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Drogi Czytelniku! 

 Nowy numer „Jednodniówki” otrzymujesz do lektury pod koniec 2021 roku, który ze 

względu na panującą pandemię COVID-19, był dla nas wszystkich drugim już rokiem pod 

każdym względem szczególnym. Wiele osób choroba ta dotknęła bezpośrednio. Miała i nadal 

ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, życie osobiste, rodzinne oraz zawodowe. Jednak, 

pomimo tak poważnych i złożonych sytuacji oraz warunków Szwadron Toporzysko, przy 

wsparciu Przyjaciół, zdołał w latach 2020  i 2021 osiągnąć wyznaczone sobie cele. 

 Na ich czele znalazły się powstałe dwie Aleje Dębów Pamięci, które są poświęcone 

pamięci oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana 

Czarnieckiego w Wołkowysku zamordowanych na wschodzie - w Katyniu, Charkowie, 

Twerze, Bykowni oraz w wielu miejscach jeszcze dotąd nie nazwanych. Pierwsza z tych alei 

została otwarta w Toporzysku, natomiast druga w Woli Gułowskiej. Jej powstanie jest 

wspólnym dziełem Gminy Adamów i Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli 

Gułowskiej oraz Przyjaciół kultywujących pamięć o Pułku i jego bohaterach. Dziękujemy.  

 W kolejnych latach 2020 i 2021  dużo radości sprawili nam młodzi jeźdźcy w barwach 

Szwadronu Toporzysko, odnosząc znaczne sukcesy na zwodach konnych Militari. Życzymy im 

dalszych sukcesów w 2022 roku i trzymamy za nich kciuki. 

 Trudno jest wyrokować, co przyniesie nam wszystkim rok 2022. Na pewno czeka nas 

wiele nowych wyznań i tyle samo niewiadomych. Polecając lekturę tego podwójnego numeru 

„Jednodniówki” życzmy Tobie Drogi Czytelniku, aby wszystko powyżej wymienione było 

miłym zaskoczeniem i sprawiło wszystkim dużo satysfakcji.   

 

 

Wesołych ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA oraz NOWEGO ROKU 2022 

pełnego zdrowia, bogatego w szczęście i sukcesy zawodowe i – co też najważniejsze – 

przepełnionego pomyślnością i radością  

życzy  

Redakcja „Jednodniówki” 
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III Gala Wręczania Nagród im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-

Długoszowskiego  

 
 Dnia 1.02.2020 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyła się III Gala Wręczenia 

Nagród im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Decyzją Komisji Konkursowej 

nagroda została przyznana w następujących kategoriach: „Nauka”, „Żołnierz”, „Jednostka 

Wojskowa”, „Film”, „Sztuka”, „Dziennikarz”, „Popularyzator”, „Społeczność”. 

 Statuetki w kształcie połączonej szabli i pióra otrzymały osoby, które według niej 

Komisji Konkursowej w 2019 roku najbardziej dbały i promowały kawalerskie idee oraz 

wartości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ppor. kaw. och. Paweł Urban prowadzi III Galę Wręczenia Nagród im. gen. dyw. Bolesława 

Wieniawy-Długoszowskiego. 

 

 Tegorocznymi laureatami Nagrody zostali: 

