tym roku nosiło tytuł: „Firlejówka 1920”. Punktualnie
o 15:30 rozpoczął się konkurs władania białą bronią, który to jest nieodłączną częścią całego
wydarzenia, wystartowało w nim kilkanaście zawodników z całej Polski, w tym także czołówka
zawodników militari. Na wyniki nie trzeba było długo czekać i tuż przed widowiskiem nastąpiło
rozdanie nagród. Jeszcze emocje dobrze nie opadły, a już kilak minut po 17 rozpoczęła się inscenizacja. Robiąca wrażenie, pełne efektów pirotechnicznych, 45-minutowe widowisko historyczne
„Firlejówka 1920”. Zostało przygotowane dla upamiętnienia bitwy pod Firlejówką, w której poległ
profesor jasielskiego gimnazjum Roman Saphier wraz z grupą uczniów. W widowisku wystąpiło
kilkadziesiąt osób: grupy rekonstrukcyjne: 20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego,
13 Pułk Ułanów Wileńskich z Kielc, 3 Pułk Strzelców Konnych z Toporzyska, Ośrodek Jazdy
Konnej Stara Cegielnia z Gładyszowa, Grupa Rekonstruktorów z Kielc oraz jasielscy harcerze.
Widowisko przebiegło zgodnie z planem, liczna widownia niejednokrotnie oglądała z zapartym
tchem, emocje aż się wylewały. Była to wspaniała lekcja historii, my byliśmy w jej samym środku
odgrywają różne sceny, emocje towarzyszące temu ciężko było opisać.
Lecz kiedy opadł bitewny kurz, a widownia się rozeszła wówczas nadszedł czas porządków,
przebiegło to niezwykle sprawnie oczywiście dzięki uprzejmości pobliskiego OSP. Tak więc kiedy
było słońce zachodziło my byliśmy już w drodze powrotnej do Toporzyska, gdzie opowieścią co
się wydarzyło podczas inscenizacji każdemu z nas, nie trwało to długo gdyż zmęczenia dawało
o sobie znać i poza kierowcą wszyscy poszli spać.
kpr. kaw. och. Piotr Urban
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XXX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów CWK Grudziądz (24.08 26.08. 2018 r)
Tegoroczny XXX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów jakże był inny niż dotychczasowe w 100
lecie Odzyskania Niepodległości tym razem zabrakło najważniejszych honorowych uczestników
absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerzystów.
					
„A choć ich życia płomień zgasł,
					
To myśli o nich
					
Są przecież w nas...”
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Jak przystało na Jubileuszowy Zjazd
Kawalerzystów, był on wyjątkowy. Na
spotkanie przybyli spadkobiercy tradycji
kawaleryjskich, rodziny absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerzystów, przyjaciele, członkowie kół pułkowych kawalerii
i klubów jeździeckich, turyści z różnych
stron kraju i zagranicy. Swoją obecnością
tegoroczny Zjazd Kawalerzystów uświetnili gen. bryg. Jarosław Gromadziński,
zastępca dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji
Zmechanizowanej, żołnierze 15. Giżyckiej
Brygady Zmechanizowanej, przedstawiciele Pułku 3 Strzelców Konnych oraz ułani,
szwoleżerowie i strzelcy konni z oddziałów
Kawalerii Ochotniczej
Dla nas najbarwniejszą i najważniejszą
częścią zjazdu była niewątpliwie niezwykła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia w alei honorowej
na cmentarzu parafialnym tablicy płk. Zbigniewa Makowieckiego absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, oficera 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i 3.Pułku Strzelców
Konnych, uczestnika prawie wszystkich Zjazdów Kawalerzystów II RP, od 1 września 2018 r.
Patrona Szkoły Podstawowej nr 16 w Grudziądzu.
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W koszarach C.W.K. znów pojawiły się konie. Ulicami Grudziądza przemaszerowały jak
dawniej z koszar przy ulicy Hallera na Błonia Nadwiślańskie sylwetki szwoleżerów, ułanów
i strzelców konnych z oddziałów Kawalerii Ochotniczej
Grudziądz w okresie międzywojennym był głównym ośrodkiem szkolenia kawalerzystów.
W 1920 r. powstała tam Centralna Szkoła Jazdy, która później funkcjonowała jako Centralna
Szkoła Kawalerii, Obóz Szkolny Kawalerii, a od 1928 r. do wybuchu wojny jako Centrum Wyszkolenia Kawalerii. W ramach centrum działała szkoła podchorążych, której absolwenci później
trafiali do różnych jednostek. W grudziądzkiej cytadeli przed wojną stacjonował 18. Pułk Ułanów
Pomorskich.
plut. kaw. och. Mirosław Bajak

1 września – Rocznica wybuchu II Wojny Światowej na Wysokiej
1 września to termin, który co roku rozpoczyna najbardziej obfitujący w rocznice historyczne
okres, w czasie tym kalendarze kawalerzystów Szwadronu pękają w szwach, a liczba dni urlopu
ulega drastycznemu uszczupleniu. Jednakże rocznica wybuchu II Wojny Światowej A.D. 2018
przypadła w sobotę co pozwoliło na przygotowanie wyjątkowego wydarzenia w ramach tegorocznych obchodów, o którym mieszkańcy Wysokiej, Jordanowa i Toporzyska mówili już od dawna.

Dzięki współpracy samorządu lokalnego i kawalerzystów Szwadronu Toporzysko oraz zaangażowaniu licznych środowisk z całej Polski, poza tradycyjną mszą i apelem pamięci, gdzie nie
zabrakło delegacji P3SK, zorganizowano widowisko historyczne prezentujące przebieg Bitwy
o Wysoką, między siłami III Rzeszy, a brygadą pod dowództwem generała Maczka. Wydarzenie
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to miało unaocznić bohaterską postawę żołnierzy z 10 Brygady Kawalerii którzy na początku
kampanii wrześniowej bronili jordanowskiej ziemi przed bezwzględnym Wehrmachtem.
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Mieszkańcy powiatu suskiego oraz goście z odleglejszych części kraju mieli niepowtarzalną
okazję zobaczyć rozgrywające się na ich oczach sceny: zwiastunów wojny, uderzenia sil niemieckich,
kontrataku Polaków, podjazdów tankietek i czołgów. Nie brakło też okazji do refleksji. Wielkie
wrażenie zrobiła dbałość o szczegóły: wiernie odwzorowane polskie i niemieckie umundurowanie
oraz broń, zadbane i w pełni sprawne pojazdy wojskowe, realistyczna i zgodna z prawdą historyczną inscenizacja przebiegu wojskowej potyczki.
O sukcesie widowiska zdecydował zbieg wielu elementów, poza zaangażowaniem uczestników
nie do pominięcia był dobrze zaplanowany scenariusz, odpowiednio budująca nastrój muzyka,
klimatyczna narracja oraz oczywiście profesjonalna pirotechnika. Nad koordynacją widowiska
czuwali kawalerzyści ochotnicy bracia ppor. Paweł oraz kpr. Piotr Urbanowie- członkowie Szwadronu Toporzysko wraz z ich ojcem rtm. Janem Urbanem noszącym barwy 20 PU. Aktorami
widowiska była lokalna ludność prezentująca sceny rodzajowe życia na sielskiej wsi, zaś w żołnierzy gen. Maczka wcielili się członkowie Szwadronu Toporzysko. Mimo, iż na uznanie zasługuje
zarówno jakość wyszkolenia młodych adeptów z I plutonu jak i doświadczenie strych wiarusów
z II, to za najlepszą kreację uznano postać generała Maczka, w którego rewelacyjnie wcielił się
por. kaw. och Mirosław First, dzięki czemu w plebiscycie na najlepszego aktora rolą tą wyprzedził
chorążego Sroczyńskiego wcielającego się w dowódcę działka przeciwpancernego.
Po zakończeniu widowiska można było porozmawiać z kawalerzystami, przyjrzeć się drugowojennym sprzętom czy też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tankietce.
O sukcesie przedsięwzięcia świadczyły tłumy widzów, gromkie owacje oraz liczne pochlebne
opinie w relacjach prasowych i mediach społecznościowych.
ppor. kaw och. Paweł Urban
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„Ostatni Bój”
Kiedyś…
Jest 1 września 1939 r. Na Polskę z ogłuszającym świstem spadają pierwsze bomby zrzucane
przez Luftwaffe. Armia Wehrmachtu brutalnie przekracza granicę, deklarując wojnę ze wschodnim sąsiadem III Rzeszy.
Kilka chwil później stacjonujący w Wołkowysku Pułk 3 Strzelców Konnych im. Hetmana
Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego rusza do walki. Kawalerzyści swoje wojskowe działania zaczynają nocą, od załadunku pułkowych koni do kolejowych wagonów. Wkrótce potem
wypełniony ludźmi i zwierzętami pociąg wyrusza na front.
Kawalerzyści nie wiedzą jeszcze, że przed nimi 700 kilometrów bojowego szlaku. Nie wiedzą,
ile trudu i emocji przeżyją: entuzjazm mobilizacji i gotowość do walki, podnosząca na duchu
nadzieja na sojuszniczą interwencję, wreszcie rozdzierająca serce gorycz sowieckiej zdrady, rany
i śmierć kolegów. I świadomość nieuchronnej klęski. Ta przyjdzie po 6 tygodniach od momentu
wyruszenia z Wołkowyska, gdy Pułk 3 Strzelców Konnych 6 października zostanie rozbity w Kalinowym Dole, otoczony przez znacznie liczebniejszego oraz mocarniejszego nieprzyjaciela. Pułk
stanie się tym samym najdłużej stawiającą zbrojny opór III Rzeszy podczas jesiennej kampanii
polską jednostką WP.
Obecnie…
Teraz, 79 lat po tych wydarzeniach, chcemy pokazać współczesnej Polsce historię kawaleryjskich patriotów. Za pomocą historycznego filmu „Ostatni Bój” planujemy upamiętnić postawę
żołnierzy Pułku i sprawić, by wspomnienie o ich ofierze pozostało jak najbardziej wyrazistym.
W „Ostatnim Boju” pokażemy szlak bojowy Pułku. Przygotujemy fabularyzowane epizody
bojowe jednostki, odtwarzając autentyczne walki opisywane przez jej prawdziwych żołnierzy.
Dysponujemy filmowymi nagraniami archiwalnych wypowiedzi podporucznika, wachmistrza
i plutonowego P3SK – opowiadających o swych przeżyciach w czasie kampanii jesiennej.
Wspomnienia weteranów Pułku posłużą jako spoiwo opowiadanej historii porządkując ją chronologicznie. Uzupełnią ją starannie dobrane archiwalia ze zbiorów bohaterów filmu. Epilogiem
filmu będzie ukazanie dzisiejszej historii Pułku 3 Strzelców Konnych, który odzyskawszy swój
wrześniowy sztandar przekazał swoje tradycje kawalerzystom ochotnikom i regularnej jednostce
współczesnego polskiego wojska.
Co robimy?
Sami wcielimy się w aktorów, uczestnicząc w scenach batalistycznych. Towarzyszyć nam
będą jeźdźcy – strzelcy konni, ułani i szwoleżerowie z Federacji Kawalerii Ochotniczej i innych
formacji ochotniczych. To zagwarantuje poziom wyszkolenia ludzi i koni porównywalny z tym
oryginalnym, z którego słynął P3SK.
Do współpracy zaprosimy też grupy rekonstrukcji historycznej, odtwarzające jednostki
polskiej piechoty oraz jednostki niemieckie dysponujące jeżdżącym sprzętem bojowym (czołgi,
samochody pancerne, motocykle).
Za scenariusz i reżyserię odpowiada Grzegorz Gajewski, kawalerzysta i uznany w historycznym
środowisku twórca wielu filmów dokumentalnych i reportaży, m.in. Powrót Wieniawy, To ułani
są z Grudziądza, Krwawa brama Karpat, Powrót ułana czy cyklu dokumentów historycznych
Wojownicy czasu.

28

Jednodniówka, grudzień 2018 rok

Jednodniówka, grudzień 2018 rok

29

O co prosimy?
Mamy siły. Mamy zapał. Mamy wiedzę. Mamy unikalne, bezcenne archiwalne materiały.
Mamy za sobą pierwsze dni zdjęciowe. Mamy nawet pierwszy zwiastun filmu.
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Na dokończenie filmu – w takim kształcie, na jaki zasługują kawalerzyści z Pułku 3 Strzelców
Konnych – brakuje nam pieniędzy. Dlatego z prośbą o wsparcie zwracamy się właśnie do Ciebie.
Nawet najmniejszy datek przybliży nas do upragnionego celu, jakim jest upowszechnienie pamięci
polskich patriotów. Dzięki Tobie jest wielka szansa, że „Ostatni Bój” powstanie niebawem. I już
w przyszłym roku będzie go można zobaczyć w internecie oraz w telewizji.
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Stowarzyszenie Kawaleria 34-240 Jordanów, Toporzysko 454.
PKOBP: 54 1020 3466 0000 9102
0077 7268
2 września na terenie skansenu
w Zubrzycy Górnej rozpoczęliśmy kręcenie
pierwszych scen do filmu – fabularyzowanej
opowieści o losach naszego Pułku w trakcie
kampanii jesiennej 1939r. Reżyserem filmu
jest Grzegorz Gajewski a postacią przewodnią młody ppor. Zbigniew Makowiecki. Na
cały dzień zabudowania skansenu zamieniły
się w scenerię wsi Kalenkowicze. Kolejne
zdjęcia kręciliśmy w skansenie w Sidzinie
a dalej Dęblin, Adamów, Jeziorzany i Wola
Gułowska. Przed nami jeszcze moc pracy
aby w przyszłym roku w październiku mogła się odbyć premiera filmu – oczywiście
w Woli Gułowskiej.
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Uroczysty capstrzyk w Kalinowym Dole
Jest 6 października 2009 roku - wtorek. My wyczerpani po ponad 33 dniach ciężkiej pracy
(pokazy, oprowadzanie szkół, budowa obozowisk, wieczna walka z brakiem pieniędzy, czasu)
i jeden cel, by w ten jeden niezwykły wieczór pojawić się tam – w Kalinowym Dole.
Jest to mała miejscowość w pobliżu Woli Gułowskiej. Żołnierze z Koła Pułkowego ufundowali tam pomnik. Dla nich wspomnienie kolegów z Pułku i ostatniego boju, a dla nas także
ostateczny cel wyprawy.
W niedzielę 4 października odbyły się oficjalne obchody upamiętniające Bitwę w Kocku – tam
tysiące ludzi, kamery, wywiady, telebimy i rekonstrukcja. Po kilku dniach grupa zapaleńców
pojawiła się w miejscu zapomnianym przez wszystkich.
Ludzi wędrujących wrześniowym szlakiem w 2009 roku połączyła wspólna idea. Zadania były
inne niż podczas wojny ale czasami miałem wrażenie, że udział w wyprawie wymagał podobnego
samozaparcia. Podczas tej tułaczki ludzi łączyło pragnienie by dla naszych żołnierzy dotrwać do
końca, do Kalinowego dołu.
Byli też Ci, którzy chyba nie do końca rozumieli nasz cel i w niedzielę z Kocka zapakowali
konie i pojechali do domów. Niech żałują. Capstrzyk w Kalinowym Dole to była wyjątkowa
uroczystość, która nas „scementowała”. Zachowały się przyjaźnie. W kolejnych latach udało się
zrealizować mnóstwo wymagających i spektakularnych projektów.
Magia tej przyjaźni to duch kawalerzystów, który niemal fizycznie był odczuwalny w Kalinowym Dole i dał nam moc do dalszego działania.
Pamiętam tamtą noc. Już jakby trochę za mgłą. Pamiętam ludzi, który wyszli ze swych domostw zaskoczeni nagłym zainteresowaniem zapomnianym pomnikiem. Tuż po zachodzie słońca
Szwadron wyprężony podczas ostatniej zbiórki. Wyczerpani ale szczęśliwi -dotrwali- co uwierzcie
naprawdę było wyzwaniem. Pamiętam to że zepsuło się nagłośnienie, skwierczenie pochodni,
niesamowitą ciszę rwaną jedynie miarowym oddechem zebranych. Wreszcie silny i wzruszony
głos Pana – jeszcze wtedy majora Makowieckiego – smak łez, które choć nikt się nie przyznawał
każdemu z nas spływały po policzkach.
Po tamtej uroczystości co roku spotykaliśmy się w Kalinowym Dole, każda uroczystość była
godna zapamiętania i niezwykła, byliśmy z końmi podczas rekonstrukcji , były wspomnienia
i fragmenty wypowiedzi żołnierzy. Był rok w którym po raz pierwszy pojawili się wraz z nami
żołnierze z Batalionu Dowodzenia 15 GBZ.
I wreszcie rok 2018. Uroczystości odbyły się w piątek. Może to jakiś znak dokładnie z 5 na 6
października dokładnie ta noc, podczas której w 1939 roku wpadli w zasadzkę. Uroczystości są
dużo większe – sztandary wielu organizacji, władze wszystkich szczebli, Pan generał, kompania
honorowa. I znów po tylu latach, wśród niesamowitej ciszy łzy płyną po naszych policzkach.
Fotel na którym co roku siadał Pan pułkownik Makowiecki jest pusty.
chor.kaw.och. Marek Sroczyński
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V Polowe Manewry Kawalerii Ochotniczej Wola Gułowska 2018
Co roku w pierwszych dniach października Szwadron Toporzysko pojawia się w okolicach
Woli Gułowskiej. Głównym celem jest uczestnictwo w capstrzyku w Kalinowym Dole ale od
kilku lat korzystając z dobrej współpracy z miejscowymi włodarzami przyjeżdżamy na około
tydzień organizując manewry.
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W tym roku głównym zadaniem podczas manewrów było kręcenie scen do filmu „Ostatni
Bój” ale uczestniczyliśmy również w mszy świętej, uroczystościach upamiętniających żołnierzy na
cmentarzu w Turzystwie oraz nocnej rekonstrukcji „Bitwy o Wolę Gułowską”.
W tym roku manewry zostały zdominowane przez działalność filmową. Jak pewnie wszyscy
czytelnicy wiedzą, Szwadron podjął się kolejnego spektakularnego wyzwania, a mianowicie stworzenia profesjonalnego filmu o losach Pułku 3 Strzelców Konnych w Kampanii Jesiennej 1939
roku. Mamy nadzieję, że film będzie wyjątkowy dzięki scenariuszowi opartemu na niezwykłych
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przeżyciach żołnierzy naszego pułku, profesjonalnej realizacji, dzięki ekipie filmowej, udziałowi
aktorów oraz entuzjazmowi członków Szwadronu Toporzysko. Mamy nadzieję, że stworzona
przez nas opowieść będzie pełna pięknych dynamicznych kadrów, zainteresuje i wzruszy każdego.
Podczas manewrów udało się zrealizować wiele scen do filmu szczególnie tych wymagających
udziału wielu kawalerzystów. Szarżowaliśmy, przeprawialiśmy się przez rzekę, odtworzyliśmy
scenę ostatniej potyczki w Kalinowym Dole i wiele innych.
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Dla kawalerzystów biorących udział w V manewrach dużym przeżyciem był udział w nocnej
rekonstrukcji „Bitwy o Wolę Gułowską”. Wielkie wrażenie robiła paro tysięczna publiczność
zgromadzona na błoniach pod klasztorem. Jak każda taka impreza, tak i nasza rekonstrukcja nie
obyła się bez przygód. Profesjonalne efekty pirotechniczne okazały się zbyt realistyczne i dwa
z naszych kawaleryjskich koni salwowały się ucieczką w ciemny las.
Wszystko skończyło się dobrze, a zebrana publiczność przez wiele minut oklaskiwała rekonstruktorów.
Podczas tegorocznych uroczystości w Woli Gułowskiej można było podziwiać również obozowisko wojskowe i sprzęt prezentowany przez żołnierzy 15 GBZ w barwach Pułku 3 Strzelców
Konnych.
Jak zwykle manewry w Woli Gułowskiej okazały się niezwykle udane. Udało się wykonać
wiele pracy w miłej atmosferze. Lubimy wracać do Woli Gułowskiej, bo zawsze jesteśmy tam
mile witani przez władze lokalne i mieszkańców. W tym roku szczególne podziękowania należą
się Panu Karolowi Ponikowskiemu, który mimo prowadzenia kampanii w wyborach na wójta
Gminy Adamów zawsze znalazł czas by nam pomóc.
W tym roku za udział w wyjątkowo owocnych i angażujących manewrach należy podziękować
przedstawicielom organizacji i stowarzyszeń kultywujących tradycje kawaleryjskie: 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, 8 Pułku Ułanów, 23 Pułku Ułanów oraz 5 Dywizjonu Artylerii Konnej.
Udało się wykonać wielki kawał pracy. W przyszłym roku czekają na nas nowe wyzwania ale
nie wyobrażam sobie by mogło nas w Woli zabraknąć. Do zobaczenia.
chor.kaw.och. Marek Sroczyński

Nadanie Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu imienia pułkownika
Zbigniewa Makowieckiego
W dniu 8 listopada 2018 r. w Grudziądzu odbyły się uroczystości, nadania imienia zmarłego
w Londynie 24 października 2017 r. pułkownika Zbigniewa Makowieckiego i wręczenia sztandaru
Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu.
W uroczystościach wzięli licznie udział m.in. poseł RP Tomasz Szymański, Prezydent Grudziądza Robert Malinowski, Prezydent Elekt Maciej Glamowski, radni Rady Miejskiej, Prezes
Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej Karola Skowrońska, córka płk. Zbigniewa
Makowieckiego - Krystyna Makowiecka, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Grudziądza,
przedstawiciele miejskich instytucji, stowarzyszeń i kół pułków kawalerii, a w ich liczbie delegacja
Szwadronu Toporzysko ze sztandarem i jego pocztem. Oczywiście najliczniejszą grupę uroczystości
stanowili uczniowie oraz ich rodzice, grono pedagogiczne i dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 16,
z jej dyrektorem Rafałem Chylewski na czele.
W programie całego wydarzenia znalazło się m.in. odsłonięcie tablicy pamiątkowej na
budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, msza św., złożenie kwiatów przy grobie płk. Zbigniewa
Makowieckiego oraz ceremonia przekazania sztandaru, tę ostatnią zorganizowano w hali KS Stal.
W okolicznościowym wystąpieniu Prezydent Grudziądza Robert Malinowski powiedział - ...
„Wybraliście na patrona człowieka niezwykłego i niezłomnego. Gdy przez wiele lat przybywał
do swojej Alma Mater z Londynu odnosiło się wrażenie, że Grudziądz ponownie nabiera kawaleryjskiego ducha i ułańskiego kolorytu. Dla grudziądzan był nie tylko świadkiem historii, ale
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przede wszystkim prawdziwym bohaterem. Niech życiorys płk. Zbigniewa Makowieckiego zawsze
stanowi, przede wszystkim dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 16, drogowskaz
godziwego postępowania i pozwoli nauczyć się odpowiedzialności za własną historię”...
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W dniu 11 listopada br., na grudziądzkim Rynku odbyły się główne uroczystości z okazji
100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystościach po raz pierwszy wziął
udział poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej Nr 16 z nowym sztandarem na którym widnieje
wizerunek płk. Zbigniewa Makowieckiego.
A tak wspomina swój udział w tym wydarzeniu st.strz.kaw.och. Aleksander Ryczko:
„…8 listopada 2018 roku nastąpiło nadanie imienia płk Zbigniewa Makowieckiego SP nr.
w Grudziądzu. Wyjechaliśmy z Folwarku w nocy około 24:00 z 7 na 8 listopada w składzie: rtm.
kaw. och. Dariusz Waligórski, ppor. kaw. och. Urban, st. strz. kaw. och. Aleksander Ryczko.
Podróż odbyła się szybko i praktycznie bezproblemowo na miejsce przybyliśmy w godzinach
porannych (ok. siódmej) i zjedliśmy śniadanie. Następnie, po krótkiej przerwie pojechaliśmy do
szkoły nr. 16, tam dołączył do nas chorąży Janusz Sieprawski i po spotkaniu z personelem szkoły
udaliśmy się do sali aby przebrać się w mundury garnizonowe, zeszliśmy na dół, gdzie powitał
nas dyrektor szkoły, zobaczyliśmy przedpremierowo nowy sztandar z wizerunkiem Pułkownika
i udaliśmy się na odsłonięcie tablicy na szkole. Później nastąpiło przemieszczenie się do kościoła
na uroczystą msze św.,w której brały udział poczty sztandarowe okolicznych szkół, sztandar
wraz z plutonem reprezentacyjnym bdow. 15GBZ, sztandar oddziału Kawalerii Ochotniczej
w barwach 18 PU, oraz nasz poczet sztandarowy w składzie: por. kaw. och. Paweł Urban, chor.
Janusz Sieprawski i st. strz. kaw. och. Jan Ryczko. Po mszy pojechaliśmy na cmentarz oddać hołd
zmarłemu w ubiegłym roku płk. Zbigniewowi Makowieckiemu a następnie udaliśmy się do hali
sportowej gdzie odbyły się dalsze uroczystości, prezentacja sztandaru, itp. Po wszystkim odbył
się poczęstunek, wróciliśmy do szkoły po rzeczy i wróciliśmy do Toporzyska.
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POPIS
W przeddzień Święta Niepodległości Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców
Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarneckiego odbył swój popis.

Dla niewtajemniczonych należy wyjaśnić, że popis jest to praktyczny sprawdzian umiejętności
jeździeckich kawalerzystów należących do oddziału oraz znajomości w praktyce Regulaminów
Federacji Kawalerii Ochotniczej a w szczególności musztry konnej i pieszej w szyku. Dla oficerów
i podoficerów kawalerii ochotniczej jest to również sprawdzian umiejętności dowodzenia pododdziałem w szyku konnym i pieszym.
Każdy oddział zrzeszony w Federacji Kawalerii Ochotniczej musi odbyć popis raz na trzy lata
a członkowie oddziału, którzy po raz pierwszy odbędą popis i otrzymają pozytywną ocenę mają
prawo do noszenia odznak FKO.
Nasz szwadron na popis wystawił konno cztery pełne sekcje, które przed egzaminatorami
w osobach por. kaw och. Pawła Żmudzkiego z 8 Pułku ułanów księcia Józefa Poniatowskiego
i por. kaw. och. Jacka Iżykowskiego z 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego zaprezentowały się w dwóch turach po dwie sekcje.
Przyznać należy, że pogoda sprzyjała nam tego dnia, bo dzień był słoneczny i bardzo ciepły
i szwadron mógł wystąpić bez płaszczy. Jako, że popis jest niejako świętem oddziału, który go
prezentuje, od rana trwały ożywione przygotowania koni i sprzętu, tak aby o wyznaczonej godzinie dwie sekcje z dowódcą rtm. kaw. och. Dariuszem Waligórskim na czele stanęły na placu
ćwiczeń. Nie bez satysfakcji dodać należy, że cały czas byliśmy bacznie obserwowani, przez licznie
zgromadzoną publiczność, w postaci uczestników obozu proobronnego, oraz pozostałych osób
przebywających tego dnia w Toporzysku. Oba pododdziały naszego szwadronu po zakończeniu
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przejazdów gdy umilkła odpowiedź na hasło „Strzelcy, dobrzy było!” zostały nagrodzone gromkimi brawami przez widzów.

Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy ocenę oficerów kaw. och. Odbierających popis, którzy
stwierdzili, że życzyli by sobie aby każdy oddział FKO wystawił na popis tak liczną reprezentację
i zaprezentował tak wysoki poziom wyszkolenia całości.
A na koniec – niespodzianka. Tak się złożyło, że jako pierwsi mogliśmy podziwiać gipsowe
popiersie patrona zaprzyjaźnionego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Całkiem przypadkowo
płk. Jan Kozietulski zawitał przejazdem do Toporzyska. Widząc jak świetnie wyszkoleni są strzelcy
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konni sam postanowił założyć ich mundur. Nie mogliśmy nie skorzystać z okazji i nie uwiecznić
faktu kiedy to szwoleżer przywdział mundur strzelca konnego i pozował do zdjęcia z naszym
szwadronem oraz naszym sztandarem.
chor.kaw.och. Zbigniew Seibt

11 listopada w setna rocznicę Odzyskania Niepodległości
Rok 2018 zbliżał się ku końcowi, mijał on pod znakiem nadchodzącego setnego jubileuszu
Odzyskania Niepodległości. Dla członków Szwadronu Toporzysko był to pracowity czas. W drodze na uroczystości strzelcy konni wspominali liczne wyjazdy, uroczystości, inscenizacje, zawody
których byli uczestnikami w tym pamiętnym roku. Podczas relokacji sił szwadronu w mijanych
miejscowościach kawalerzyści byli światkami lokalnych obchodów, a punktualnie w południe
w całym kraju rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, wszystko to budowało poczucie dumy narodowej i budowało niezwykły nastrój tak wyjątkowej rocznicy.

Delegacja szwadronu pod dowództwem ppor. kaw. och. Pawła Urban w składzie: chor.
Sroczyński, wach. Karpierz, st. strz. Wdowiak, Ryczko Aleksander oraz strzelcy Ryczko Jan
i Kolaniak, udawała się do zaprzyjaźnionej Gminy Dobczyce by obecnością sekcji sztandarowej
uświetnić miejscowe obchody. Niezwykle miłym jest obecność na kameralnych uroczystościach,
gdzie kawaleria ochotnicza witana jest ze znacznie większą radością niż w większych miastach,
a uśmiechy mieszkańców i słowa podziękowania zarówno mieszkańców jak i władz samorządowych
są tego najlepszym przykładem.
Zdyscyplinowanie oddziału, sprawny załadunek koni i przejazd, błyskawiczne siodłanie i przegląd umundurowania, pozwoliło na osiągnięcie „gotowości bojowej” znacznie przed wyznaczonym
czasem- zaprocentowało doświadczenie i zgranie zespołu zdobyte podczas poprzednich wyjazdów.
Piękna pogoda, skromna aczkolwiek pieczołowicie przygotowana uroczystość, na która złożył się
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przemarsz, złożenie kwiatów pod tablica pamiątkową, apel pamięci oraz msza Święta w intencji
Ojczyzny, wprawiły w wszystkich w podniosły (ale nie nadęty) i radosny (ale nie błazeński) nastrój.
Na uwagę i pochwałę zasługuje pięknie przyozdobione barwami narodowymi ulice oraz liczny
udział mieszkańców Dobczyc. Po zakończonej mszy odbył się koncert i choć patriotyczny to był
elementem radosnego świętowania, czyli takiego jakim świętowanie powinno być!
ppor. kaw. och. Paweł Urban

Wyprawa do Wilna
Wilno – dawna stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, barok z kamienia i obłoków, dla wielu
z nas pozostaje miastem odległym, nieznanym, a zarazem obiektem resentymentów, miejscem
na mapie uczuć każdego Polaka bliskim poprzez swoje związki z historią ojczystego kraju. By
skonfrontować te odczucia z rzeczywistością, poznać ten jakże istotny element w wielokulturowej
mozaice Rzeczypospolitej Polskiej postanowiliśmy i my, kawalerzyści Szwadronu Toporzysko odwiedzić miasto nad Wilią i Wilejką. Kawaleria zawsze była forpocztą sił głównych, można więc
powiedzieć, że wyruszamy na rekonesans, sprawdzić co jest legendą, co prawdą, by zrozumieć
i zapamiętać.
8 grudnia – piątek, dzień pierwszy
Blady świt zamgloną kreską wydobywa rozmyte kontury krajobrazu, gdy mijamy granicę
polsko-litewską i zagłębiamy się w kraj rozległych lasów i z rzadka rozrzuconych osiedli ludzkich.
Jeszcze zaspani, rozglądamy się z ciekawością, znajdując otaczający nas pejzaż jakże innym od
codziennych widoków. Szosa ucieka spod kół, a za szybami autokaru migają wysmukłe sosny. Jest
zimno, ponad dziewięćset kilometrów od domu robi swoje, klimat jest tu surowszy. Zaczyna padać
śnieg i wśród wirujących płatków osiągamy cel podróży. Zrazu chaotyczna zabudowa z każdym
kilometrem gęstnieje, przechodząc w zwartą tkankę ulic i domów.
– Nie podoba mi się tutaj – mówi do mnie Mirek.
Na pierwszy rzut oka trudno mu nie przyznać racji. Mijane budynki są obskurne, odrapane,
brak na nich kolorowych reklam, do których przywykliśmy, ale…
…to pozór. Bo kiedy już wkraczamy w mury starego miasta, niczym obuchem uderza nas
jego wysublimowane piękno. Urocze zaułki, eleganckie linie eklektycznych fasad przyciągają
wzrok, każą zapamiętać każdy szczegół oglądanych pałaców i mieszczańskich kamienic. Mimo
że z szarego nieba sypie gęsty śnieg (pogoda nas nie rozpieszcza!), zadzieramy głowy, bo to szare
niebo kłują iglice wspaniałych barokowych i klasycystycznych kościołów, wznoszących swe majestatyczne wieże hen wysoko.
Nad nami kamienny łuk Ostrej Bramy. To z niej spogląda na Wilno Matka Boża Ostrobramska,
patronka miasta. To pierwszy i najważniejszy punkt naszej podróży. Kaplica nie jest duża, lecz
od razu widać, że tutaj bije serce Wilna. Przed cudowny wizerunek Tej, która nigdy nie zawodzi,
przychodzą pielgrzymki modlić się, prosić i dziękować za doznane łaski.
Za bramą ciągną się ulice do Placu Ratusznego. Ileż to lat minęło, gdy Adam Mickiewicz
mieszkał w przylegającym doń domu przed zsyłką w głąb Rosji. Nieopodal, pod innym adresem
wieszcza znajduje się małe muzeum, gdzie polskie przewodniczki raczą nas anegdotami z życia
poety, wielbiącego nie tylko kraj rodzinny ale i płeć piękną. Zresztą każdy tutaj dom, każdy kościół
ma swoją historię i zapewne przechodzilibyśmy koło nich nigdy jej nie poznawszy, gdyby nie nasz
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cicerone, Jarek Szostko z zasłużonego rodu Łabędziów, z pasją umiejący odsłonić przed nami zakręty
dziejów swojej małej ojczyzny. Jarkowi należą się podziękowania szczególne. Z dziada pradziada
Wilniuk, wzrosły w tej ziemi, oddychający jej powietrzem, żyjący jej problemami, poświęcił trzy
dni by pokazywać nam nie tylko antyczne pamiątki, lecz przede wszystkim przybliżyć mentalny
pejzaż obecnej Litwy. A konterfekt to złożony, malowany ciemnym kolorem trudów, z jakimi
muszą zmierzyć się Polacy, których nie objęła repatriacja 1946 roku, i pozostali tu, w kraju swych
przodków, by nie dać wykorzenić polskości z takim trudem bronionej. A przecież polskość wyziera
tu wszędzie z każdego załomu murów. Polskie są te przepiękne świątynie, polskie są pałace i zwykłe
domy, polska przecież jest monumentalna katedra gdzie kierujemy nasze kroki. Koło niej wznosi
się odbudowany niedawno zamek jagielloński, nad nim, na zamkowej górze charakterystyczna
sylweta baszty Giedymina, założyciela rodu, który przez kilka wieków panować będzie nad państwem pobratymczych ludów, wielkim królestwem zwanym Rzecząpospolitą Obojga Narodów.
Wieczorem bankiet. Kawalerzyści z 13 pułku Ułanów Wileńskich i 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich opowiadają o sobie, swej działalności. Jak to wspaniale, że tutaj, poza obecnymi
granicami macierzy rozwija się tak mocno patriotyzm i pamięć. Ponad dziewięćdziesięcioletni
kapitan, wzruszony, wita nas ze łzami w oczach. Jakże cieszy się, że gości wojsko w przedwojennych mundurach, polskie wojsko. Długo w noc płyną bajania o starych i nowych czasach, piosenki
żołnierskie śpiewane wspólnie rozgrzewają serca, chociaż za oknami stoi zima.
9 grudnia – sobota, dzień drugi
Wstajemy wcześnie, bo przed nami długa podróż wokół Wilna, odwiedzić miejsca, gdzie
pamięć o przeszłości zakotwiczyła się szczególnie mocno.