 Nauka - prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, 

 Żołnierz - gen. dyw. Jarosław Gromadziński, 

 Jednostka Wojskowa - 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, 

 Film - Grzegorz Gajewski, 

 Sztuka - Marian Stefański, 

 Dziennikarz - Urszula Żółtowska-Tomaszewska, 

 Popularyzator - mjr Piotr Półbratek, 

 Społeczność - gmina Adamów. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwiKDv0KPtAhUVHHcKHX3bB44QFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.wojsko-polskie.pl%2F18dz%2Farticles%2Faktualnosci-w%2F2020-02-01l-gala-wreczenia-nagrod-im-gen-dyw-bolesawa-wieniawy-dugoszowskiego%2F&usg=AOvVaw1ObpsPOmZ-ultHyMXcut6X
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwiKDv0KPtAhUVHHcKHX3bB44QFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.wojsko-polskie.pl%2F18dz%2Farticles%2Faktualnosci-w%2F2020-02-01l-gala-wreczenia-nagrod-im-gen-dyw-bolesawa-wieniawy-dugoszowskiego%2F&usg=AOvVaw1ObpsPOmZ-ultHyMXcut6X
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwiKDv0KPtAhUVHHcKHX3bB44QFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.wojsko-polskie.pl%2F18dz%2Farticles%2Faktualnosci-w%2F2020-02-01l-gala-wreczenia-nagrod-im-gen-dyw-bolesawa-wieniawy-dugoszowskiego%2F&usg=AOvVaw1ObpsPOmZ-ultHyMXcut6X
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwiKDv0KPtAhUVHHcKHX3bB44QFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.wojsko-polskie.pl%2F18dz%2Farticles%2Faktualnosci-w%2F2020-02-01l-gala-wreczenia-nagrod-im-gen-dyw-bolesawa-wieniawy-dugoszowskiego%2F&usg=AOvVaw1ObpsPOmZ-ultHyMXcut6X
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Nagroda nosi imię najsłynniejszego polskiego kawalerzysty, czyli gen. Bolesława 

Wieniawy-Długoszowskiego - symbolu kawalerii, międzywojennego fasonu i fantazji. 

W swoim życiorysie łączył szereg aktywności. Był generałem dywizji Wojska Polskiego, 

dyplomatą, osobistym adiutantem Józefa Piłsudskiego, poetą, lekarzem medycyny, tłumaczem, 

dziennikarzem i artystą. Wszystkie te działania zawarte są w nagrodzie jego imienia.  

 

Laureaci III Gali nagród im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego 

oraz kapituła nagrody. 

 

Symboliczne przesłanie niesie też sama statuetka, którą otrzymują laureaci. To 

metaforyczne połączenie rzemiosła kawaleryjskiego z szeroko pojętą twórczością. 

 

Jedyna kobieta wśród nagrodzonych, Pani Urszula Żółtowska-Tomaszewska jest autorką 

wielu słuchowisk radiowych opowiadających o kawalerii, historii naszego Pułku 

3 Strzelców Konnych, życiu i działalności naszego Szwadronu i o kawalerzystach ochotnikach. 

Jest często obecna na uroczystościach w Toporzysku, Woli Gułowskiej, Kalinowym Dole oraz 

w tych miejscach, gdzie żywa jest historia kawalerii II RP. Zapraszamy do wysłuchania 

słuchowisk Pani Redaktor na stronie Szwadronu Toporzysko (http://www.strzelcykonni.pl).  

Uroczystość III Gala Wręczania Nagród poprzedziło złożenie kwiatów na grobie 

gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.  

Galę organizowała Federacji Kawalerii Ochotniczej. 

 

 

http://www.strzelcykonni.pl/
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Święto Pułkowe w Szwadronie Toporzysko 

W dniu 27 kwietnia przypada data Święta Pułkowego Pułku 3 Strzelców Konnych 

im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego z Wołkowyska. Tegoroczne 

obostrzenia spowodowane przez panująca pandemię koronawirusa zmusiła Szwadron 

Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana 

Czarnieckiego do zmiany terminu obchodów. Z niedużym opóźnieniem uroczystości Święta 

Pułkowego odbyły się w dniach od 20 do 21 czerwca 2020 r. na terenie Folwarku Toporzysko.  

Tegoroczne Święto Pułkowe miało szczególny charakter w związku z przypadającą 

w tym roku 80. rocznicą Zabroni Katyńskiej, która popełniona została na oficerach polskich, 

więzionych w obozach jenieckich i w wielu nieznanych miejscach na terenach Związku 

Sowieckiego. Chcąc upamiętnić pomordowanych oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych, 

Szwadron postanowił w Toporzysku założyć Aleję Dębów Pamięci, która stanie się żywym 

pomnikiem pamięci i hołdu dla tych którzy zginęli z rąk sowieckich.   

Program obchodów Święta Pułkowego w Szwadronie Toporzysko przedstawiał się 

następująco: 

  20 czerwca 2020 r.  

19:00 Msza św. polowa w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych oficerów 

            i żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana  

             Czarnieckiego z Wołkowyska (P3SK) oraz ich rodzin;  

19:40 - Uroczysty Capstrzyk i Apel Pamięci poświęcony żołnierzom P3SK;  

20:30 - Uroczyste otwarcie Alei Dębów Pamięci, żywego pomnika pamięci, upamiętniającej     

             oficerów P3SK, Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

20-21 czerwca 2020 r.  