Cmentarz na Antokolu o tej porze jest pusty i cichy. Dychotomiczny podział na czerń bezlistnych drzew i biel śniegu łamią biało czerwone wstążeczki oplatające każdy krzyż na polskim
żołnierskim grobie. Budujący jest ten widok setek krzyży przystrojonych w barwy narodowe.
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To praca harcerzy, młodych ludzi, którzy zamiast pójść na dyskotekę lub do kawiarni poświęcili
swój czas, by uczcić tych, co odeszli.
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W uroczym drewnianym kościółku w Powiewiórce czas jakby zatrzymał się w miejscu. Tutaj
w pod koniec roku 1867 roku Józef Wincenty i Maria z Billewiczów Piłsudscy przynieśli do
chrztu urodzone 5 grudnia dziecko, syna, co parędziesiąt lat później ujmie w dłonie marszałkowską buławę. Nieopodal leżące Zułowo ze swym wyniosłym dębem posadzonym w miejscu
urodzin Komendanta to kolejny przystanek na naszej trasie. Sam dwór się nie zachował, istnieje
za to inny, gdzie marszałek spędzał wakacje w jesieni swego życia. To Pikieliszki. Spacerujemy
po pokojach, gdzie ongi mąż stanu odpoczywał od polityki. Dobrze się stało, że teraz znajduje
się w nich polska biblioteka, może korzystający z księgozbioru poświęcą choć myśl upartemu
bojownikowi o narodową sprawę? Może pożyczając książkę starszy człowiek, lub dziecko wchłoną
tę aurę nostalgii i zadumy unoszącą się we dworze?
Zupełnie inna atmosfera panuje w Glinciszkach. Smutne wrażenie sprawia cmentarz zamordowanych przez litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej 20 czerwca 1944 roku Polaków
(w przeważającej mierze kobiet i dzieci). Pobliski pałac stoi zamknięty na głucho, zdewastowany
i opuszczony. Pusto. Tylko stojący w dworskim parku olbrzymi sześćsetletni dąb wydaje się pamiętać o wydarzeniach tu zaistniałych.
I wreszcie Nowa Wilejka. Koszary 13 Pułku Ułanów Wileńskich straciły swą międzywojenną funkcję (obecnie, jak w dziewiętnastym wielu mieści się w nich szpital psychiatryczny) i na
rozległych dziedzińcach ułanów w różowych rogatywkach już nie uświadczysz, tylko podkowy
końskie wmurowane w ściany, jedyna pamiątka po sławnym regimencie tkwią na swoim miejscu.
10 grudnia – niedziela, dzień ostatni
Biały garb cmentarza na Rossie uwypukla mnogość pomników nagrobnych na jego stokach.
Poniżej, wokół granitowych pomników żołnierzy wznosi się kwadratowy, skromny monument.
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„MATKA I SERCE SYNA” głosi ryty w kamieniu napis. Tylko tyle i aż tyle. Nie wiem czy nie
zechcą mnie pochować na Wawelu – pisał Józef Piłsudski w testamencie. – Niech! Niech tylko
moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze co w kwietniu 1919
roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi rzucili.
Pierwszy marszałek Polski, świadom znaczenia swej walki o odbudowę kraju polecił
część swego ciała umieścić tutaj. Dlaczego?
Ten gest chyba w najoczywistszy sposób unaocznia kwestię zapomnianą dziś, a przecież
immanentną dla wielokulturowej Rzeczypospolitej, kwestię podwójnej tożsamości. Gente
Lithuanus, natione Polonus – urodzony Litwin,
z nacji Polak, oto odpowiedź na wątpliwości
co do przynależności. Ta sama odpowiedź, dla
której inny Polak piszący po polsku pisał: Litwo
ojczyzno moja. Bo w szerszym aspekcie, istotniejszym niż przywiązanie do przydomowego
ogródka, tu wszędzie jest Rzeczypospolita,
oddycha nią każdy kwiat i każde drzewo,
każdy dom i każdy człowiek. I o tym, mimo
zmiennych granic politycznych, ustalanych
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przez planistów przesuwających na mapach beznamiętnie szpilki nie można, nie wolno nam
zapomnieć.
Msza święta w kościele Dominikanów przyciąga wszystkich, dla których Polska nie jest przeszłością, bo żyje w ich sercach. Kościół na Litwie jest ostoją polskości. Wiara i patriotyzm splatają
się tutaj jak przed wiekami. Tak było, gdy król Jan III wyruszał po wiedeńską wiktorię, tak było
gdy dziękowano za odzyskaną wolność. Sztandar Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3-go
Strzelców Konnych przyciąga wzrok, a biały orzeł widniejący na nim sprawia wrażenie, jakby
chciał oderwać się od bławatu i poszybować pod sklepienie kościoła.
ppor. Bartłomiej Czech-Kosiński

PolakPotrafi.pl
1 wrzenia br. uruchomiliśmy zbiórkę publiczną pieniędzy na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zdjęć do filmu „Ostatni Bój”, w trakcie październikowego planu filmowego
w Woli Gułowskiej. Była to pierwsza taka nasza akcja, byliśmy pełni obaw czy nam się powiedzie.
W trakcie trwania zbiórki pieniędzy kilka razy popadliśmy w depresje, ale walczyliśmy wraz
z Wami do końca.
Zacznę oficjalnie.
Na rachunek bankowy naszego Stowarzyszenia wpłynęły wpłaty na realizacje filmu w kwocie 12650,00 PLN oraz w postaci gotówki w kwocie 10000,00 PLN z czego zasililiśmy konto
akcji PolakPotrafi.pl kwotą 13800,00. Daje nam to wynik finansowy na koncie PolakPotrafi.pl
– 35207,00 oraz gotówka w kwocie 8850,00. Tak więc razem otrzymaliśmy od Was 44057,00.
Otrzymaliśmy również obietnice wpłaty w kwocie 15000,00 PLN od Totalizatora Sportowego.
A teraz od serca.
Ogromną pomoc liczona w dziesiątkach tysięcy złotych otrzymaliśmy od Gminy Adamów
i Domu Kultury – Pomnika czynu Bojowego Kleberczyków w Woli Gułowskiej. Karolu, Sławku
– dziękujemy. Przekażcie też nasze podziękowania tym wszystkim pracownikom i mieszkańcom
gminy Adamów dzięki których ciężkiej i często niezauważalnej pracy mogliśmy działać.
Niepoliczalną kwotą na dzień dzisiejszy jest wkład pracy włożony przez strzelców konnych
naszego Szwadronu jak i kawalerzystów z zaprzyjaźnionych oddziałów: 3 Pułku Szwoleżerów,
3 Pułku Ułanów, 8 Pułku Ułanów, 9 Pułku Ułanów, 23 Pułku Ułanów i 5 DAKu – wszystkim
Wam bardzo, ale to bardzo DZIĘKUJĘ.
Chciałem tą drogą podziękować Wszystkim, którzy nas wspomogli. Dziękujemy tym wszystkim którzy wpłacili chociaż symboliczną złotówkę, dziękujemy Wszystkim którzy wsparli nas
większą kwotą. Wspaniała była reakcja wielu moich przyjaciół i znajomych, którzy tak wspaniale zareagowali na nasz…, na mój apel. Otrzymaliśmy wsparcie od córek Pana płk Zbigniewa
Makowieckiego, od Ani i Krystyny, które nie dość że odwiedziły nas na planie filmowym i były
z nami w Kalinowym Dole, ale jeszcze przywiozły dużą kwotę pieniędzy. Bardzo wzruszyłem się,
gdy w odpowiedzi na ostatni z moich apeli, kiedy pisałem że brakuje nam do pełnego sukcesu
4500,00 PLN i prosiłem o mobilizacje oraz wpłacanie ile kto może, jedna z moich koleżanek
z harcerskich czasów wpłaciła …. 4500 złotych. Aniu bardzo dziękuję.
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Dziękuję Przemkowi, który cały czas pracował w pocie czoła przed komputerem, zamieszczał
newsy, zdjęcia, filmiki, redagował i wysyłał apele. Ci wszyscy którzy znają nas lepiej, wiedzą
że promocja była zawsze naszą „pietą Achillesową” i wiele naszych działań było znanych tylko
bezpośrednim odbiorcom i garstce znajomych. Nigdy nie potrafiliśmy szerzej pokazać tego co
robimy. Przemku dziękujemy ci bardzo i już szykujemy dla ciebie fotel w pierwszym rzędzie na
premierze naszego filmu. Bez Ciebie wiele z tych działań nie byłoby możliwe.
Chylę czoła przed naszą ekipą filmową z Grzegorzem na czele, która dwoiła, troiła się,
a czasami musiała się rozmnażać przez pączkowanie. Zaliczyliśmy już wile planów filmowych,
ale w żadnym z nich, nie udało się nakręcić tak wiele dobrych zdjęć w tak krótkim czasie i z tak
małą ekipą filmową.
Dziękuję naszemu „Demonowi Ognia” – Pawłowi, który tyle razy w bezpieczny sposób zabijał
nas i wysadzał w powietrze że zliczyć tego nie potrafimy.
Wyrazy wdzięczności przesyłam dla „naszych zmotoryzowanych Niemców” bez których nie
mielibyśmy z kim walczyć.
Podziękowania dla Krzysztofa Kłoskowskiego właściciela firmy Hero Collection za bezinteresowną pomoc i wypożyczenie brakującego wyposażenia jak i gotowych „20-tu Niemców”, którzy
przyjechali na czas spakowani w paczki.
Dziękujemy naszym żołnierzom z batalionu dowodzenia strzelców konnych 15GBZ i uczniom
z gminy Adamów, którzy dzielnie statystowali na planie.
Bez zaangażowania Marka Redy, który prawie że zmienił dla nas bieg Wieprza nie udało by
się bezpiecznie nakręcić przeprawy przez Tyśmienice. Marku dzięki tobie większość z nas potroiła
swoje zaliczone z powodzeniem, dotychczasowe przeprawy wodne.
Dziękujemy naszym uczennicom z klasy „Zawód Jeździec” z Wiktorią na czele za ciężką pracę
na planie filmowym i jego zapleczu.
Dziękujemy wszystkim statystom, mojemu ojcu, Jasi, uczniom ZS na Chrobaczym i wielu,
wielu innym, którzy godzinami chodzili w te i we w te na planie filmowym.
Podziękowania dla naszych aktorów przez duże A.
Kochani ! Dziękujemy Wam bardzo za Wasze serce i bądźcie gotowi na kolejną mobilizacje
Dowódca Szwadronu
rtm.kaw.och. Dariusz Waligórski

Prace konserwatorskie sztandaru P3SK
W maju 2018 r. naszą Rodzinę Pułkową obiegła informacja, że Muzeum Wojska w Białymstoku oddało do konserwacji sztandar Pułku 3 Strzelców Konnych i po ukończeniu tych prac,
trafi on do magazyny muzeum i nie będzie eksponowany.
Trochę to nas zatrwożyło. Bo jakże to tak, żołnierze P3SK przekazali sztandar swego pułku
do białostockiego muzeum, ponieważ to i Podlasie i najbliżej Wołkowyska. A teraz ten sztandar
ma spocząć gdzieś na pułce muzeum? Nie robiąc larum, rozpocząłem sprawdzanie prawdziwości
informacji u źródeł.
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Na oficjalnej stronie internetowej Muzeum Wojska w Białymstoku, w zakładce Aktualności,
w dniu 10 maja 2018 zamieszczono
informację:
Serdecznie zapraszamy do udziału w Nocy Muzeów w Białymstoku,
która w tym roku odbędzie się
w sobotę, 19 maja. W programie
wydarzeń przygotowanych przez
Muzeum Wojska w Białymstoku
znalazły się m.in. warsztaty dla dzieci nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania Niepodległości, prezentacja
ciężkiego sprzętu wojskowego, zwiedzanie ekspozycji stałych i wystawy
czasowej, wycieczki autokarowe,
kiermasz wydawnictw i gadżetów
muzealnych. …
W trakcie Nocy Muzeów zapraszamy do poznania wystaw:
„Przeciw dwóm wrogom. Militarne
dzieje Podlasia i jego mieszkańców
w latach 1939-1956”, „Między
dwiema wojnami 1914-1939”,
„Wojsko Polskie 1956-2010” oraz
ekspozycji czasowej „Polskie formacje wojskowe w latach 1914-1918”
(i to co dla nas najważniejsze, przyp.
i podkreślenie MH).
Noc Muzeów to również okazja
by po raz ostatni zobaczyć eksponowany na wystawie stałej sztandar
3. Pułku Strzelców Konnych im.
Hetmana Czarnieckiego z Wołkowyska. To jedyny sztandar bojowy
w zbiorach instytucji; towarzyszył
polskim żołnierzom w walkach pod Kockiem w październiku 1939 r. Przez blisko czterdzieści
lat ukrywany w lesie w okolicy Puław, w 1980 r. został odnaleziony i przekazany do muzealnych
zbiorów. Pod koniec maja tego roku sztandar zostanie poddany wielomiesięcznej konserwacji,
a następnie trafi do magazynu zbiorów.
						
10 maja 2018
Marcin Koziński
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Ten wpis w Aktualnościach Muzeum, potwierdzał nasze obawy co do dalszych losów sztandaru
Pułku, jednak dla nas zamieszczona informacja nadal nie mogła być prawdziwa, pomimo tak
wiarygodnego źródła jej pochodzenia.
W związku z tym wykonuję telefon do pracownika naukowego Muzeum Wojska w Białymstoku pana mgr. Marka Gajewskiego.
Z Marią, moją żoną, mieliśmy przyjemność poznać osobiście p. Gajewskiego, poszukując
śladów jej dziadka, plutonowego Władysława Starzyka, żołnierza zawodowego P3SK. W czasie
przeprowadzonej rozmowy telefonicznej zostałem przez p. Gajewskiego nie tylko uspokojony co
do dalszych losów sztandaru Pułku, ale otrzymałem od niego także zapewnienie, że po zakończonej
konserwacji wróci on na swoje miejsce w stałej ekspozycji. Sztandar P3SK dla Muzeum Wojska
w Białymstoku jest zbyt cennym i ciekawym zabytkiem, aby miał on spocząć w magazynie.
Aktualnie w gablocie sztandaru P3SK eksponowana jest jego kopia, którą w niedługim już
czasie (mamy nadzieję) zmieni oryginał.
Marek Hazubski
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Rocznica 80-lecia uroczystości w Czarncy, złożenia prochów
hetmana Czarnieckiego w nowym sarkofagu
W dniu 24 września 2017 r. w Czarncy, rodzinnej miejscowości hetmana Polnego Koronnego
Stefana Czarnieckiego odbyły się uroczystości poświęcone tej wielkiej postaci, tak ważnej dla Pułku
3 Strzelców Konnych (P3SK) z Wołkowyska. W ramach tych uroczystości upamiętniono 110.
rocznicę drugiego pogrzebu wodza, który w roku 1907 zorganizował ówczesny proboszcz Czarncy,
ksiądz Karol Rogalski. Jak podają kroniki z tego okresu w tym wydarzeniu uczestniczyło około 14
tysięcy osób i była to wielka manifestacja patriotyzmu i polskości w ówczesnym zaborze rosyjskim.
Kolejną częścią uroczystości w Czarncy w 2017 r. były obchody jubileuszu 80. rocznicy
uczczenia prochów hetmana Czarnieckiego przez złożenie ich w nowym sarkofagu w dniach 15
- 16 październik 1937 roku.
Wtedy, 80 lat temu, w uroczystości wziął udział w marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły,
najwyższe władze kościelne, włodarze województwa kieleckiego i jego starostw, a także - co dla
nas jest szczególnie ważne, Pułk 3 Strzelców Konnych. Jego delegacja składała się z kadry i żołnierzy, sztandaru Pułku z pocztem, szwadronu honorowego oraz plutonu trębaczy i z dowódcą
płk dypl. Julianem Filipowiczem na czele.
1/ Szefostwo P3SK
Wszystkie pułki kawalerii II Rzeczpospolitej starały się mieć oprócz numeru również nazwę lub
przyjąć tzw. szefostwo, albo jedno i drugie. Wszystkie nazwy musiały być zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, a nie wszystkie wnioski pułków były akceptowane i zatwierdzane.
Nazwy pułków przyjmowano od miejsc stoczonych bitew, regionu lub miejscowości w którym pułk
się formował. Na istniejących 40 pułków kawalerii, 27 miały swoje nazwy, a 16 pułków przyjęło
szefostwo postaci znanych z historii Polski, a w ich liczbie 3 przyjęły szefostwo osób żyjących
w okresie międzywojennym, tylko 9 pułków posiadało zarówno nazwę, jak i szefostwo. Jedynie
6 pułków kawalerii II RP - w tym 5 pułków strzelców konnych, nie miało, ani nazw, ani szefów.
Przed II. Wojną Światową w Wojsku Polskim były szefostwa pułków, a nie patroni, ponieważ
patronem mogła by wyłącznie osoba święta. Pułk 3 Strzelców Konnych za swoją patronkę przyjął
Matkę Bożą Kodeńską, której wizerunek, pochodzący ze świętego obrazu, widnieje od końca lat
20-tych na dolnym rogu lewego płata sztandaru pułkowego.
Nie wiadomo w jakim czasie w P3SK powstała idea przyjęcia szefostwa przez hetmana polnego
koronnego Stefana Czarnieckiego i kiedy odpowiedni wniosek, prośba, zostały skierowane do Ministerstwa Spraw Wojskowych. Niewidomą pozostaje również to, czym kierowała się kadra pułku,
aby za szefa P3SK obrać właśnie tego bohatera narodowego, wspaniałego dowódcy XVII-wiecznej
Rzeczypospolitej. Na pewno o tym wyborze zdecydowały przymioty osobiste hetmana - jego
wielki patriotyzm i waleczność. Może duży wpływ na ten wybór miał również region, w którym
P3SK stacjonował - Podlasie, z którym Stefan Czarniecki był osobiście związany.
Nazwa - szefostwo, została nadana pułkowi rozkazem Ministra Spraw Wojskowych Nr 16/36
z dnia 7 listopada 1936 r. co podane zostało w Rozkazie dziennym nr 256 Pułku 3 Strzelców
Konnych z dnia 23.XI.1936 roku. zachował się on w dokumentach pułku przechowywanych
w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW) Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie-
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-Rembertów. W załączeniu wyciąg z tego rozkazu P3SK, w części dotyczącej nadania pułkowi
nazwa (szefostwa).
Wyciąg z Rozkazu dziennego nr 256 P3SK z dnia 23.XI.1936 r., str. 1.
… „Pułk 3 Strzelców Konnych
IMIENIA
Hetmana polnego Koronnego
Stefana Czarnieckiego
/pieczęć nagłówkowa/
Wołkowysk, dnia 12.X.1937 roku
ROZKAZ DZIENNY NR. 256.
…
1. Nadanie nazwy pułkowi.
„Wyciąg z rozkazu Pana Ministra Spraw Wojskowych /Dz. Rozk. Nr. 16/36 z dnia 7 listopada
1936 r.”
-------------------------------------------------------------------------------3 pułkowi strzelców konnych nadaje nazwę: „Pułk 3 Strzelców konnych imienia hetmana
polnego koronnego Stefana Czarnieckiego”.
W związku z tym zarządzam noszenie przez żołnierzy pułku na naramiennikach kurtek
i płaszczy - zamiast dotychczasowej numeracji - inicjałów „S.C.” z buławą hetmańską.
Inicjały i buława:
- dla oficerów i chorążych są haftowane nićmi metalowymi oksydowanymi na stare srebro;
- dla podoficerów niżej stopnia chorążego i strzelca są wykonane z białego matowanego metalu.
Podoficerom zawodowym zezwalam na noszenie przy ubiorze poza służbowym inicjałów
haftowanych.
Warszawa dnia 7 listopada 36 r.
			
Minister Spraw Wojskowych
						
							

/-/ K a s p r z y c k i
generał dywizji

W związku z powyższym zarządzam w terminie do dnia 15.XII.36 r.:
1/ nałożenie inicjałów do umundurowania przez ofic.
2/ nałożenie inicjałów przez podofic. zaw. na ubiorze poza służbowym;
3/ Kwatermistrz pułku:
		
a/ zarządzi wykonanie służbowych pieczątek podłużnych.
		
b/ przemalowanie tablic orjentacyjnych.
		
Wykonanie kwatermistrz pułku zamelduje mi pisemnie w dniu 16.XII.36 r.
.......”
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Z przedstawionych wyżej rozkazów (pomimo ich treści) wynika, że pułkowi zostało nadane
szefostwo, a nie nazwa. Nazwę Pułk 3 Strzelców Konnych zaczęto stosować od roku 1930, o czym
świadczą nagłówki pułkowych rozkazów dziennych. Nazwa była i nawiązaniem do tradycyjnego
historycznego układu nazwy Pułku 3 Strzelców Konnych Królestwa Polskiego tzw. Kongresowego.
W okresie międzywojennych powszechnie używano przyjętą ogólnie nazwę 3. Pułk Strzelców
Konnych, a w skrócie 3PSK lub 3 p.s.k. (ten ostatni w rozkazach dziennych pułku).
Powracając do wyciągu z Rozkazu dziennego nr 256 Pułku i zarządzeń jego dowódcy, to
pieczątka podłużna z pełną nazwą pułku - Pułk 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego pojawia się po raz pierwszy w nagłówku Rozkazu dziennego nr 271
z 11.12.1936 r., i jest stosowana do wyruszenia pułku na front polskiej kampanii jesiennej 1939 r.
2/ Przygotowania P3SK do wyjazdu na uroczystości w Czarncy w 1937 r. oraz ich przebieg.
Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych dotyczący wydzielenia i uczestniczenia pułku w uroczystościach związanych ze złożeniem do sarkofagu trumny Szefa Pułku hetmana polnego koronnego
Stefana Czarnieckiego datowany jest na 30.IX.1936 r. Pułk po jego otrzymaniu przystąpił do
organizacji wyjazdu do Czarncy.
W tym celu Rozkazem szczególnym z dn. 4.X.1937 r. (nie ma go w CAW, przyp. M.H.) ze
składu pułku został wydzielony szwadron honorowy oraz zostały postawione zadania służbom
i pododdziałom. Dowódca P3SK płk. dypl. Juliana Filipowicz przerwał urlopy wypoczynkowe
części kadry wyznaczonej na wyjazd, a szwadron honorowy i pluton trębaczy rozpoczęły intensywne ćwiczenia i zgrywki. I tak:
- …,, szwadron honorowy wyjeżdżającego do Czarncy, łącznie z pocztem sztandarowym na
placu alarm. pułku pod d-twem rtm. Nieczaja.… przećwiczy - chwyty b. bronią, szyki zwarte
oraz defiladę na stępie i na kłusie. Siodłanie i umund. - ćwiczebne. lance bez proporczyków”...
- …„ dla plut. trębaczy w związku z wyjazdem do Czarncy - z dniem, 11.X.b.r. aż do wyjazdu
zarządzam zgrywki: godz. 08.00-10.00 - konno; godz. 14.00-16.00 – pieszo”...
Na dzień 12.X.1937 r. dowódca pułku - celem dokonania przeglądu, zarządził na godz.10.00
na placu alarmowym pułku pod dowództwem rtm. Nieczaja zbiórkę konno szwadronu honorowego
wyjeżdżającego do Czarncy łącznie z pocztem sztandarowym i plutonem trębaczy oraz wyznaczonym całym taborem. Umundurowanie, siodłanie i uzbrojenie - jak do wyjazdu na uroczystość.
Po przeglądzie szwadron przećwiczył defiladę w stępie i kłusie. Na szefa szwadronu honorowego
wyznaczony został st. wachm. zaw. Stanisław Tarnowski. 			
.
W Rozkazie dziennym nr 211 P3SK z dnia 12.X.1937 r. (w wyciągu poniżej, przyp. M.H.)
dowódca pułku płk dypl. Julian Filipowicz wydał zarządzenie na wyjazd do Czarncy.
W zarządzeniu wymieniony jest skład pułku na wyjazd i jego organizacja.
Wyciąg z Rozkazu dziennego nr 211 P3SK z dnia 12.X.1937 r., str. 2 - 3.
…,, III. Ogólne.
7.
Hetman Stefan Czarniecki uroczystości w Czarncy - zarządzenie.
Dnia 15 i 16.X. b.r. odbędą się w Czarncy uroczystości związane ze złożeniem do sarkofagu
trumny naszego Szefa Pułku hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. W związku
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z powyższym na podstawie rozkazu Pana Ministra Spraw Wojskowych L.dz.6380/tj. z dnia
30.IX.b.r. zarządzam:
1/ W uroczystościach wezmą udział:
a/ Delegacje oficerów i podofic. zaw. pod moim przewodn. w składzie:
mjr. Grubowski Józef
st. wachm. Orłowski Tadeusz
rtm. Kwiatkowski Jan
,, ,,
Jabłoński Jan
,, Tomkowicz Antoni
wach.
Wilewski Zygmunt
por. Nowakowski Antoni
,,
Niemirowski Józef
b/ S z t a n d a r.
c/ Szwadron honorowy z plut. trębaczy.
Skład pocztu:
por. Kossakowski Antoni
st. wachm. Koziej Franciszek
wachm. Neugebauer Rudolf + 3-ch strz. kon. z pl. łączn.
+ 6 koni z pl. łączności.
Skład szwadronu honorowego + plut. trębaczy + /tabor i funkc./:
Dowódca szwadronu
rtm Nieczaj Bazyli
Dcy plut. 		
ppor. Łączyński Mieczysław
				
ppor. Ciechanowicz Wiktor
				
ppor. Zieliński Tadeusz
			
Podofic.
st. wachm. Tarnowski Stanisław
wachm. Bojarczyk Konstanty
wachm. Zieliński Mieczysław
wachm. Paduch Stefan
plut. Arendt Teofil
plut. Popek Michał
plut. Starzyk Władysław
plut. Echta Franciszek
plut. Zacharczuk Piotr
kpr. zaw. Tomala Michał
kpr. zaw. Ukleja Aleksy
kpr. zaw. Pacholczak Jan
kpr. zaw. Skrobat Stefan
kpr. zaw. Bartosik Kazimierz
kpr. nadt. Jaskiewicz Pawel
kpr. nadt. Jaskiewicz Wacław
kpr. nadt. Krupień Franciszek
kpr. nadt. Masiuk Józef
kpr. nadt. Ziółkowski Jan
kpr. nadt. Nowosad Mikołaj
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kpr. nadt. Markowski Edward
kpr. nadt. Samujło Jan
Szereg. sł. czynnej:
		
z 1 szwadronu
-9
		
2 szwadronu
- 12
		
3 szwadronu
- 11
		
4 szwadronu
-5
		
1 szw. k.m.
- 10
		
pl. łączn.		
-1
		
szw. gosp.
- 15
		
szw. zap.		
- 4.
Konie:
		
1 szwadronu
- 23
		
2 szwadronu
- 22
		
3 szwadronu
- 24
		
1 szw. k.m.
-2
		
szw. gosp.
- 14
		
pl. łączn.		
- 7.
Umundurowanie:
Garnizonowe, płaszcze, oficerowie występujący konno - rękawice reprezentacyjne.
Pododdziały wydadzą strzelcom odjeżdżającym kaftany i rękawice dziane oraz szaliki koloru
ochronnego, które obowiązują również i kadrę zawodową /ofic. i podofic. zaw. w szyku konnym/.
Uzbrojenie:
Kbk, ładownice, szable, lance, bagnety, szelki, pistolety /komu przysługują/.
2/ Zaopatrzenie:
Kwatermistrz pułku zarządzi wydanie obiadu dnia 13.X.b.r. dla odjeżdżających szereg. godzinie 09.30.
a/ Chleb wydać na dnie 13,14,15,16, i 17 b.m.
b/ Mięso na dzień b.m. Boczek wędzony na dzień 15 i 17.X. b.r., konserwy mięsne 14 i 16.X.b.r.
c/ żywność - na dzień 13 b.m. na obiad i kolację, na 14,15,16.17 - pełne.
d/ ziemniaki - na dzień 13,14 b.m., na 15 b.m. surogat - rezerwa.
e/ Drzewo opałowe na 13 i 14 b.m.
f/ Owies - na 13 - 17 b.m. z zapasów pododdziałów,
g/ siano i słoma na 13 i 14 b.m. z zapasów pododdziałów,
h/ zaliczka na zakup:
siano i słomę
na 15,16 i 17 b.m.
ziemniaki
na 15,16 i 17 b.m.
drzewo		
na 15,16 i 17 b.m.
Żywność i chleb wydać dnia 12 b.m.
Zaliczkę na zakupy - dnia 13 b.m. godzina 09.00
Druki na rachunki i zakwaterowanie - wyda ofic. żywn. dnia 13.X.b.r. - godzina 08.30.
3/ P r z e j a z d: Całość odjedzie transportem kolejowym.
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Zbiórka szwadronu, pocztu i pl. trębaczy konno dnia 13.X.b.r. godzina 10.50 na drodze przed
d-twem pułku, odebranie sztandaru, poczem przyjmę raport, a następnie odmarsz na dworzec
kol. Wołkowysk Miasto, celem załadowania się.
Na komendanta transportu wyznaczam rtm. Nieczaja, na oficera załadowczego i łącznikowego - por. Kossakowskiego, który pobierze zaliczkę na powrotny transport z Włoszczowa do
Wołkowyska.
Oficerowie, podofic. wyznaczeni niniejszym rozkazem jako delegacje, bądź funkcyjni, stawią
się do transportu o godz. 11.50 na dworcu Wołkowysk Miasto.
4/ Zastępstwo:
Z a s t ę p u j ą:
Mnie - major Platonoff.
Kwatermistrza pułku i ofic. mob. - rtm. Wasiutyński
Adiutanta i dcę szw. gosp. - por. Boniewicz
Dowódcę 1 szw. - rtm. Gosiewski
,,
2 szw. - por. Lewandowski
,,
4 szw. - rtm. Gosiewski
,,
pl. łączn. - st. wachm. Holub.
							
							

Dowódca pułku
Filipowicz pułk. dypl. ”…

Z kolejnego rozkazu dziennego, wydanego jeszcze przed wyjazdem delegacji pułku do Czarncy
wiemy, że w to miejsce udał się także ks. Antoniego Sienkiewicza, któremu kancelaria pułkowa
wydała rozkaz wyjazdu Nr 018077 na przejazd z Wołkowyska do Czarncy.
Ponadto, dowódca Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, w odpowiedzi na prośbę, wydał zgodę
na wyjazd do Czarncy trzem kapralom P3SK, którzy byli oddelegowani do Szkoły Podoficerów
Nadterminowych w Baranowiczach. Dołączyli oni do pododdziałów pułku na całych okres wyjazdu.
3/ Przebieg uroczystości w 1937 r.
Nie są znane relacje żołnierzy P3SK z ich bezpośredniego udziału w uroczystościach w Czarncy, które odbyły się tam w dniach 15-16.10.1937 r. Niemniej, zachowała się relacja uczestnika
tych wydarzeń, który opisał to doniosłe wydarzenie w organie korpusu podoficerów Wojska
Lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony Pogranicza, dwutygodniku WIARUS , Nr
43 z 23 października 1937 r.
Ku czci hetmana Stefana Czarnieckiego
UROCZYSTE ZŁOŻENIE PROCHÓW W SAKOFAGU UFUNDOWANYM PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO
Cicha i zadumana wioska w ziemi Kieleckiej Czarnca, miejsce urodzenia Stefana Czarnieckiego, stała
się w dniu 16 października roku bieżącego (1937 r. przyp. MH) widownią podniosłej uroczystości. W dniu
tym bowiem złożono prochy wielkiego hetmana w sarkofagu, ufundowanym przez społeczeństwo. Na te uroczystość domy przystrojono zielenią i flagami.
15 października po południu szczątki wielkiego wodza przełożono z dawniejszej trumny do nowej,
miedzianej, ufundowanej przez jego potomków: Jana i Krzysztofa Czarnieckich.
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Dookoła pięknie udekorowanego kościoła, ufundowanego przez hetmana, ustawiły się: szwadron kawalerii i kompania honorowa pułku piechoty imienia Stefana Czarnieckiego, liczne duchowieństwo z księdzem
biskupem Sonikiem na czele, delegacja oo. paulinów z klasztoru w Częstochowie, który zmarły wódz bronił
dzielnie przed szwedzkim najazdem, reprezentanci władz, sokoli i tłumy okolicznej ludności.
Po hejnale z wieży kościelnej weszli do podziemnej krypty przedstawiciele władz duchownych i administracyjnych oraz rodzina Czarnieckich. wśród uroczystej ciszy przeniesiono prochy hetmana ze starej do
nowej trumny, do której włożono pergamin z opisem uroczystości.
Dzień 16 października wstał w laskach słonecznych w których skapane wyglądały pięknie bramy
triumfalne ustawione na powitanie Wodza Naczelnego, Marszałka Polski Śmigłego-Rydza. Ze wszystkich
domów wioski powiewały flagi w barwach narodowych. Już o świcie z pobliskich i dalszych okolic Czarncy,
szosami, drogami polnymi i ścieżkami maszerowały liczne organizacje społeczne i stowarzyszeń rolniczych,
tłumy wieśniaków, zmierzając na miejsce uroczystości. Specjalny pociąg z Częstochowy, który zatrzymał się
na przystanku Czarnca, przywiózł dziesiątki organizacji społecznych z Częstochowy, Zagłębia, Zawiercia
i innych miast województwa kieleckiego. Z Kielc podążały liczne samochody z przedstawicielami tamtejszych
organizacyj i społeczeństwa.
Po godzinie 8 na stacji kolejowej we Włoszczowie powitali p. Marszalka Śmigłego-Rydza przedstawiciele władz z wojewodą kieleckim Dziadoszem oraz wojskowości z dowódca OK Łódź generałem Langerem
i dowódcą OK Przemyśl generałem Wieczorkiem.
W Czarncy Marszałek Śmigły-Rydz zatrzymał się u wrót bramy triumfalnej, gdzie powitali go przedstawiciele władz powiatu włoszczowskiego ze starostą Zenczykowskim. Imieniem zebranych wójtów, sołtysów
oraz członków rad gminnych i gromadzkich chleb i sól wręczył p. Marszalkowi Śmigłemu-Rydzowi wójt
gminy Secemin, Stanisław Woźniak, a dziatwa szkolna wręczyła Panu Marszalkowi wiązanki kwiatów.
Po powitaniu, wśród żywiołowych okrzyków zebranych w szpalerach Marszałek Śmigły-Rydz przejechał
przez wieś zatrzymując się następnie przed brama triumfalną koło kościoła. Tutaj powitał Pana Marszałka
Śmigłego-Rydza imieniem komitetu organizacyjnego p. Karski, oraz przedstawiciele duchowieństwa powiatu
włoszczowskiego z ks. kan. Błasikiem. Po powitaniu p. Marszałek Śmigły-Rydz przy dźwiękach hymnu
narodowego przeszedł przed frontem prezentujących broń oddziałów wojska, po czym udał się wśród szpalerów,
złożonych z pocztów sztandarowych do kościoła.
W oczekiwaniu na przyjazd pana Marszałka kościół w Czarncy wypełnił się po brzegi tłumem wiernych. W środkowej nawie ustawiono katafalk w kształcie stylizowanych białych orłów, na którym spoczęła
miedziana trumna ze śmiertelnymi szczątkami hetmana Czarnieckiego. Od stropu świętymi nad katafalkiem
zwieszał sie wielki baldachim, wykonany z flag narodowych. Trumna hetmana Czarnieckiego była pokryta
flagą Rzeczypospolitej, na wieku trumny położono na krzyż złotą buławę. Katafalk tonął w powodzi żywych
kwiatów i wieńców, z których kilka złożyły delegacje pułków. Przy trumnie wartę honorową zaciągnęło
wojsko. Na trumnie widnieją woskowe pieczęcie.
O godzinie 8 rano przybywa do kościoła sztafeta z Częstochowy, zorganizowana przesz Towarzystwo
kultury i oświaty robotniczej „Pochodnia”. Sztafeta, biegnąc przez całą noc z Częstochowy do Czarncy, przeniosła ogień zapalony przez oo. paulinów przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Znicz
płonie w pięknym kaganku, wykutym przez robotników huty Ludwików w Kielcach, według wzoru dr Olesia.
Wkrótce po tej sztafecie przybyła druga sztafeta harcerzy z Częstochowy, którzy przywieźli kryształową
urnę z ziemią, pobraną u stóp pomnika ks. Kordeckiego.
Przed przybyciem p. Marszałka, przed otwartym grobowcem, gdzie za chwilę miały być złożone szczątki hetmana,
stanęły dwa poczty sztandarowe: pułku strzelców konnych imienia Czarnieckiego i częstochowskiego pułku piechoty.
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P. Marszałka powitał u stóp świątyni ks. biskup sufragan kielecki Sonik w asyście licznego kleru, wśród
którego znajdowała się delegacja oo. paulinów z Częstochowy z przeorem Piusem Przeździeckim.
Pan Marszałek zajął miejsce w prezbiterium. W przedniej części kościoła zgromadzili się przedstawiciele
władz oraz potomkowie hetmana, Krzysztof i Jan Czarnieccy.
Następnie rozpoczęła się msza św., celebrowana przez księży biskupów Sonika i Gawlinę. Pienia religijne
wykonała chór „Pochodnia” z Częstochowy.
Po nabożeństwie ks. Biskup Sonik wygłosił podniosłe kazanie, sławiąc hetmana Czarnieckiego jako
obrońcę wiary i Ojczyzny. Następnie ks. Biskup Gawlina odprawił egzekwie żałobne, zakończone wspólnym odmówieniem modlitwy, „za spokój duszy hetmana Czarnieckiego, Marszałka Piłsudskiego i innych
poległych wodzów Polski”.
Następuje podniosły moment umieszczenia trumny w grobowcu. W kościele rozlega się chóralny śpiew
„Boże coś Polskę”, który podchwytują tłumy, stojące przed świątynią.
6 dowódców pułków kawalerii bierze trumnę na ramiona i składa ją do sarkofagu. Sztandarami dwóch
pułków oddawane są nad trumną honory. Zgromadzone przed kościołem poddziały wojska prezentują broń,
sztandary pochylają się, rozlegają się salwy honorowe piechoty. Nad Czarncą ukazuje się klucz samolotów
wojskowych.
Sarkofag hetmana Czarnieckiego wykonany jest z czerwonego piaskowca, wydobytego z kopalni w Szydłowcu, województwo kieleckie. Na sarkofagu znajduje się płaskorzeźba z brązu, wykonana przez artystkę
Zofię Trzcińską-Kamińską, przedstawiającą hetmana Czarnieckiego na koniu na morzu okręt – u góry
herb Czarnieckich.
Po zakończeniu obrzędu p. Marszałek Śmigły-Rydz wyszedł ze świątyni, żegnany owacyjnie przez
ludność, która wznosiła na jego cześć niemilknące okrzyki. Po krótkim wypoczynku Pan Marszałek odjechał
samochodem do Kielc.
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4/ Stefan Czarniecki.
Stefan Czarniecki, herbu Łodzia urodził się około roku 1599 w Czarncy. Jego rodzicami byli
Krzysztof Czarniecki oraz Krystyna Rzeszowska. Jego rodzina pochodziła ze średniozamożnej
szlachty. Ponieważ Stefan miał aż 9 braci, nie było możliwości zapewnienia wszystkim majątku
oraz kariery. Z tego powodu 4 synów – w tym również Stefan, trafiło do zawodowej służby wojskowej. Stefan Czarniecki był żonaty tylko raz – z Zofią Kobierzyńską.
Stefan Czarniecki w roku 1655 został kasztelanem kijowskim, a już dwa lata później wojewodą
ruskim. Natomiast na kilka dni przed swoją śmiercią, w roku 1665 otrzymał godność hetmana
polnego koronnego.