Zawody Militari o Buzdygan płk. dr. Bronisława Lubienieckiego. 

 

Dzień pierwszy. 

 Uroczystości obchodów Święta Pułkowego w dniu 20 czerwca br. rozpoczęte zostały 

Mszą św. polową, którą odprawił kapelan Szwadronu Toporzysko Ks. prałat płk Władysław 

Maciej Kozicki. W pięknym kazaniu nawiązał On do wartości patriotycznych, którymi 

w całej swojej służbie kierowali się żołnierze Pułku 3 Strzelców Konnych, dając ich 

świadectwo w najcięższej, tragicznej próbie, jaką była zbrojna obrona Ojczyzny przed dwoma 

najeźdźcami. Na słuchających kazania szczególne wrażenie wywarło zdanie - Podczas wojny 
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sowieci sadzili drzewa, aby zatrzeć swoją zbrodnię, a my teraz sadzimy dęby, by na wiele lat 

zachować pamięć o tych straszliwych wydarzeniach”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mszę św. polową odprawił kapelan Szwadronu Toporzysko Ks. prałat płk Władysław  

Maciej Kozicki. 

 

Po zakończonej Mszy św. odbył się Capstrzyk, w czasie którego w szeregi Szwadronu 

Toporzysko przyjęto nowych strzelców konnych ochotników i nadano im prawo noszenia barw 

pułkowych.  Osoby zasłużone uhonorowano przez wręczenie im Odznak Szwadronu 

Toporzysko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ślubowanie nowych strzelców konnych kawalerii ochotniczej Szwadronu Toporzysko.  
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Nadanie barw pułkowych Markowi Layerowi, najmłodszemu członkowi Szwadronu.  

 

Wręczenie honorowych odznak Szwadronu Toporzysko 

 

 

Kulminacją wieczornych uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci zakończonego 

salwą honorową, oddaną przez kompanię honorową, którą wystawiła 6 Brygada 

Powietrznodesantowa im gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego. Po czym przez ks. prałata  

płk. Władysława Macieja Kozickiego została poświęcona, a przez fundatorów 
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i członków Szwadronu otwarta Aleja Dębów Pamięci w Toporzysku. Następnie złożono 

wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. prałat płk Władysław Maciej Kozicki odmawia modlitwę przed poświęceniem 

 i otwarciem Alei Dębów Pamięci w Toporzysku. 

 

 

Przedstawiciele Rodziny Pułkowej Pułku 3 Strzelców Konnych Szwadronu Toporzysko 

dokonują odsłonięcia Alei Dębów Pamięci w Toporzysku 
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Szwadron Toporzysko w czasie uroczystości odsłonięcia Alei Dębów w Toporzysku 

 

 

 W Alei Dębów Pamięci w Toporzysku obecnie posadzonych zostało 17 młodych 

dębów, które poświęcono: 

płk st. sp. Janowi Rozwadowskiemu 

płk st. sp. Władysławowi Tomaszewiczowi 

ppłk st. sp. Markowi Mysłakowskiemu 

mjr st. sp. Piotrowi Popławskiemu 

mjr st. sp. Zenonowi Sierżyckiemu 

mjr st. sp. Stanisławowi Kozubskiemu 

mjr st. sp. Dawidowi Janowicz-Czaińskiemu 

por. Tadeuszowi Białemu 

por. Czesławowi Sochockiemu 

por. st. sp. Henrykowi Gąsiewiczowi 

ppor. Maksymilianowi Sałacińskiemu 

por. rez. Kazimierzowi Bispingowi 

por. rez. Adamowi Dziedzickiemu 

ppor. rez. Witoldowi Bitnerowi 

ppor. rez. Henrykowi Kurmanowi 
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ppor. rez. Leonowi Krzywobłockiemu 

chor. Franciszkowi Koziejowi 

z Ich sylwetkami można zapoznać się na stronie internetowej Szwadronu Toporzysko, 

w zakładce Dęby Pamięci, http://strzelcykonni.pl/debypamieci/ . 

  Drzewo 18-te Alei Dębów Pamięci w Toporzysku, poświęcone zostało wszystkim, 

nieznanym z imienia i nazwiska oficerów oraz żołnierzy P3SK zamordowanym przez 

sowieckich siepaczy. 

 Poprzez utworzenie Alei Dębów Pamięci Szwadron Toporzysko włączył się w program 

KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Stowarzyszenia Parafiada. Celem porogramu jest 

(poprzez zasadzenie dębów) upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej bestialsko 

zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze, Bykowni i w wielu jeszcze nieznanych 

miejscach sowieckich zabroni.  

Aleja w Toporzysku jest pierwszą z czterech, które mają powstać w miejscach 

związanych z Pułkiem 3 Strzelców Konnych.  

Jej powstanie nie było by możliwe bez wsparcia osób oraz instytucji, którym za to bardzo 

dziękujemy. Gorące słowa podziękowań kierujemy szczególnie w kierunku fundatorów: 

Powiatowi Suskiemu, Samorządowi Gminy Jordanów, Samorządowi Miasta Jordanowa, 

Samorządowi Gminy Bystra-Sidzina, Społeczeństwu Gminy Adamów, Samorządowi Gminy 

Śniadowo, Bankowi Spółdzielczemu w Jordanowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Toporzysku, paniom Krystynie Makowieckiej, Marcie Gąsienica Roj, Krystynie Markut i 

Julicie Prabuckiej, państwu Krystynie i Zbigniewowi Kołatom, Elżbiecie 

i Tomaszowi Rychlikom, Alicji i Zdzisławowi Filipkom, ppłk. Andrzejowi Gładyszowi, 

mjr. Marcinowi Kobielskiemu, mł. chor. Sławomirowi Łacie, st. szer. Marcinowi Polakowi, 

Rodzinie Pułkowej Pułku 3 Strzelców Konnych Szwadronu Toporzysko, żołnierzom Batalionu 

Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i na koniec kawalerzystom Szwadronu 

Toporzysko. 

Nie sposób nie wspomnieć o pomocy ze strony Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej oraz 

pana leśniczego Adama Wójciaka za możliwość umieszczenia Alei Dębów Pamięci na terenie 

Lasów Państwowych i przyrzeczenie opieki nad drzewami nawet wtedy, gdy nas już zabraknie. 

Pomimo uzasadnionych obaw i złych zapowiedzi meteorologów pogoda wieczorem dn. 

20.06. w rejonie Folwarku Toporzysko była dla uczestników uroczystości łaskawa, dlatego tym 

bardziej organizatorom było przykro, że w związku ograniczeniami spowodowanych panująca 

http://strzelcykonni.pl/debypamieci/
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pandemią koronawirusa w tak pięknej uroczystość nie mogła uczestniczyć większa liczba 

zaproszonych gości.  

 

Dzień drugi. 

Dzień 21.06., kolejny dzień Święta Pułkowego przeznaczony został całkowicie na 

Zawody Militari o Buzdygan płk. dr. Bronisława Lubienieckiego, które rozpoczęły się już 

w dniu poprzednim. 

     

    Program zawodów obejmował zmagania zawodników 

w konkursach ujeżdżenia, crossu, strzelania, skoków  

i władania białą bronią. 

        W zawodach tych wzięło udział 24 zawodników 

i zawodniczek, w trzech klasach. Reprezentowanych było 

6 oddziałów. W klasie Entrée wygrał strz. kaw. och 

Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś reprezentant P3SK, 

w klasie LL zwyciężył kpr. kaw. och. Piotr Grzybowski 

na koniu Hacjenda reprezentant 3 Pułku Szwoleżerów. 

 

Komisarz zawodów chor. kaw. och Zbigniew Seibt kontroluje umundurowanie zawodnika po próbie 

ujeżdżenia 
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Buzdygan płk. dr. Bronisława Lubienieckiego trafił w ręce chor. kaw. och Mariusza 

Godka reprezentanta 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego startującego na koniu 

Cent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próba skoków. 

Gratulujemy uczestnikom zawodów i przede wszystkim zwycięzcom w poszczególnych 

klasach entrèe, LL i L.  

Zdjęcia wykorzystane w tym materiale, wyk. chor. w st. spocz. Janusz Sierpawski.    