Czarniecki był aktywnym uczestnikiem wielu wypraw przeciwko Kozakom. W toku jednej
z takich właśnie kampanii – przeciwko wojskom tatarsko - kozackim pod wodzą Chmielnickiego w bitwie pod Żółtymi Wodami, dostał się do niewoli. Został uwolniony po zawarciu ugody
w Zborowie w roku 1649.
Kiedy w roku 1655 armia króla szwedzkiego Karola X Gustawa najechały tereny Rzeczypospolitej, Stefan Czarniecki stanął po stronie króla Polski Jana Kazimierza. Oddany monarsze polskiemu
– pomimo początkowej beznadziejnej sytuacji, bronił w roku 1655 przez trzy tygodnie Krakowa.
Ostatecznie po podpisaniu honorowej kapitulacji, opuścił miasto wraz ze swoim wojskiem.
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Monarcha polski mianował Czarnieckiego w roku 1656 regimentarzem - co w praktyce oznaczało dowództwo wojsk polskich. Jako wódz potrafił doskonale wykorzystać walory żołnierzy,
w szczególności w trudnych warunkach walki podjazdowej. Dzięki swoim działaniom Czarniecki
szybko stał się symbolem oporu przeciwko potopowi szwedzkiemu.
Stosując taktykę wojny podjazdowej, Czarniecki rozbił tylną straż szwedzką pod Jarosławiem, udaremnił oblężenie Przemyśla oraz pobił siły szwedzkie pod Łowiczem. Następnie zajął
Bydgoszcz i Tucholę. W roku 1657 pokonał wojska sprzymierzonego ze stroną szwedzką – Jerzego II Rakoczego pod Rawą Mazowiecką, a następnie zmusił go do kapitulacji pod Czarnym
Ostrowiem na Podolu.
Sześć tygodni przed śmiercią, 2 stycznia 1665 r. Czarniecki otrzymał bulwę hetmana polnego
koronnego. Zmarł w czasie podróży do Lwowa 16 lutego 1665 roku w Sokołówce koło Złoczewa,
od postrzału otrzymanego podczas tłumienia buntu w Stawiszczu.
Po wielkich uroczystościach pogrzebowych w Warszawie hetman pochowany został w rodzinnej
wsi Czarnca koło Włoszczowy w kościele ufundowanym przez siebie samego.
W dziejach Polski zapisał się jako nieugięty patriota oraz wzór niezłomnego żołnierza. Jego
imię do dziś sławi polski hymn „Jak Czarniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny
ratowania, wrócim się przez morze (...)”
Legenda
To była niedziela 15 lutego 1665 roku. Umierającego Hetmana złożono w noszach i na jego
prośbę zabrano w podróż do Lwowa. Dookoła zimowa pora, wiatr sypał śnieg w zaspy. Nawet
dziki zwierz nie wyszedłby ze swojej nory. Po drodze cały orszak zatrzymał się na noc w małej
chałupie w Sokołówce. Wielkiego Hetmana ułożono w środku izby, natomiast dookoła niego
czuwali jego bliscy. Na prośbę bohatera wprowadzono do izby jego najwierniejszego towarzysza
– białego rumaka. Koń schylił łeb nad konającym panem, tak jakby rozumiał co się ma wydarzyć.
Podawano mu owies – on nie chciał jeść, dawano wody – on bił nogami w ziemię. Po spowiedzi
Hetman zasnął. Poniedziałkowym rankiem już się nie obudził. Wkrótce po śmierci Hetmana
skonał jego wierny rumak, towarzysz wielu zwycięskich wypraw.
Ludzie z Czarncy powiadają, że co roku, 16 lutego, słychać na okolicznych łąkach galop konia,
który nadal czuwa nad swoim panem.
Marek Hazubski   