 

Sukces członków Szwadronu Toporzysko w Zawodach Kawaleryjskich 

Militari z okazji obchodów 100-lecia 201/3 Pułku Szwoleżerów 

Mazowieckich w ramach VII Warszawskich Dni Kawaleryjskich  

W dniach 30.07. – 01.08.2020 podczas VII Warszawskich Dni Kawaleryjskich 

w Umiastowie oraz Łazienkach Królewskich w Warszawie rozegrane zostały Zawody 

Kawaleryjskie Militari. W ramach zawodów w klasie L rozegrano również, po raz pierwszy, 

Memoriał rtm. Jerzego Bilwina. Był on rozgrywany w próbach ujeżdżenia, skoków i strzelania. 

Zwycięstwo w Memoriale przypadło reprezentantowi Szwadronu Toporzysko ppor. kaw. och. 

Pawłowi Urbanowi.  
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Ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu Remington odbiera nagrodę dla zwycięzcy  

I Memoriału im. rtm. Jerzego Bilwina. 

 

Sukcesy Szwadronu Toporzysko na zawodach Militari w Wierzawicach 

W dniach 19-20.09.2020 w Wierzawicach rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Militari 

2020 oraz Zawody Finałowe klas Entrée i LL. W zawodach tych wzięło udział 

20 zawodników i zawodniczek reprezentujących 7 oddziałów. Były to zawody wieńczące 

zmagania w całym sezonie. W klasie Entrée dwa pierwsze miejsca zajął reprezentant P3SK 

strzel. kaw. och. Damian Kuś na koniach Amarillo i Epox. Poniżej zamieszczamy Jego relację 

z tych zawodów. Trzecie miejsce w tej klasie zajął również reprezentant P3SK strzel. kaw. och. 

Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś. W Mistrzostwach Polski Militari 2020 ppor. kaw och. 

Paweł Urban na koniu Remington zajął trzecie miejsce.  Ceremonię dekoracji uświetnili 

sponsorzy zawodów – pięciu generałów Wojska Polskiego.  

Po zakończeniu sezonu został podsumowany został ranking uczestników Zawodów 

Kawaleryjskich Militari 2020 w poszczególnych klasach i próbach. Uczestnicy startujący 

w barwach P3SK zajęli w tym rankingu następujące miejsca: 

w klasie Entrée: 

- w ujeżdżeniu: st. strz. kaw. och. Mateusz Kolaniak koniu Mniszka – 2 miejsce, strz. 

kaw. och. Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś – 3 miejsce, strz. kaw. och. Damian Kuś na 
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koniu Amarillo – 6 miejsce, strz. kaw. och. Marek Layer na koniu Ringo i strz. kaw. och. 

Damian Kuś na koniu Epox - 9 miejsce ex equo, strz. kaw. och. Zbigniew Waligórski na koniu 

Benetton - 10 miejsce, st. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul na koniu Faktor 

- 11 miejsce. 

- w crossie: strz. kaw. och. Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś – 1 miejsce, strz. kaw. 

och. Damian Kuś na koniu Amarillo – 3 miejsce a na koniu Epox – 5 miejsce, st. strz. kaw. och. 

Mateusz Kolaniak koniu Mniszka – 7 miejsce. 

- w strzelaniu: st. strz. kaw. och. Mateusz Kolaniak koniu Mniszka – 1 miejsce, strz. 

kaw. och. Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś – 2 miejsce, strz. kaw. och. Damian Kuś na 

koniu Amarillo – 4 miejsce a na koniu Epox – 7 miejsce, st. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul 

na koniu Faktor – 8 miejsce. 

- w skokach: strz. kaw. och. Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś – 2 miejsce, st. strz. 

kaw. och. Mateusz Kolaniak koniu Mniszka – 3 miejsce, strz. kaw. och. Damian Kuś na koniu 

Epox - 5 miejsce, st. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul na koniu Faktor – 7 miejsce, strz. kaw. 

och. Damian Kuś na koniu Amarillo – 9 miejsce. 

- w lancy: strz. kaw. och. Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś – 1 miejsce, st. strz. 

kaw. och. Mateusz Kolaniak koniu Mniszka – 3 miejsce, strz. kaw. och. Damian Kuś na koniu 

Amarillo - 4 miejsce a na koniu Epox - 8 miejsce, st. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul na koniu 

Faktor - 10 miejsce. 

- w szabli: st. strz. kaw. och. Mateusz Kolaniak koniu Mniszka - 1 miejsce, strz. kaw. 

och. Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś – 2 miejsce, strz. kaw. och. Damian Kuś na koniu 

Amarillo - 8 miejsce a na koniu Epox – 9 miejsce, st. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul na koniu 

Faktor - 10 miejsce. 

- w klasyfikacji końcowej: strz. kaw. och. Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś 

- 1 miejsce, strz. kaw. och. Damian Kuś na koniu Amarillo - 2 miejsce a na koniu Epox  

- 4 miejsce. 

W klasie LL: 

w ujeżdżeniu: plut. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Emigrant – 1 miejsce 

w crossie: plut. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Emigrant – 2 miejsce  

w strzelaniu: plut.. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Emigrant – 1 miejsce 

w skokach: plut.. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Emigrant – 1 miejsce 

w lancy: plut.. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Emigrant – 1 miejsce 

w szabli: plut.. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Emigrant – 1 miejsce 
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w klasyfikacji końcowej: plut. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Emigrant – 1 miejsce 

W klasie L: 

w ujeżdżeniu: ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu Remington – 1 miejsce 

w crossie: ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu Remington – 1 miejsce 

w strzelaniu: ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu Remington – 1 miejsce 

w skokach: ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu Remington – 2 miejsce 

w lancy: ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu Remington – 1 miejsce 

w szabli: ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu Remington – 1 miejsce 

w klasyfikacji końcowej: ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu Remington – 1 miejsce 

 

W klasyfikacji oddziałów P3SK zajął następujące miejsca: 

W klasie Entrée we wszystkich próbach oraz w klasyfikacji końcowej – 1 miejsce 

W klasie LL: 

w ujeżdżeniu - 2 miejsce, w crossie – 3 miejsce, w strzelaniu – 2 miejsce, w skokach – 

2 miejsce, w lancy – 2 miejsce, w szabli – 2 miejsce, w klasyfikacji końcowej – 2 miejsce. 

W klasie L: 

w ujeżdżeniu - 2 miejsce, w crossie – 3 miejsce, w strzelaniu – 3 miejsce, w skokach – 

2 miejsce, w lancy – 2 miejsce, w szabli – 2 miejsce, w klasyfikacji końcowej – 2 miejsce. 

Zaznaczyć tu należy, że w klasie LL i L Szwadron Toporzysko był reprezentowany 

przez pojedynczych zawodników a mimo to dzięki ich sukcesom wywalczone zostały miejsca 

dużo wyższe niż zajęły oddziały wystawiające liczniejsze ekipy.  

Uczestnicy Mistrzostw Polski Militari 2020 i Zawodów Finałowych klas Entree i LL wraz ze 

sponsorami i komisją sędziowską. 
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Moje pierwsze takie zawody – Mistrzostwa Polski Militari 2020 i Zawody 

Finałowe klas Entrée i LL w Wierzawicach 
 

Militari - zawody składające się z sześciu prób: ujeżdżenia, skoków, terenowej (cross), 

strzelania, władania lancą oraz władania szablą. To jedyne takie zawody, które wszechstronnie 

sprawdzają umiejętności zarówno jeźdźca, jak i konia - osadzone w tradycji kawalerii 

II Rzeczpospolitej.  

Poniżej krótka historia z mojego pierwszego startu w Zawodach Kawaleryjskich 

Militari w klasie Entrée, czyli najprostszej i wprowadzającej to tej fantastycznej rozgrywki. 

Przygotowania 

Do zawodów przygotowywałem się na dwóch koniach, moim Epoxie, niezbyt dużym 

wałachu rasy małopolskiej oraz na Amarillo, koniu mojej żony, prawdziwym haflingerze, 

niezbyt dużym, ale z ogromnym sercem do rywalizacji. Przygotowania trwały kilka miesięcy 

zaczynając od przyzwyczajenia koni do lancy, szabli, jak i samego rzędu kawaleryjskiego 

w tym samym czasie uczyłem się władać tymi broniami z pomocą instruktorów 

w Toporzysku. Jeśli chodzi o przygotowanie do prób ujeżdżenia, skoków i terenowej - oba 

konie już od kilku lat są we wszechstronnym treningu prowadzonym przez trenera Barbarę 

Niemczewską, reguralnie startując w zawodach WKKW. 