W 95. rocznicę rozgrywania zawodów MILITARI
Poniżej prezentowany jest artykuł rtm. Ludwika Ferensteina, w którym autor w 15-tą rocznicę
rozgrywania mistrzostw konnych wojska przedstawił w ogólnym zarysie rozwój tych zawodów
konnych na szczeblu centralnym Wojska Polskiego. Zawody szybko stały się Zawodami Konnymi o Mistrzostwo Wojska Polskiego. Rozgrywane rokrocznie zawody nazywane były również
Mistrzostwami Konnymi Wojska Polskiego, Mistrzostwami Konnymi Armii, jednak najbardziej
rozpoznawalne były one pod popularną nazwą „Militari”
Za cały, międzywojenny okres rozgrywania MILITARI, niepoślednie, bo t r z e c i e miejsce
w kolejności pułków uczestników Mistrzostw Konnych Wojska zajął Pułk 3 Strzelców Konnych.
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Kolejność pułków, uczestników zawodów znawcy kawalerii II RP określili według ilości zdobytych
w latach 1923-1939 tytułów indywidualnych i zespołowych.
Do punktacji przyjęto następujące wartości: - I miejsce 6 pkt.; - II miejsce 5 pkt.; - III
miejsce 4 pkt.
Zgodnie z powyższym, trzema najlepszymi pułkami w rozegranych w latach 1923-1939
zawodach MILITARI były:
1. 15 Pułk Ułanów Poznańskich
- 70 pkt.;
2. 6 Pułk Ułanów Wielkopolskich
- 67 pkt.;
3. Pułk 3 Strzelców Konnych		
- 46 pkt.
(indywidualnie: 1 – I, 2 – II; zespołowo: 2 – I, 2 – II, 1 – III).			
rtm Ludwik Ferenstein
Tematem mojego artykułu będzie:
- rozwój Mistrzostw Konnych Wojska w okresie 1923 – 1937;
- ujemne i dodatnie strony istniejących obecnie prób, a w szczególności próby Nr 1 i 2.
PRÓBA NR 1 (JAZDA NA CZWOROBOKU)
Wrócę do roku 1923 tj. do pierwszego „militari”. Zawodników wtedy nie buło tak wiele jak
obecnie, to też próba jazdy odbywała się pierwszego dnia. Jeźdźcy wyjeżdżali pojedynczo i byli
klasyfikowani na oko przez sędziów, którzy oceniali wartość ruchów wykonywanych na komendę.
Był to system niezbyt dokładny. Z czasem jednak system ten udoskonalono w ten sposób,
że każdy jeździec wykonywał pojedynczo pewną ustaloną ilość ruchów w granicach tabliczek
i za błędy otrzymywał punkty karne, według których był odpowiednio plasowany. Początkowo
ilość tych ruchów była niewielka i dochodziła do połowy obecnych, zresztą były one dość łatwe.
Wymagania stawiane koniom były również nieco łatwiejsze a ocena znacznie łagodniejsza
niż obecnie. Obok koni bardzo dobrze wyjeżdżonych przez instruktorów C. W. Kaw., czy to
zwycięskich wówczas zespołów15. Czy 16. Pułków ułanów, widziało się konie, które np. w ogóle
po zatrzymaniu się nie stały w miejscu; inne znów na zakrętach bezkarnie wypadały na zewnątrz,
bądź też wpadały łopatką do środka; wreszcie większość koni ścinała rogi ujeżdżalni, zbliżając się
zbytnio do punktu środkowego.
Za podobne błędy przeważnie nie otrzymywało się punktów karnych (nie było to przewidziane
w propozycjach). Jedyny ruch, który był wówczas wyżej postawiony, to c i ą g, tak w stępie, jak
i w kłusie. Ruch ten został na szereg lat z ujeżdżalni wyeliminowany chyba tylko po to, ażeby go
obecnie znowu przywróci i jak na razie w formie mniej doskonałej, co jest rzeczą zresztą zrozumiałą, bo przecież dziś nikt z młodzieży nie ma pojęcia o ciągach, a i starsi zapomnieli to, czego
się nauczyli dawniej od swoich starszych kolegów.
Te zmiany są żywym oddźwiękiem naszych regulaminów, które eksperymentując nie mogły się
ustabilizować na dłuższy okres czasu. Punkty mnożna za błędy na ujeżdżalni były bardzo zbliżone
do obecnych, co przy niewielkiej ilości ruchów i niezbyt surowo ocenianych, nie przedstawiało się
tak groźnie. Przy takiej kalkulacji jazda na czworoboku nie mogła odgrywa decydującego znaczenia do uzyskania I miejsca. To też na ten działa nie poświęcano zbyt wiele czasu i przygotowań.
Główną uwagę wówczas zwracano na skoki.
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Zawody „militari” odbywały się w ciągu pierwszych kilku lat w Warszawie. Rezultat był taki,
że taki jeździec, jak i koń poznawali teren, warunki oraz ogólne nastawienie na pewien utarty już
szablon, bo przecież trudno zmieni teren, koszary, organizatorów czy skład sędziów.
Wprawdzie propozycje co rok wprowadzały do programu ujeżdżalni zmiany i ulepszenia,
jednak nieznaczne. Dopiero w kilka lat później wszedł rozkaz, przewidujący urządzanie „militari” co roku na terenie innej brygady kawalerii. W ślad za tym dodano na ujeżdżalni znaczną
ilość nowych ruchów, obostrzono ocenę, zwiększono ilość sędziów, podwyższono mnożną do 20,
w następstwie czego poziom jazdy na czworoboku zaczął stopniowo wzrastać.
Należy podkreśli, że ogół zawodników z radością powitała wprowadzenie siodła sportowego
i uzdy munsztukowej sportowej do jazdy na czworoboku. Przyczyniło się to znacznie do ujeżdżania koni, dając również większą możność wykazania różnicy pomiędzy końmi dobrze i słabo
wyjeżdżonymi.
Niestety wprowadzono za to regulaminowe trzymanie wodzy na czworoboku. Wydaje mi
się, że trzymanie 3 wodzy w lewej ręce, a prawej wędzidłowej w prawej - nie jest korzystne. Nie
będą tu opisywał, dlaczego, gdyż zajęłoby to wiele miejsca. Niechaj to osądzą sami zawodnicy i ci,
którzy zmuszeni są na jeździe maneżowej w ten sposób trzymać wodze. Każda brygada kawalerii,
urządzająca zawody wprowadza swoje urządzenia lokalne, jak: tabliczki, budki dla sędziów, obramowania czworoboków, oraz samą ujeżdżalnię (na oraninie lub też na trawie). Są to wszystko
innowacje bez zasadniczego znaczenia z którymi jednak zawodnik poważnie musi się liczyć.
Dowódca brygady kawalerii urządzający zawody jest zarazem przewodniczącym organizatorów
poszczególnych prób i sędziów, a więc tym samym wyraża on swój pogląd na kwestie ujeżdżalni,
rozstrzyga sprawy wątpliwe, wreszcie wydaje zarządzenia według własnego uznania, tyczące
się nie tylko samej organizacji, ale także pracy i oceny na ujeżdżalni. W ten sposób próba na
czworoboku (jak i pozostałe próby), stała się bardziej elastyczną, wychodząc ze sztywnych form
dotychczasowych.
Próba na czworoboku obecnie.
65 ruchów dość skomplikowanych, opartych poniekąd na zasadach jazdy szampionatowej
w Warszawie, zmusza jeźdźców do najpoważniejszego nakładu pracy spośród wszystkich prób.
Same tylko wyuczenie się i zapamiętanie kolejności wszystkich ruchów nie jest rzeczą zbyt łatwą.
Słusznym więc jest obecnie przepis, że pomylenie ruchów po raz pierwszy nie jest karane. Nie ma
to bowiem nic wspólnego z wartością dobrze, czy źle ujeżdżonego konia.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeden szczegół, który trudno pominąć milczeniem, a mianowicie: dlaczego surowa ocena, tak znacznej ilości ruchów (jak miało to miejsce w 1936 roku
w Łucku) z punktu dawała zbyt dużą przewagę jeździe maneżowej nad innymi próbami? Przy
takiej ocenie mogło się zdarzy, że pozostałe konkurencje można mieć nawet ma 0 i nie otrzyma
żadnej nagrody. (Ponieważ w kwietniu 1937 r. mnożna za punkty karne na czworoboku została
zmniejszona do 10, powyższa uwaga na przyszłość prawdopodobnie nie znajdzie zastosowania).
Dwudniowy system pracy na czworoboku.
Dawniej każda z poszczególnych prób odbywała się w ciągu jednego dnia. Ponieważ obecnie
liczba zawodników dochodzi do 100 jeźdźców, przeprowadza się każdorazowo podział zawodników
na dwie części. Pierwszego dnia pierwsza część zawodników odbywa próbę na czworoboku, a druga
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część władanie bronią białą, drugiego dnia odwrotnie. Czy system ten jest słuszny i sprawiedliwy?
Sądzę, że nie. Może być tylko konieczny, bo na razie nie może być inaczej. Rozpatrzmy, dlaczego
miałby być konieczny a niesprawiedliwy, a przede wszystkim dla kogo?
Oczywiście druga cześć zawodników odbywająca próbę Nr 2 pierwszego dnia, a próbę Nr 1
drugiego dnia jest w bardziej niekorzystnych warunkach od zawodników drugiej części. Wiemy
dobrze, że po próbie władania bronią – koń, zwłaszcza młody, lub płochliwy z natury zawsze
będzie trochę zdenerwowany, no i mniej lub więcej zaszarpany. Fakt ten nie może pozostać bez
wpływu na wyniki próby Nr 1 tj, ujeżdżalni. Wniosek stąd prosty, że należałoby wróci do dawnego
systemu przeprowadzania próby Nr 1 w ciągu jednego dnia zawodów.
Z drugiej strony w obecnych warunkach przy takiej ilości zawodników technicznie jest to
niewykonalne, ponieważ ocena na czworoboku musi być przeprowadzona przez jednych i tych
samych sędziów. Przeciętnie jeździ około 100 zawodników, a ponieważ praca na czworoboku
każdego z zawodników trwa 11 min. I 30 s., czyli w sumie potrzeba 19 godzin. Zawodnicy
jeżdżący drugiego dnia są nie tylko pokrzywdzeni w próbie Nr 1, lecz bardziej jeszcze i z dużo
gorszymi rezultatami odbywają władanie bronią białą pierwszego dnia, o czym będzie mowa przy
omawianiu próby Nr 2. Byłby to drugi, bardzo ważny wzgląd, dla którego należałoby jazdę na
czworoboku przeprowadzić pierwszego dnia.
Możliwe, ze są inne drogi i sposoby (niż te, które ja przedstawię) dające możność przeprowadzenia próby Nr 1 w ciągu jednego dnia. Przy obecnym stanie próby na czworoboku widzę
jedyną możliwość przeprowadzenia próby Nr 1 w ciągu pierwszego dnia w ten sposób, ażeby
program pracy na ujeżdżalni rozłożyć równocześnie na dwa czworoboki oznaczone obok siebie.
Sędziowie przy trzech stolikach ocenialiby pierwsze 30 ruchów, po czym jeździec przejeżdżałby
na następny czworobok, gdzie miałby oceniane przez innych trzech sędziów pozostałe 35 ruchów.
System te miałby tę dodatnią stronę, że sędziowie, mając mniej ruchów do oceny, nie byliby tak
przemęczeni, jak również dokładniejszą byłaby ocena 6 sędziów niż dotychczasowych trzech. Plan
ujeżdżalni wyglądałby jak na rysunku.
Czas trwania ujeżdżalni wynosiłby 10 godzin, zamiast 19-tu a więc od godz. 5 do 11 = 6
godzin i od 15 do 19 = 4 godziny. Przegląd rzędu wierzchowego i ubioru jeźdźca powinien się
odbywać po pracy na czworoboku przez specjalną komisję, a nie za składu sędziów na czworoboku.
Klasyfikacja dosiadu.
Punkty karne za dosiad w zasadzie powinny by usunięte z programu, gdyż nie koniecznie musi
to mieć wpływ na wartość ujeżdżania konia. Zgodzi się musimy z tym, że odchylenia w dosiadzie
u zawodników „militari” są tak nieznaczne, że można je z powodzeniem nie oceniać. Nie jest
przecież zasługą jednego zawodnika to, że jest dobrze zbudowany i ma ładną sylwetkę na koniu,
jak również trudno kogoś wini, że jest z natury garbaty i ma mniej korzystny wygląd na koniu.
Na pewno każdy z zawodników, chcąc sumiennie przygotować swego konia, musi nad swoim dosiadem dobrze się napracować! Zapewne, że ocena dosiadu dopinguje jeźdźca i zmusza
do staranniejszego i prawidłowego dosiadu, ale w takim razie dlaczego nie oceniamy stylu przy
władaniu bronią biała,, na przebiegach, czy konkursie, gdzie żądamy od jeźdźca, prócz wyglądu
estetycznego, dobrego i ładnego prowadzenia konia.
Co się tyczy siodłania i kiełzania to § 26 mówi „Za nieznaczne usterki 1 punkt karny. Wyraźne
niedbałe siodłanie lub kiełzanie 3 punkty karne”. Pojęcie „nieznaczne” jest pojęciem o bardzo
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dużej rozpiętości, za które można postawi karny punkt, jak również w ogóle można na to samo
nawet nie zwraca uwagi. Dlatego też ocenę za nieznaczne niedociągnięcia należałoby usunąć, a za
wyraźnie niedbałe lub nieprzepisowe usterki stawiać po jednym punkcie karnym.
Rola dowódców.
Po dwóch dowódców pułku spośród zwycięskich 12 zespołów powinno mieć miejsce przy sześciu stolikach sędziowskich w charakterze obserwatorów. Punkty karne stawialiby, jak dotychczas,
sędziowie wyznaczeni przez C. W. Kaw.
Obecnie zainteresowany dowódca pułku nie ma możliwości kontroli, ale także i wglądu przed
ogłoszeniem wyników. Nie rozumiem, dlaczego to ma by aż taką tajemnicą? Przecież każdy sędzia
obiektywnie ocenia błędy, których słuszności nikt nie może ow brygad kawalerii obecnych na
zawodach rozstrzygaloby właśnie i ustalało wiele spornych kwestii. Obecność dowódców pułków
nie miałaby charakteru kontroli sędziów. Zebrane jednak uwagi i zastrzeżenia po wyjaśnieniu
dałyby możność unik nięcia wielu niejasności. Korzyścią jednak największą byłoby wprowadzenie
i wyrobienie sobie pewnej jednolitości w ocenie i ujeżdżaniu konia, jak również poniekąd zatarłaby
się istniejąca jeszcze obecnie różnorodność poglądów, co do systemu i oceny samej jazdy.
Jury złożona z Szefa Departamentu Kawalerii i dworców brygad kawalerii obecnych na zawodach rozstrzygałoby właśnie i ustalało wiele spornych kwestii. W ten sposób kilku dowódców
w.j. i 12 dowódców pułków prawie innych co roku wnosiłoby lub wynosiło pewne zasady, czy
poglądy przyjęte na zawodach „militari”, wprowadzając je i utrwalając w swoich jednostkach.
Tak duży nakład pracy i kosztów, wkładanych w ciągu prawie całego roku i w czasie samych
rozgrywek przez wszystkich zainteresowanych i dowódców, powinien dać jak największe korzyści,
a pokładane nadzieje nie powinny przynosić niepotrzebnego rozczarowania.
Wydoskonalenie tego co jest, względnie wyszukanie nowych lepszych dróg w tak ważnej
gałęzi jaką jest jazda konna, możemy osiągnąć tylko przez zainteresowanie się arkanami sztuki
jeździeckiej jak największej ilości znawców.
PRÓBA NR 2.
Próba ta właściwie składa się z konkurencji tj. władania szablą, lancą i strzelania z pistoletu.
W skróceniu tylko omówię przebieg i rozwój tej próby, od chwili jej powstania tj. od roku 1923
do chwili obecnej.
1. Próba władania szablą.
Początkowo próba ta wyglądała w ten sposób, że tor do władania szablą stanowiła linia prosta, na której w odległości 20-30 metrów ustawiane było 8-10 pozorników 2 łozy w prawo, łoza
w lewo, z dołu, kłucie w prawo, w lewo, warkocz i, wreszcie od ucha (glina). Czas początkowo
nie był brany pod uwagę. Wystarczyło byle zawodnik jechał galopem.
Był wówczas modny tzw. „Kuregalop” (w tym tempie skakało się przecież konkursy).
Był to szczyt ujeżdżenia konia. Rzecz prosta, że konie ujeżdżane (a raczej uspokojone) w tym
tempie, w szczególności mniej szlachetne, miały znaczną przewagę nad końmi szlachetnymi
z temperamentem, które były znacznie trudniejsze do ujeżdżenia i uspokojenia. Przed rozpoczęciem próby zawodnik mógł jeździć dowolnie po trasie, oswajać konia z pozornikami, wymachując
szablą byle nie rąbać.
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Pomimo tych ustawień, konie obnosiły poza pozorniki, albo wyrywały jak szalone i formalnie
ponosiły. Nie twierdzę, że tak wyglądało ujeżdżanie wszystkich koni, lecz w każdym razie znacznej
większości. Przygotowanie jeźdźców też było nie wiele lepsze.
Mimo, że warunki były tak łatwe, przejechanie toru szabli „na czysto” należało do rzadkości.
Gubienie szabli na torze też nie było wyjątkowym wydarzeniem, a przecież wówczas do zawodów
stawało o wiele mniej zawodników, bo prawie o połowę mniej, niż obecnie.
Po 2-3 latach nastąpiły utrudnienia tej próby prze dodanie normy czasu oraz pozorników.
W prawdzie szybkość nie była taką, jaka jest dziś wymagana, ale w każdym razie zbliżona do
obecnej. Zbiegiem lat wprowadzono dalsze utrudnienia (rabanie na krzywej), a także zwiększono
tempo do 500 metrów na minutę.
Początkowo odchylenia jednak nie były znaczne, gdyż co rok organizowano zawody w Warszawie, gdzie wszystko było znane i wiadome z góry, a więc: teren, pozorniki, trasa itp.
Przygotowania szły zawsze w jednym i tym samym kierunku, czyli postęp w tym dziale zarysował się bardzo nieznacznie. Mnożna dla władania bronią białą była najmniejsza ze wszystkich
konkurencji, co przy możliwości otrzymania małej ilości punktów karnych, co przy możliwości
otrzymania małej ilości punktów karnych, sprawiało, że próba ta nie mogła mieć specjalnego
wpływu na wyniki zawodów. Z chwilą przeniesienia zawodów na teren innych brygad kawalerii,
warunki do władania bronią białą zaostrzyły się znacznie. Dodano jakoś i ilość pozorników, dochodzącą do liczby 15. Zwiększono i utrudniono trasę, zmniejszono odległość między pozornikami,
a zwłaszcza na prostej, wreszcie zwiększono mnożną do 15. Przy takim utrudnieniu pokazało
się, że próba władania szablą należy do jednej z najpoważniejszych prób, a dotychczasowe przygotowanie się tak jeźdźca, jak i konia okazało się nie wystarczające. Nie byłoby to wszystko! Co
rok zawodnik spotykał na nowym terenie nieznany sobie tor do władania szablą. Zmuszało to
zawodnika do gruntownego i wszechstronnego przygotowania się we władaniu szablą, a także
do rożnych pozorników na różnym terenie i w dobrym tempie. Tylko w ten sposób można było
uniknąć niespodzianek w czasie samych zawodów. To poważne ujęcie kwestii władania szablą jest,
w moim zdaniem, bardzo racjonalne.
Obecnie mamy to udogodnienie, że szkic toru jest wywieszany na tablicy i wystawiany najwyżej na dwie godziny przed rozpoczęciem władania szablą, czyli w ostatniej chwili bezpośrednio
przed zawodami. Ażeby zawodnicy w 2 dniu nie mieli większych szans, ustawienie toru w drugim
dniu jest inne niż 1-go dnia. Pozorniki pozostają te same, jednak ustawienie i trasa ich jest nieco
odmienna, nieodbiegająca jednak zasadniczo od trasy dnia 1-go, ażeby w ten sposób wyrównać
szanse. O pokazywaniu koniom pozorników, czy jeżdżeniu po torze nie może by mowy. Zawodnik
może obejść tor tylko pieszo i obejrzeć osobiście przed rozpoczęciem zawodów, po czym tor jest
zamknięty. Daje to wszystkim zawodnikom równe szanse.
Próba ta, jak zresztą każda inna, musi by przygotowana i przeprowadzona tak, ażeby zawodnik, któremu się nie powiedzie, miał wewnętrzne przekonanie, że winę ponosi on sam wskutek
słabego przygotowania siebie lub konia, względnie wskutek mniej lub więcej niesprzyjających
okoliczności. W przeciwnym razie daje to powód do różnych niepotrzebnych komentarzy.
Tam, gdzie przewaga jednego zawodnika nad drugim jest znaczna, gdzie dana próba nie ma
zasadniczej przewagi na rezultat zwycięstwa, kwestia tak szczegółowo przemyślanych i przygotowanych warunków nie byłoby tak ważką. Gdy zaś poziom zawodników jest bardzo wysoki
i dość równy, gdy nie ma różnic kilkunastu, czy kilkudziesięciu punktów, a zacięta walka toczy
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się o każdy punkt, próba taka nie może by pozbawiona subtelności i precyzji w opracowaniu
i przeprowadzeniu zawodów.
Ocena za siodłanie i kiełzanie powinna by również tak klasyfikowana, jak w próbie Nr 1.
Niedociągnięcia w próbie władania szablą.
Porównam warunki jeźdźców w 1 i 2 dniu prób:
Jeźdźcy, odbywający próbę Nr 2 pierwszego dnia:
a/ Minusy:
1) koń zdenerwowany przed próbą na czworoboku, czyli w dniu następnym gorzej robi
ujeżdżalnie
2) pozorniki widzi po raz pierwszy taj jeździec, jak i koń;
3) może by deszcz i teren bardziej śliski i rozmokły;
4) trudniejsze zakręty, teren i ustawienie pozorników, co może utrudnia rąbanie i przebycie
trasy w czasie;
b/ Plusy:
1) może by dobra pogoda; mogą by łatwiejsze najazdy i rabanie oraz łatwiejsze przebywanie trasy w czasie. Czyli stosunek 4:2 na niekorzyść zawodników odbywających
próbę wladania szablą pierwszego dnia.
Jeźdźcy odbywający próbę władania bronią białą drugiego dnia.
a/ Minusy:
1) mogą by gorsze warunki atmosferyczne;
2) może by tor trudniejszy do rąbania niż pierwszego dnia;
b/ Plusy:
1) koń po ujeżdżalni spokojny, opanowany i w ręku;
2) pozorniki znane z dnia poprzedniego;
3) podobny tor może sobie zawodnik ustawi i konia przyzwyczai do pozorników, czy
zakrętów;
4) pogoda może by lepsza;
5) tor do rąbania może by łatwiejszy, niż dnia poprzedniego;
6) zawodnik zna tempo i wie, gdzie i jak najeżdżać;
7) lepsze wyniki na ujeżdżalni;
8) widzi, gdzie można zrobi najwięcej błędów, wskutek czego poświęca tam większą
uwagę.
Widzimy więc, że tu jest odwrotnie. Otrzymany stosunek 2:8 przypada na k o r z y ś ć zawodników odbywających władanie bronią białą d r u g i e g o dnia. Biorę tu pod uwagę wypadki
najgorsze. Gdyby nawet kwestia wpływów atmosferycznych, terenu i ustawienia toru odpadła, to
i tak pozostałe wpływy zwiększają szanse zawodników władających bronią białą drugiego dnia.
Na tym zakończę uwagi władania szablą. Ponieważ trudno obecnie oddzieli ocenę władania
szablą od władania lancą i strzelania z pistoletu, w obliczeniach więc wziąłem za podstawę sumę
punktów wszystkich 3-ch konkurencji.
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2. Próba we władaniu lancą.
Z kolei przejdę do władania lancą. Na tym polu zmieniło się nieco mniej, niż we władaniu
szablą. Pozorniki do władania lancą, podobnie jak i dawniej ustawiane są na linii prostej. Do
utrudnień należy tu zwiększenie tempa do 550 metrów na minutę, zwiększenie ilości i jakości
pozorników, oraz ustawienie i zawieszenie pozorników, zmniejszenie odległości pomiędzy pozornikami itp., jak to miało miejsce w Hrubieszowie w 1934 roku.
Jeżeli chodzi o korzystniejsze władanie lancą, to również przypada ona na korzyś zawodników
władających drugiego dnia. Może różnica ta nie jest tak znaczna jak we wpadaniu szablą, jednak
jest i musi by brana pod uwagę.
3. Próba strzelania z pistoletu.
Ostatnią konkurencją próby Nr 2 jest strzelanie z pistoletu. Warunki strzelania z pistoletu
prawie zupełnie się nie zmieniły. Żadnego wyraźnego postępu w tej dziedzinie nie ma, a przecież
i pistolet jest bronią osobistą oficera podobnie jak i szabla.
Wnioski końcowe co do próby Nr 2.
Szabla i pistolet są bronią osobistą oficera. Lanca, szabla i kbk,, są bronią szeregowego. Ponieważ
podstawową bronią żołnierza jest kbk, dlatego też osiągnięcie pewnej doskonałości strzeleckiej
z kbk. przez oficerów powinno również mieć miejsce i na „militari”. D o d a n i e d o z a w o d ó w
„militari” strzelania (ewentualnie w masce) nie nastręczałoby
s p e c j a l n y c h t r u d n o ś c i . Byłaby to czwarta konkurencja próby Nr 2.
Niedomagania wynikające z przeprowadzenia próby Nr 2 w ciągu dwóch dni można usunąć
w ten sposób, jak dawniej tj. przeprowadzi tę próbę drugiego dnia, albo włączyć ja do próby Nr
3, względnie odbywa ją bezpośrednio po próbie na czworoboku pierwszego dnia, zachowując dotychczasową odrębną ocenę. Jak wyobrażam sobie włączenie próby władania bronią białą do próby
Nr 3? Władanie szabla byłoby bardziej skomplikowane, jednak możliwe do przeprowadzenia.
Po drodze w pewnym miejscu, może to by polowa trasy, lub na innym dogodniejszym odcinku,
można ustawić tor do władania szablą. Po objaśnieniu i wskazaniu pozorników jeździec ruszałby
dwukrotnie na tor do władania szablą.
Strzelanie z pistoletu też jest bardzo łatwe do przeprowadzenia. Przy końcowym etapie przebiegu zatrzymanoby jeźdźca i po wskazaniu tarcz, zawodnik ruszałby na strzelnicę z pistoletu,
następnie jechałby do celownika. Przeprowadzenie tej konkurencji w sposób opisany wyżej, - jest
najbardziej racjonalne, gdyż, jak zaznaczyłem:
a/ wprowadza nas w warunki najbardziej zbliżone do warunków rzeczywistego pola walki
(co jest celem istotnym i właściwym wyszkolenia);
b/ daje zawodnikom równe szanse;
c/ zmniejsza koszty przeprowadzenia zawodów, przez zmniejszenie czas trwania zawodów
(o jeden dzień).
Zyskanie jednego dnia w ten sposób oszczędności, można by użyć na zwiększenie ilości i jakości nagród. Obecna ilość nagród (dziesięć) jest nie wystarczająca z następujących powodów.
Dwunastu jeźdźców z trzech zwycięskich zespołów, którzy zajmują się przeważnie w składzie
pierwszej dziesiątki są wynagradzani podwójnie: zespołowo i indywidualnie. Dlatego byłoby
bardzo pożądanym, ażeby także zawodnicy z innych zespołów, to znaczy nie zwycięskich, mieli
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większe możliwości do otrzymania choćby dalszych nagród. Otrzymanie pewnej nagrody sprawia satysfakcję i daje bodźca do pracy na przyszłość, szczególnie dla młodych debiutantów, dla
których jest to najmilszą i może jedyną pamiątką. Przecież na konkursach, gdzie wchodzi tylko
jedna konkurencja jest najmniej 10% nagród. Gdy jest koni ponad sto, ilość nagród dochodzi
do kilkunastu.
Na tym zakończę uwagi dotyczące próby Nr 2.
PRÓBA 3.
W próbie tej zasadnicze zmiany i modyfikacje, są, moim zdaniem zbędne. Jest ona pomyślana
organizacyjnie bardzo dobrze, a w ostatnich czasach osiągnęła wysoki poziom. Należy podkreśli,
że według tabeli czasu system przeprowadzenia próby Nr 3 okazał się praktycznym. Całość tej
próby składa się z 4 podprób:
1) bieg ścieżkami;
2) bieg z przeszkodami;
3) bieg drogami;
4) bieg na przełój z przeszkodami.
Omówię w skróceniu każdą z podprób.
P i e r w s z a p o d p r ó b a: bieg ścieżkami 6 kilometrów. Przebycie 6 kilometrów w ciągu
25 minut stanowi pracę 20` kłusa i 5` galopa. Jest to właśnie dobre i spokojne rozruszanie konia
przed czekającym go wysiłkiem na „steeple-chase”. Już na odcinku biegu drogami każdy koń,
mimo treningu, o ile się porządnie nie zagrzeje, to w każdym razie mocno zapoci. Na zmęczenie
konia wpływa głównie letnia pora, a za tym najgorętszy okres roku, w którym to czasie temperatura waha się w granicach od + 25 C do 45 C. Może by również pora deszczowa, co znowu
robi ten teren błotnistym i śliskim, wreszcie szybkość w tempie kłus i galop.
D r u g a p o d p r ó b a: dystans 3.200 metrów w czasie 6 m 20 s. czyli 500 metrów na
minutę. Jest to właściwie wyścig indywidualny, którego szybkość na większości trasy dochodzi
do normalnego tempa wyścigu przeszkodowego. Pokreślenie minimum, szybkość tempa 500
metrów na minutę pod wagą 95 kg, która często dochodzi i do 120 kg, czyni tę próbę bardzo
poważną konkurencją. Tak znaczny wysiłek wymaga od konia, oprócz treningu, także dużej
klasy konia szlachetnego. Szybkość 500 metrów na minutę nie byłaby zbyt trudna do osiągnięcia nawet dla przeciętnego konia, lecz trudno jest przecież jechać z zegarkiem w ręku. Owszem
i tak się zdarza, że można popatrzyć na zegarek, ale trzeba mieć doskonały wzrok, a o pomyłkę
bardzo łatwo. Wskazówka zegarka jest zbyt mała i migocze w oczach. Znam wiele przypadków
jazdy z zegarkiem, ale często kończyło się to przekroczeniem czasu. Jedyną więc rzeczą jest wyrobi sobie wyczucie tempa. W biegu tym jeździec przeciętnie nadrabia pół minuty, co stanowi
szybkość 600-650 metrów na minutę. Bowiem rzadko który zawodnik przekracza czas i na 100
zawodników może 2-5 spóźni się z wyścigu, ale za to wszyscy nadrabiają. Zdarza się też, że
jeźdźcy nadrabiają 60 sek., a nawet i 90 sek. Co jest, moim zdaniem karygodne. Pod wagą 100
kg wyciąganie szybkości 700 metrów na minutę musi się o d b i ć u j e m n i e n a k o n i u .
Skutek tak jechanego wyścigu jest ten, że często najlepszy może koń odpada od dalszych prób,
nie dając pożądanego obrazu swej wartości. Byłoby więc rzeczą bardzo wskazaną wprowadzi
i maksimum czasu. Przy tej ocenie zwiększyłyby się wymagania stawiane nie tylko koniom, ale
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i jeźdźcom, z zarazem ocena wartości i przygotowania konia byłaby bardziej sprawiedliwą. Jako
minimum i maksimum czasu uważałbym pół minuty, a nadrobienie karane tak, jak obecnie
karane jest przekroczenie.
T r z e c i a p o d p r ó b a: bieg drogami 18 km w czasie 1 godz. 55 min, co równa się
szybkości tempa kłusa prawie cały czas, lub też chody zmienne, które normalnie wszyscy jeźdźcy
stosują t. stęp, kłus i galop. Zaznaczam, że wszyscy jeźdźcy system ten stosują jako właściwy, nie
znaczy to, że nie można stosować innego chodu jak kłusa, czy galopu. (Choć wiem, że narażę się
ze stronu wielu jeźdźców na złośliwość, nie mogę pominąć milczeniem wypadku, kiedy w Krakowie w r. 1932 w czasie Mistrzostw Konnych Wojska dystans 18 km przebyłem kłusem, nie
jadąc ani jednego kroku galopem.
Następnego dnia na przeglądzie pomiędzy sztywnymi i kulawymi końmi, wierzchowiec mój
„Samson”, prowadzony do przeglądu zaczął brykać. Metodę tę byłem zmuszony zastosować
dlatego, że koń mój po zawodach eliminacyjnych zakulał na ścięgna i trzeba go było koniecznie
blistrować. Oczywiście, że po blistrze mógł tylko stępować, a następnie kłusowa, nie galopując
zupełnie przez trzy tygodnie. Dlatego uważałem, że koń nie mając dość wyrobionego oddechu
w galopie, musi by jechany tam gdzie się da kłusem, a trening galopu uzyskany poprzednio musi
mu wystarczy na inne przebiegi, wymagające dobrego tempa galopu. W ten sposób ukończyłem
Mistrzostwa Wojska, uzyskując dobre miejsce na 53 zawodników.
Zastrzegam się, że nie jest to system, który propaguję, jedynie chcę podkreśli, że umiejętne, indywidualne używanie sił końskich, raczej wyjdzie na korzyść jeźdźca i na zdrowie konia).
W ogólności próba Nr 3 przy obecnym polepszeniu się materiału końskiego jest dość łatwa,
czego dowodem choćby jest fakt, że w r. 1936 w Łucku na 81 koni do konkursu nie dopuszczono
tylko jednego konia z kulawizną, który zresztą i przed przebiegami miał mankamenty kończyn.
Jako utrudnienie tej próby byłoby włączenie władania bronią białą, przy pozostawieniu dotychczasowej odrębnej oceny.
C z w a r t a p o d p r ó b a: cross-country 6000 metrów w czasie 11 min. 6 sek., czyli szybkość 450 metrów na minutę.
Mjr Ludwik Ferenstein (1899-1990) - jeździec i zasłużony
żołnierz, oficer 2 Pułku Ułanów Grochowskich, 10. Brygady
Kawalerii i o 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Brał w walka
w Kampanii Wrześniowej 1939 i PSZ NA na Zachodzie.
Autor książki „Czarny Naramiennik”. Jeden z największych
polskich powojennych autorytetóww dziedzinie jeździectwa.
Nauczyciel i trener, właściciel Stadniny Koni Ferenstein
w Gałkowie, gdzie od 2016 roku odbywa się Mazury Eguastrian Show Gałkowo Masters.
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Zagadnienie dwurazowego karmienia koni
PRZEGLĄD KAWALERYJSKI
MIESIĘCZNIK WYDAWANY PRZEZ DEPARTAMENT KAWALERII
1938 Nr 1 pozycja 4
Mjr Józef Grubowski
Nawiązując do artykułu płk. dypl. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego, w „Przeglądzie Kawaleryjskim” Nr 4 (158) z 1937 roku pt. „Zagadnienie dwurazowego karmienia koni”, pragnę zabrać
glos w tej sprawie, gdyż uważam, że zagadnienie karmienia koni jest tak ważnym w naszym życiu
kawaleryjskim, iż wszechstronne poruszenie tej sprawy jest ze wszechmiar konieczne i pożądane.
Słusznie płk. dypl. Kmicic-Skrzyński mówi: „Troska o utrzymanie stanów musi być naszą rzetelną
troską o nasze konie” Słusznie zaznacza, że „konie chude łatwiej się odparzają”. Przysłowie nasze
„Nim tłusty schudnie - chudego diabli wezmą” w stu procentach może być zastosowane do konia.
Bezwzględnie ważnym jest dopasowanie siodeł, utrzymanie ich w odpowiednim stanie, a jakość
derki i siodła odgrywa pierwszorzędną rolę.
Przypominam sobie rok 1914 i pierwsze dni wojny. Otóż w pierwszym dniu wojny, drugim
a może i trzecim, niektórzy dowódcy jakby wahali się rozsiodływać konie, starano się jedynie
zwalniać popręgi, żołnierze się nie rozbierali; była to niepewność - badanie życia wojny. Po kilku
dniach jednak ta psychoza minęła; złapano wlot, że koń i człowiek tak samo na wojnie jak i w
czasie pokoju musi odpoczywać, spać i jeść. Rozsiodływano i rozbierano się gdy tylko było możliwe, karmiono, gdy i gdzie się dawało.
Naturalnie, dużym i pomocnym zjawiskiem był fakt, że w 1914 r. pułki kawalerii rosyjskiej
były już na ćwiczeniach letnich poza garnizonami i w momencie przed samą mobilizacją konie już
od dwóch tygodni były poza stajniami i łatwiej przeszły na życie wojenne, gdyż jakby szczęśliwym
zbiegiem okoliczności przeszły pierwszą zaprawę - niewygód poza stajnią.
Piszę to dlatego, ażebyśmy o tym nie zapominali, że wojna - wojną a żołądek - żołądkiem.
Jak karmić konie? Sądzę, że rozwiązanie jest proste, tak jak tego się uczymy w czasie pokoju,
to jest na ćwiczeniach letnich. Uważam, że w czasie wojny zmienia się naturalnie sposoby prowadzenia walki, gdyż tam będą prawdziwi zabici i ranni - lecz sposób karmienia koni nie tak bardzo
ulegnie zmianom. Zapewne, będą chwile lub dnie, gdy nie będzie można karmić w normalnej
porze i przepisowym rozkładzie, lecz tak jest przeważnie i na ćwiczeniach letnich, a jednakże
dobrze pielęgnowane konie, a głównie normalna dostawa furażu, nie odbija się aż tak fatalnie na
koniach. Konie w pułkach, w których działy gospodarcze są racjonalnie zorganizowane, wracają po
ćwiczeniach, prawda podciągnięte - bez brzuchów i rozłupanych zadów - ale w formie i nadające
się do pracy.
Musimy się zgodzić, że na wojnie podobnych wypadków, jak niekiedy ostatnie fazy naszych
ćwiczeń letnich, gdzie nieraz wykonuje się nie marsze a przebiegi: „kto wprzód” zajmie daną linię
terenową - będzie b. mało.
Niezupełnie zgadzam się z tym, że doświadczenia winniśmy robić na przemarszach 75 kilometrowych, przeciętnie - należy brać normalny przemarsz 30-40 kilometrów, gdyż taki będzie
i na wojnie, najczęściej jednak - mniejszy. A wyjątkiem natomiast będą marsze 70-100, lecz gdy
zajdzie ku temu potrzeba, musimy potrafić wytrzymać.
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O ile byśmy przyjęli za zasadę, ażeby wnioski wyciągać z marszów 75-kilometrowych - doszlibyśmy do nie najlepszych rezultatów. Większość koni po przemarszu 75-kilometrowym nie
będzie chętnie jeść, gdy konie są przemęczone, a tym bardziej prawie podwójnej porcji owsa.
Wiemy z praktyki ćwiczeń letnich, że spory procent koni zjada owies dopiero po paru godzinach
odpoczynku. Koń przemęczony źle będzie gryzł (dławił) owies. Żołądek osłabiony po 16 godzinach marszu źle będzie trawił. Sądzę, że karmienie w marszu małymi dawkami, wykorzystywanie
każdej sposobności pojenia da nam lepsze rezultaty, a tak prowadzony koń będzie daleko świeższy
o godz. 22, po przebytym marszu, aniżeli koń nie karmiony od godziny 4 rano do 24 w nocy.
Przypomnijmy sobie historię wielkich przemarszów hord tatarskich, mistrzów w pokrywaniu
terenu na siodle. „Wykorzystywali chwile postojów, karmiąc konie owsem z czapek”.
Nie zrozumiałe dla mnie jest, dlaczego karmienie trzy razy dziennie jest niewykonalne? Wiemy
z praktyki ćwiczeń polowych, że konie pod siodłem są b. często po 12 a czasem i 18 godzin, lecz
przypomnijmy sobie, ze z tych 12-18 godzin maszerujemy 6-8, a resztę to postoje, wyczekiwania
itp. zajęcia. Tak samo było i na wojnie. Sprawa polega jedynie na tym, ażeby nauczyć żołnierzy,
a właściwie zastępców dowódców plutonów i kaprali1, żeby te postoje i wyczekiwania wykorzystywali na karmienie koni.
Nie znaczy to, że musimy przyjąć godz. 11 lub 12 jako godzinę obiadowego karmienia.
Gdyśmy skarmili ranną porcję o godz. 4 - to południowa będzie już o 9, a może o 15 lub 14 - ale
winna być skarmiona!
Kwestia polega na organizacji; zasadą w polu winno być, że w lewej juczce żołnierz powinien
trzymać karmiak, a w nim jedną małą porcję owsa (l do 1 1/2 kg). Na wyjęcie z juczek, nałożenie
na łeb koński karmiaka z owsem potrzeba 1/2 minuty; gdy trzeba jechać nagle - schować go do
juczki drugie 1/2 minuty (lub po prostu przytroczyć do juczki z lewej strony).
Znowu, gdy owies z karmiaka został skarmiony, a jest na to czas, natychmiast z owsiaka
nasypać następną porcję do karmiaka, wykorzystując następny postój lub odpoczynek. Nawet,
moim zdaniem, nie szkodzi, gdy te 1 1/2 kilograma będzie karmione 2 lub 3 razy; wiemy jak
nam dobrze robi i jak odświeża przegryzienie w marszu kawałka suchej wędliny, kiełbasy itp.
Żołnierzowi dajemy na dłuższy marsz porcję, kawałek słoniny lub boczku; dlaczego dla konia nie
uważamy to za odpowiednie? Gdybym był koniem nie mógł bym się pogodzić - ażeby pracując
ciężko 16 godzin, dźwigając na grzbiecie jeźdźca i owies, patrzył, jak ten jeździec coś zagryza,
a mnie obiecuje dużo owsa, ale o godzinie 24, kiedy w ogóle może zbraknąć mi sił, gryźć i trawić.
Co do dłuższego odpoczynku, to tutaj występuje sprawa i karmienia ludzi. Trzeba przecież
ludzi nakarmić w przerwie. Sądzę, że nałożyć karmiaki w międzyczasie - nawet na półtora godzinnym odpoczynku - zawsze się zdąży.
Przypuśćmy na przykład, że robimy 1 1/2 godz. odpoczynek. Przedtem w marszu będziemy
się starać konie napoić. Po osiągnięciu miejsca odpoczynku wyciągamy z siatek po garści siana,
po 45 minutach zawieszamy karmiaki z l do l 1/2 kg owsa. W międzyczasie - o ile w kuchniach
obiad gotów, wydajemy strawę ludziom i dalej maszerujemy po 1 1/2 godzinnym odpoczynku.
Nie sądzę, ażeby ten kilogram koniowi źle zrobił; odwrotnie, jak praktyka wykazała, dobrze to
robi, wzmacnia konia i odświeża. Naturalnie, że pierwsze 30 min. po przerwie - lub nawet dłużej
- pomaszerujemy stępem.
1