Dzień wyjazdu był bardzo pracowity, tym razem poza spakowaniem “normalnego” 

sprzętu dochodził rząd kawaleryjski, który ze względu na swoje rozmiary sprawiał bardzo dużo 

problemów. Największym wyzwaniem okazało się zapakowanie lancy. Jedne miejsce znalazło 

się w przyczepie dla koni zaraz pod zapasami siana. W drogę pojechałem z trenerem i moim 

pierwszym luzakiem (żoną), reszta ekipy miała dojechać później. 

Na miejsce dojechaliśmy już po zmroku, jak zwykle pojawił się problem “ostatniej mili” 

czy bardzo wąska droga dojazdowa do stajni, w której nigdy wcześniej nie byłem. Całe 

szczęście widok umundurowanych rozwiązał wszelkie wątpliwości i pozwolił bezpiecznie 

trafić na miejsce.  

Pierwszą i najważniejszą informacją jaką dostałem to absolutny zakaz wprowadzania 

koni na teren placu (podwórka) przed dworkiem. Jak zwykle za każdym zakazem ukrywa się 

jakaś historia, zakaz był powtarzany kilkukrotnie, więc sam jestem ciekaw co się kiedyś 

wydarzyło. Po wyładowaniu koni poszliśmy “familaryzować się” z areną zawodów, czyli 

zapoznać konie z miejscem gdzie będą rywalizowały. Każde nowe miejsce gdzie startujemy 

jest inne, niektóre są ciekawe, niektóre straszne, tym razem były bardzo straszne, ogromna 
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widownia, wysoki płot, krzykliwe plakaty i... dmuchane balony reklamowe. Spędziliśmy na 

ujeżdżalni ponad 45 minut, żeby przyzwyczaić nasze wierzchowce do nowych “straszaków”. 

Konie dostały miejsce w bardzo obszernych boksach w stajni murowanej z dostępem do wody. 

Wieczorem odprawa techniczna, przekazanie podstawowych informacji o zawodach, 

przypomnienie o słynnym już zakazie i życzenia powodzenia w następnych dniach. 

Dzień pierwszy 

Jak to na zawodach dzień zawsze rozpoczyna się od karmienia koni, dopiero potem 

przychodzi pora na ludzkie potrzeby.  

Pierwszym elementem zawodów był przegląd koni, czyli sprawdzenie czy są gotowe do 

nadchodzących prób. Przegląd odbywał się na wąskiej asfaltowej drodze pomiędzy areną oraz 

innymi zabudowaniami. Dla Amarillo i Epoxa przegląd okazał się dużym wyzwaniem. W 

trakcie prezentacji pierwszego konia na arenie włączyły się armatki wodne, więc 

w kierunku od sędziów ledwo dałem radę przekonać konie do kłusa, natomiast w drodze 

powrotnej starałem się powstrzymać galopowanie.  

Po pozytywnym zaliczeniu przeglądu rozpoczęliśmy przygotowanie koni do pierwszej 

próby jaką było ujeżdżenie. Na pierwszy ogień poszedł Amarillo. Rozprężalnia znajdowała się 

zaraz obok areny, więc już od początku zaczęliśmy krążyć wokół wejścia i przyzwyczajać 

haflingera do nowych wrażeń, gdyż po wieczornym oprowadzaniu pojawiło się kilka nowych 

elementów, jak np. nowe głośniki, ludzie na widowni, czworobok, stoły i krzesła dla sędziów. 

Rozprężenie prowadzone przez panią trener przygotowało nas do konkursu, ale po otrzymaniu 

sygnału wjazdu na arenę Amarillo zamarł. Z pomocą ekipy udało się w go wepchnąć na arenę 

konkursową. Na szczęście, kiedy Amarillo jest na zawodach i widzi, ile osób mu się przygląda, 

jego pewność siebie od razu rośnie i do postawionego zadania zabrał się ze znaną tylko jego 

jeźdźcom energią. Program przejechaliśmy szybko, bardzo szybko, niestety zabrakło precyzji 

w wykonywaniu elementów ujeżdżeniowych, ale za to nie wyskoczyliśmy z czworoboku z 

czego znany jest ten kuc. Zaraz po zakończeniu przejazdu zaliczyliśmy pierwsze meldowanie 

się do komisarza, który sprawdził czy sprzęt jest zgodny 

z wytycznymi FEI. No cóż, tego elementu nie ćwiczyłem. A, że kawaleryjski meldunek 