Raczej wszystkich dowódców, aż do kaprali - przyp. Redakcji.
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Zgadzam się, że w wypadkach wyjątkowych, gdy będziemy musieli wykonać marsz 75 km,
koń nie będzie miał czasu na 2 godzinny odpoczynek do trawienia - ale na to nic nie poradzimy
- musi tak koń jak i człowiek w tym wyjątkowym wypadku trawić częściowo maszerując, ale
uważam, że to jest mniejsze zło, jak w ogóle nie karmić.
Naturalnie, że przy przemarszu 30 lub 40 km nie będziemy zatrzymywać się na dłuższy odpoczynek do karmienia; o ile jednak marsz wykonujemy spokojnie, mamy przymusową przerwę
w marszu, a nadeszła pora karmienia, sądzę iż lepiej karmić, gdyż na wojnie, jak to na wojnie,
nie możemy nigdy ręczyć, co nas czeka po 40 kilometrach.
Co do przyzwyczajania koni już w czasie pokoju i w stałym miejscu postoju do karmienia
dwurazowego, nie sądzę, ażeby to nam było potrzebne, ani pożyteczne. Sądzę, że lepiej dać
koniowi 3 razy podzielony owies na dobę, jak dzielić tylko na 2 razy. Przy dzisiejszej gospodarce
ryczałtowej koń dostaje, biorąc przeciętnie 4,5 kilograma w koszarach i 5 do 6 na ćwiczeniach
letnich. Należałoby rano skarmić 2 lub 2 1/2 kg i wieczorem 2 1/2 lub 5 kg.
Dzieląc natomiast owies na 5 razy (tj. l, 1 1/2 i 2 lub 1 1/2 - 2 - 2) łatwiej i lepiej koń owies
strawi i więcej osiągnie pożytku. Należy brać pod uwagę, że mamy duży procent koni starszych,
które w ogóle źle trawią i źle gryzą, i oddają z kałem owies cały i nie strawiony.
W szwadronach znajdzie się po 3 do 5 takich koni, którym trzeba gnieść owies, ażeby mogły
go trawić i w ten sposób jedynie utrzymać je w odpowiedniej kondycji i przydatności do pracy. Są
to konie przeważnie po 15 latach wieku, czasami nawet i młodsze. Dla starszych koni absolutnie
uważam dwurazowe karmienie za szkodliwe, natomiast różniczkowanie w karmieniu, wprowadzi
w stajni i w gospodarce jeszcze bardziej zwiększone zamieszanie. Już dzisiaj konie starsze, które
są przeważnie w taborach - są karmione 4 lub 5 razy, gdyż trzyrazowe karmienie stwarza dla
żołądka trudności!
O ile brany ma być pod uwagę czas stracony na południowe karmienie koni, sądzę da się temu
zapobiec z wielkim pożytkiem dla sprawy. Najdłużej trwa i traci się czas, kiedy żołnierz trzyma
za kantar, ażeby koń nie wysypywał owsa na ziemię.
Nie uważam to za dobre:
- żołnierz traci czas, który mógłby użyć na uporządkowanie stajni, lub po prostu mógłby iść
na obiad;
- konie nie równomiernie jedzą, więc i tak niektóre zjadają - nie trzymane, gdyż za długo by
to trwało, ażeby czekać do ostatniego ziarnka;
- koń się denerwuje i spokojnie nie je - specjalnie latem, gdy są muchy;
- nigdy nie starcza żołnierzy, ażeby wszystkie konie były trzymane, a te co są trzymane przeważnie - niedbale. Specjalnie odbija się to przy zwolnieniu starszego rocznika;
- siłą faktów spory procent owsa idzie na ziemię pod nogi, a jest to najczęściej ta ilość,
której nam potrzeba do utrzymania dobrej kondycji konia.
Uważam, że najlepszym rozwiązaniem i uzyskaniem wolnej godziny na dobę będzie, gdy
będziemy karmić konie owsem stale z karmiaków. Zyskamy dużo czasu, konie - spokoju, a cały
owies pójdzie do żołądka końskiego! Naturalnie, ryczałt taborowy poniesie pewny wydatek, około
1000 zł rocznie, ale w zupełności się to opłaci dla ogólnej sprawy. Rzecz prosta, że karmiaki muszą
być co pewien czas myte, ale woda przy stajni i wiadra są. Każdy karmiak musi mieć przywiązaną
tabliczkę drewnianą z nazwą konia - ułatwi to furażerowi w plutonie indywidualne, w zależności
od przydzielonej racji, dzielenie owsa, zabezpieczy przed przenoszeniem chorób.
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Twierdzenie płk. dypl. Kmicic-Skrzyńskiego, ze „lepiej rzadziej ale dobrze nakarmić” nie trafia
mi do przekonania. Sądzę, że tu ze mną zgodzą się i specjaliści lekarze. Natomiast w zupełności
zgadzam się z płk. dypl. Kmicic-Skrzyńskim, że w nocy należy dać koniowi najdłuższy i naprawdę
spokojny wypoczynek.
Podczas swojej 26-letniej służby wojskowej w kawalerii na stanowisku dowódcy plutonu,
szwadronu, ostatnio kwatermistrza, stwierdziłem znakomite rezultaty przy następującym systemie
karmienia: Wszystko skarmiać w dzień, w nocy nic.
Na 1/2 godziny przed ranną pobudką stajenny daje dawkę siana, pozostawioną z poprzedniego
dnia, ażeby konie głodne nie poić i ażeby przed rannym karmieniem owsem - przegryzły siana.
Po tym cały dzień co godzina po małej porcji siana mieszanego ze słomą i zwilżonego (szczególnie
wiosną i latem, gdy siano już jest stare i suche). Ostatnia dawka siana wieczorem o godz. 19,3020 założona przez stajennego - potem konie śpią aż do rana.
W ten sposób skarmiane b. małymi porcjami siano jest przez konia chętnie spożywane, a taka
mała porcja nie wypada ze żłobu (o ile wypadnie, stajenny natychmiast podnosi). Koń cały dzień
coś gryzie, nie nudzi się, nie uczy się „łykania”, chętnie spożywa należny mu l kilogram (a pożądane
więcej) słomy, pomieszanej z sianem. W nocy odpoczywa. Uważam za przestępstwo wybierania
w nocy kału z pod koni, gdyż to konie denerwuje, przerywa sen i odpoczynek.
Stajenny w nocy tylko spaceruje, sprawdza czy konie nie zaplątały się w łańcuchy i na tym
jego rola się kończy.
PRZEGLĄD KAWALERYJSKI
MIESIĘCZNIK WYDAWANY PRZEZ DEPARTAMENT KAWALERII
1937 Nr 6 pozycja 6
Aktualnie nie posiadamy danych biograficznych majora Józefa Grubowskiego. O tym, jakim był oficerem wiemy z pochwały i pożegnania, które ukazały się w rozkazie dziennym P3SK
z okazji jego przejścia w stan spoczynku. Interesujący nas wyciąg z tego rozkazu prezentowany
jest poniżej (treść, pisownia, interpunkcja zgodna z oryginałem, przp. MH).
Pułk 3 Strzelców Konnych
IMIENIA
Hetmana Polnego Koronnego
Stefana Czarnieckiego
Wołkowysk, dn. 22.XII.1937 roku.
Rozkaz dzienny Nr. 267.
…”
2.
Pochwała i pożegnanie ofic. sztab.
Zarządzeniem Pana Ministra Spraw Wojsk., mjr. Grubowski Józef -Rajmund po 7-miu latach służby w szeregach pułku 3 strz. konnych im. hetm. pol. kor. Stefana Czarnieckiego, został
przeniesiony w stan spoczynku, z powodu osiągnięcia granicy wieku. Do pułku przybył z piękną
karta wojenną, wstąpiwszy ochotniczo do naszej Armii w istopadzie 1918 r. jako oficer I Korpusu
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Wschodniego. Podczas wojny brał udział w licznych walkach naszej kawalerii, niejednokrotnie
chlubnie się wyróżniając, początkowo jako dowódca plutonu, a następnie dowódca szwadronu.
W pułku 3 strz. kon. Pełnił niezwykle odpowiedzialne i trudne stanowisko kwatermistrza pułku.
Podczas całej swej służby odznaczał się wzorową obowiązkowością, sumiennością, gorliwością
i tak ważną dla kawalerzysty inicjatywą, a gospodarkę pułku wprowadził na realne i zdrowe tory
– przeprowadzając z całą stanowczością i konsekwencją program gospodarczy pułku. Gospodarkę
pułku postawił na wysokim poziomie, co niejednokrotnie było wyróżnione w rozkazach wyższych
przełożonych.
Charakter prawdziwie żołnierski, był wzorem żołnierza - obywatela. Umiał pogodzić te tylko
pozornie sprzeczne zalety żołnierskie, będąc równocześnie lojalnym podkomendnym, wymagającym przełożonym i dobrym kolegą. Te wysokie zalety żołnierskie, w całej pełni uwydatniły się
podczas służby w pułku na stanowisku oficera sztabowego.
Dziś Panie Majorze, gdy formalnie rozstajesz się z pułkiem i armią czynna, składam Ci serdeczne podziękowaniem za całokształt Twej pracy w pułku, a w imieniu służby udziela pochwały,
- żegnając życzę Ci szczęścia i wszelkiej pomyślności w nowych warunkach życia, i abyś w dalszym
ciągu swą ofiarną pracą przynosił jak najwięcej korzyści dla dobra wspólnie nam Drogiej Ojczyzny.
							
Dowódca pułku
								
						
/Filipowicz płk. dypl. / …
					
podpis nieczytelny

W lutym 1938 mjr. w st. spocz. Józef Grubowski opuścił na stałe P3SK i miejsce jego stacjonowania, co zostało stwierdzone w rozkazie dziennym pułku. W punkcie dotyczącym wydania
rozkazu wyjazdu stwierdzono, że mjr. st. spocz. Józefowi Grubowskiemu został wydany rozkaz
wyjazdu na przejazd do nowego miejsca zamieszkania, z Wołkowyska do Gdyni.
Marek Hazubski
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Pułk 3 Strzelców Konnych i Wołkowysk w AVIZA-ach
Dzięki ocalonym z II. Wojny Światowej i przechowywanym w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie-Rembertów rozkazom dziennym Pułku 3 Strzelców Konnych z Wołkowyska
mamy możliwość, chociaż częściowo, poznania codziennej działalności pododdziałów pułku i jego
żołnierzy. Rozkazy te dają nam również sposobność, pośrednio i ogólnie, poznania społeczności
miejsca stacjonowania P3SK - miasta powiatowego Wołkowysk.
Od tego wydania „Jednodniówki” zamierzamy prezentować wybrane teksty AVIZ, zamieszanych w rozkazach dziennych P3SK. Informowały one stany osobowe i pojedynczego żołnierza
o wystąpieniu pewnego zdarzenia, ofercie handlowej czy mającemu nastąpić wydarzeniu, ważnego
nie tylko dla pułku, ale także dla miejscowej społeczności.
W dzisiejszej rzeczywistości może nas dziwić forma AVIZO i traktowanie rozkazu dziennego
jako „tablicy ogłoszeń”. Jednak były to czasy bez radia, z bardzo słabo rozwiniętą łącznością
telefoniczną i wewnętrznym systemie alarmowania jednostki opartym na sygnałówce trębacza
służbowego pułku. Należy jeszcze wiedzieć, że pewien procent strzelców konnych z poboru stanowili analfabeci. Czytany codziennie rozkaz dzienny, a z nim AVIZO, docierał do każdego w pułku.
AVIZO - pisemne zawiadomienie pocztowe o nadejściu przesyłki; zawiadomienie, powiadomienie, ogłoszenie, ostrzeżenie, rada, krotka informacja, pisemny komunikat umieszczony
w miejscu publicznym.
AVIZA z roku 1928 (pisownia oraz interpunkcja oryginalna)
5.01.1928 r.
W dniu 7 b.m. o godz. 12-tej w świetlicy pułkowej odbędzie się odprawa wszystkich podoficerów pułku w obecności z-cy d-cy pułku, kwatermistrza i dowódców pododdziałów
17.01.1928 r.
1/ W dniu dzisiejszym o godzinie 11-ej w gab. D-cy odbędzie się odprawa z-ców pododdziałów.
2/ W dniu dzisiejszym o godzinie 12-ej odbędzie się odprawa wszystkich podoficerów
zaw. i służby czynnej w świetlicy pułku.
21.01.1928 r.
Oficerowie i podoficerowie, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy sportowe lub wyszkoleniowe,
nie ich prywatnej własności, należące do pułku, zdadzą takowe do dnia 19 b.m. do godz. 11-ej
do kwatermistrzostwa pułku.
22.01.1928 r.
W dniu dzisiejszym o godz. 13-ej w kinie „Polonia” wyświetlony będzie obraz dla szereg.
Po cenie 30 gr. W tym celu dowódcy pododdziałów wyszlą życzących szereg. na miejsce zbiórki
między bud. D-twa i 1 szw. na godz. 12 m. 30, skąd pod dowództwem oficera inspekcyjnego
odmaszerują z plut. trębaczy do kina.
2.02.1928 r.
1/ Zawiadamia się, że Komitet budowy pomnika Romualad Traugutta ma zaszczyt prosić
pp. oficerów o łaskawe przybycie w dniu 11 lutego do seminarium nauczycielskiego
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w Świłoczy na wielki bal maskowy. Początek o godz. 8 wieczór. Wejście 3 zł. Życzący
zaproszenie mogą go nabyć w adjudanturze pułku.
2/ Wszyscy pp. oficerowie, którzy wyjecha na bal w Białowieży podadzą do adiutanta dziś
do godz. 12-tej pisemnie swoje zgłoszenie. Również należy podać i członków rodziny,
aby zapewnić miejsca.
12.02.1928 r.
W dniu dziś. o godz. 20-tej w Domu Ludowym będzie wystawiona komedja w 3-ch aktach,
przez Wojsk. Koło Dramatyczne p.t. „Mąż z grzeczności”. W tym celu zarządzam wysłanie na
powyższą komedję po 4-ch strzelców z każdego szwadronu, pod dowództwem podoficera. Kapelmistrz pułku zarządzi wysłanie plutonu trębaczy do Domu Ludowego na powyższą godzinę.
21.02.1928 r.
W dniu dzisiejszym odbędzie się ostre strzelanie szereg. D.D.P. (Drużyna Dowództwa Pułku,
przyp MH). Wszyscy oficerowie D.D.P. zwolnią swych ordynansów na strzelanie. Zbiórka ordynansów o godz. 9-tej na sali D.D.P. Strzelnice prowadzi ofic. Insp.
24.02.1928 r.
W połowie maja b.r. wyjdzie z druku książka ppłk. SG St. Millera i mjr. Zimmara pod tytułem “Zbiór praw i obowiązków podofic. zawodowych, podchorążych rezerwy i uczniów szkół
wojskowych”. Cena tej książki przy większych zakupach wynosi 3 zł. 90 gr. od egzemplarza.
Życzący nabyć powyższą książkę złożą zamówienia u ofic. płatnika pułku do dnia 15 marca b.r.
8.03.1928 r.
W związku z wymarszem patrolu do Warszawy (imieniny Marszałka J. Piłsudskiego, przyp.
MH), w dniu dzisiejszym o godz. 7 m. 30 zarządzam zbiórkę wszystkich pp. oficerów konno,
przed bud. 1 szw. celem pożegnania patrolu.
Dowódca szkoły podofic. przyszle na tą godzinę pluton trębaczy w szyku konnym. (pluton
trębaczy, prawie cały jego stan osobowy, był w tym czasie w półrocznej Szkole Podoficerskiej
P3SK, przyp. MH)
15.03.1928 r.
Oficerowie, którzy mają zamiar prosić o konia „Arlekin” pułkownika Wasilewskiego (b. z-cy
d-cy Pułku, przyp MH), złożą pisemne zgłoszenie w dniu dzisiejszym do adiutanta pułku.
24.03.1928 r.
Wystawa radjowa;
Pod protektoratem wojewody wileńskiego Władysława Raczkiewicza, gen. bryg. Bolesława
Popowicza odbędzie się w Wilnie /ul. Mickiewicza 13/ w dniu 24 do 31 marca 28 roku zorganizowana staraniem stowarzyszenia radiosłuchaczy w Wilnie,
W y s t a w a r a d j o w a.
Wystawa radjowa ma na celu spopularyzowanie wśród społeczeństwa najnowszych zdobyczy
w dziedzinie radiotechniki, za pomocą pokazu wszelkiego rodzaju aparatów, przyborów, oraz
urządzeń radjowych i gromadzi eksponaty wszystkich ważniejszych wytwórni sprzętu radjowego. Wystawa radjowa połączona będzie ze specjalnym cyklem odczytów dla radioamatorów
i radiosłuchaczy w dostępnej formie, informujących o obecnym stanie radiotechniki oraz insta-

84

Jednodniówka, grudzień 2018 rok

lacji radioodbiorników. Wystawa radjowa mieścić będzie w owym lokalu studjo nadawcze stacji
wileńskiej, skąd nadawane będą specjalne programy, oraz odbierane transmisje z innych stacji
polskich, a zwłaszcza warszawskiej. Otwarcie powyższej wystawy nastąpi w dniu 24 marca b.r.
w Gmachu Domu Oficera Polskiego w Wilnie. Powyższe podaję do wiadomości.
25.03.1928 r.
W dniu dzisiejszym po powrocie pułku z kościoła nastąpi wręczenie nagród i dyplomów
honorowych za strzelanie: Wach. Szczęśniakowi, Saremowi i Makrynowiczowi.
W tym celu zarządzam:
Oficer inspekcyjny ustawi pułk w szyku rozwiniętym frontem do koszar 1-go szwadronu.
Trębacze na prawym skrzydle na wysokości placu tenisowego.
Na prawym skrzydle 1-go szw. wszyscy podoficerowie pułku według starszeństwa.
Obecność pp. oficerów nie obowiązkowa, lecz pożądana.
12.04.1928 r.
Podaje się do wiadomości, że w spółdzielni wojskowej pułku jest do nabycia wazelina w płynie
po cenie hurtowej 15 gr 100 gr.
2.05.1928 r.
1/ P.p. oficerowie, którzy zamówili fotografię ze święta pułkowego, zgłoszą się w dniu
dzisiejszym po odbiór do adjutanta pułku.
2/ Lekarz pułkowy sprowadził świeżą szczepionkę ospową i szczepić będzie w swym
mieszkaniu dzieci za potrąceniem kosztów szczepionki po służbie w dn. 20 b.m. godz.
15-ta.
21.06.1928 r.
Szwadron 3-ci przyszle w dniu dziś. w godzinach popołudniowych furmankę do m. Bagnówka
po fryzjera, który przeprowadzi strzeżenie i golenie szer. szwadronu.
25.10.1928 r.
1/ Podaję do wiadomości, że w Kasynie Oficerskim można nabyć słoninę i wędlinę, po
cenach niższych niż w sklepach od godziny 12 do 14-tej.
2/ Zawiadowca stacji Sadowa powiadomił, iż w dniu 15.X.b.r. w pociągu BaranowiczeWarszawa została znaleziona skórzana torebka damska, zawierająca pieniądze, biżuterię
i różne drobiazgi, jak również bony kredytowe z napisem «Spółdzielnia 3 Pułku Strzelców Konnych Wołkowysk». Torebkę powyższą po wylegitymowaniu i udowodnieniu
zawartości, można w każdej chwili odebrać na stacji Sadowa. Nadmienia się, że jeżeli
w przeciągu kilku dni nie zgłosi się właściciel, to torebka będzie wysłana do stacji
Warszawa Główna Osobowa do składu znalezionych rzeczy.
3/ Wypożyczanie książek dla szeregowych ze świetlicy pułkowej odbywa się codziennie
od godziny 12 do 14-tej.
2.12.1928 r.
W dniu dzisiejszym godz. 17-tej w gmachu magistratu m. Wołkowysk, odbędzie się zebranie w sprawie urządzenia gwiazdki dla szereg. 3 p.s.k. Pożądany jest udział po jednym oficerze
z pododdziału.

Jednodniówka, grudzień 2018 rok

85

14.12.1928 r.
Podaję do wiadomości, iż Pan Wojewoda Białostocki ofiarował na orkiestrę pułku 50 złotych.
23.12.1928 r.
1/ W dniu dzisiejszym o godz. 14-tej przy ul. Zamkowej w Wołkowysku odbędzie się
otwarcie ślizgawki, urządzonej z inicjatywy Insp. PW powiatu Wołkowyskiego. Na
otwarcie został zaproszony Korpus Oficerski pułku. Kapelmistrz pułku odmaszeruje
z plut. trębaczy celem koncertowania podczas otwarcia.
2/ W dniu jutrzejszym, na godz. 24-tą pułk odmaszeruje do kościoła garnizonowego na
Pasterkę. Pod dowództwem oficera inspekcyjnego pułku.
30.12.1928 r.
1/ Słonimskie Koło Ziemianek i Gospodyń Wiejskich zaprasza Korpus Oficerski na zabawę
taneczną, która się odbędzie w Słonimie, dnia 5,I.29 r. w salach Domu Ludowego.
2/ pkt. 1 aviza rozk. Garn. Nr. 95 podaję do wiadomości: Na podstawie art. 51 ust. 2 pkt.
A Rozp. Przezd. Rzeczyposp. Z dnia 3.XII. 27 r. o prawie łowieckim /Dz.U.R.P.Nr.110
poz 934/ oraz Rozp. M.Rol. z dnia 17.III.28 r. rozszerzam czas ochrony na następującą
zwierzynę łowną na rok 1929,
		
Par.1. sarny - kozły do dn. 15 czerwca,
		
Par.2 zające - szaraki do dn 15 października,
		
Par.3. dzikie kaczory - do dn. 15 lipca,
		
Par.4. dzikie kaczki / samice i młode oraz inne ptactwo wodne o błotne do dn.
15 lipca.
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.I.29 r.
Podstawa: Pismo Wojewody BialostockiegoL.dz.7022/28.
Wybrał i opracował Marek Hazubski      
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Wachmistrz Konstanty Bojarczyk
Urodził się urodził się w 1896 roku we wsi Ozieranki niedaleko Wołkowyska. W Ozierankach Bojarczykowie mieli dom i gospodarstwo, które dobrze prosperowało. Dzięki temu kupili
ziemię wraz z domem w Wołkowysku przy ulicy Wola. Przy tej samej ulicy mieszkała Urszula
z domu Zdanowicz, w której Konstanty zakochał się i którą poślubił pod koniec lat 1920, będąc
już żołnierzem zawodowym Pułku 3 Strzelców Konnych.
Wcześniej Konstanty Bojarczyk ukończył szkoły, a następnie wyuczył się na weterynarza.
Ten zawód był bardzo ceniony w wojskowych jednostkach kawaleryjskich, dlatego jako żołnierz
zawodowy i wojskowy weterynarz Konstanty dobrze zarabiał. Stać, więc go było na wybudowanie
niedaleko koszar pułku dużego domu mieszkalnego, w którym zamieszkał wraz z żoną oraz ich
dziećmi, dwoma synami Stanisławem i Wacławem. Działkę wokół domu, wtedy już wachmistrz,
Konstanty Bojarczyk obsadził drzewami owocowymi, z których cztery wiśnie dotrwały do naszych czasów. Rosną one obecnie przy domu, w którym mieszka prawnuk Konstantego, Sergiusz.
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Jako żołnierz i dobry weterynarz Konstanty Bojarczyk był bardzo ceniony przez dowództwo
jednostki, dlatego był kierowany na kursy specjalistyczne. Pod koniec lat 1930. był w pułku
drugim, po oficerze lekarzu weterynarii, specjalistą w tej dziedzinie.
Podczas Polskiej Kampanii Jesiennej 1939 roku wachm. Konstanty Bojarczyk walczył wraz
ze pułkiem, na całym jego szlaku bojowym. Po ostatnim starciu z wrogiem, wrócił do Wołkowyska, który zastał już pod okupacją sowiecką. Po pewnym czasie Konstanty Bojarczyk włączył
się do walki w polskim podziemiu. Jego działalność była ważna dla Armii Krajowej, zwłaszcza
że jego dom stał niedaleko niemieckiego obozu koncentracyjnego w Wołkowysku, do którego
trafiali mieszkańcy miasta i okolic. Z narażeniem własnego życia, Konstanty Bojarczyk pomagał
w organizowaniu i przeprowadzaniu ucieczki niejednego z uwięzionych w tym obozie.
Po ponownym przyjściu na Kresy sowietów i po zakończeniu II wojny światowej Konstanty
Bojarczyk, zaczął być postrzegany przez NKWD, jako element wrogi władzy radzieckiej. Słusznie skądinąd podejrzewany o współpracę z Armią Krajową. Został aresztowany wraz młodszym
synem, 14-letnim wówczas Wacławem.
Nastoletniego Wacława po pewnym czasie NKWD wypuściło. Natomiast Konstanty za
działalność w AK został skazany na 10 lat łagrów.
O tym, co przeżył Konstanty Bojarczyk podczas uwiezienia w łagrach, jego siostrzenica Renata
mówiła m.in., „że katowano go tam strasznie ...”.
Synów Konstantego Bojarczyka - starszego Staszka i młodszego Wacława, po wysłaniu ich
ojca do łagrów, czekał niełatwy los. Cały dorobek ojca skonfiskowano, a oni pozostali z macochą
(drugą żoną Konstantego, którą poślubił po tym jak owdowiał na początku lat 1930., kiedy
Wacek miał zaledwie trzy lata). Żyli bardzo ubogo, korzystając z przypadkowych okazji, aby
zarobić, a Wacek „za jakieś okruchy” pasał bydło.
Konstanty Bojarczyk wrócił z łagrów ze zniszczonym zdrowiem i tylko jednym pragnieniem:
wyjechać z ZSRR do Polski jak najszybciej i zapomnieć o koszmarze, który musiał przejść. Rodzinie
Bojarczyków udało się repatriować w ostatniej fali repatriacji. Wyjechali wszyscy, pozostawiając
Wacława, który w okresie pobytu ojca w łagrze się ożenił. Pozostał też, aby, by doglądać dużego
domu rodzinnego w Wołkowysku, w którym później zamieszkał ze swoją rodzina.
W Polsce Ludowej Konstanty Bojarczyk znalazł pracę jako weterynarz. Pracował w swoim
zawodzie do emerytury. Zmarł Konstanty Bojarczyk, wachmistrz, weterynarz Pułku 3 Strzelców
Konnych, żołnierz AK, łagiernik, zmarł 11 czerwca 1986 roku.
Starszy syn Konstantego, Stanisław Bojarczyk i jego syn Witold mieszkając w Polsce też
związali swoje życie z wojskiem. Obaj służyli w wojskach lądowych, Stanisław dosłużył się stopnia
chorążego sztabowego, a jego syn kapitana.
Marek Hazubski