i komisarza ma nieco inną formę niż na “zwykłych” zawodach - dopiero trzecie meldowanie 

zostało przyjęte jako dopuszczalne. Szybka zmiana koni, rozprężenie Epoxa pod czujnym 

okiem trenera i o dziwo Epox wjeżdża na arenę skupiony na zadaniu, przygotowany do startu 

co zakończyło się fenomenalnym przejazdem z dwoma ósemkami na płachcie ocen. Wszystkie 

próby ujeżdżeniowe były komentowane przez chor. kaw. och. Zbigniewa Seibt, który 
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wprowadzał widzów do dyscypliny Militari oraz tłumaczył co właśnie dzieje się na 

czworoboku. 

Drugą próbą tego dnia była próba terenowa, czyli cross. Na pytanie w czasie odprawy 

“gdzie jest cross” dostaliśmy wskazanie ręką z tłumaczeniem, prosto drogą, w prawo, przed 

tartakiem w lewo, potem pół kilometra i tam będą już przeszkody... więc pojechaliśmy 

zwiedzać.  

“Rozprężalnią” okazał się długi lecz wąski pas skoszonego już pola z dwoma 

przeszkodami parkurowymi ustawionymi w poprzek długich skib; startbox (punkt startu próby 

terenowej) znaleźliśmy na łące vis a vis “rozprężalni”. I tu rozpoczęła się nasza przygoda pod 

tytułem „gdzie jest trasa crossu?” 

Niestety dostarczona mapa nie okazała się bardzo pomocna w tym zadaniu. Przy 

przechodzeniu przez pierwsze przeszkody zgubiliśmy się, poszliśmy trasa dla innego konkursu, 

błądziliśmy po lesie zwiedzając przeszkody klasy LL oraz L, pani trener zbierała grzyby, 

nawoływaliśmy inne grupy. Dopiero telefon do organizatora pomógł wyjaśnić jak biegnie 

właściwa trasa. 

Cross mogę ocenić na nietypowy i trudny. Pierwszą przeszkodą w klasie Entrée była 

niewysoka kłoda, ale za to bardzo wąska, drugą był bankiet, przeszkoda spotykana na 

konkursach WKKW o randze jednej gwiazdki. Kolejną przeszkodą był rów wraz ze skokowym 

basenem wsadzonym do środka (niespodziewany typ rowu), następnie zjazd 

z górki i bardzo długa prosta przez las z omijaniem przeszkód dla innych klas, dalej bardzo 

stromy i wąski podjazd do góry (5-6 metrów wysokości) oraz zjazd po drodze z wystającymi 

gałęziami. Kolejny etap to długa prosta w lesie znowu omijając trudniejsze przeszkody, rów 

oraz bankiet tym razem w górę. Na koniec wąska kłoda i meta.  

Sama próba wypadła bardzo dobrze, po rozgrzewce na bardzo trudnym podłożu 

Amarillo pokonał wszystkie przeszkody bardzie dzielnie, bez zawahania, łącznie z bardzo 

trudnym podjazdem pod górę. Niestety nie wszędzie mogliśmy galopować ze względu na leśne 

podłoże, ale skończyliśmy próbę z małą ilością punktów karnych. Z Epoxem pokonywanie 

crossu wymaga wiele uwagi, precyzji i waleczności ze strony jeźdźca. Bankiet w dół skoczył z 

zawahaniem, za to ogromnym susem prosto w pokrzywy, niestety rów bardzo go zaskoczył i 

zaliczyliśmy wyłamanie, przy drugim podejściu pokonaliśmy rów kłusem już bez problemów. 

Ogromny podjazd tak samo jak z Amarillo pokonany galopem wraz ze spokojnym zjazdem na 

dół. Dotarliśmy do mety z dużą liczbą punktów karnych, ze względu na wyłamanie na rowie.  
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W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować i docenić pracę ekipy luzaków, czyli 

Klaudii, Alince oraz Jadze, dzięki ich zaangażowaniu mogłem skupić się na konkurencjach 

wiedząc, że konie są w dobrych rękach. 

Kolejną próbą tego dnia było strzelanie na pobliskiej strzelnicy. Używaliśmy broni 

krótkiej 9 mm, różnych modeli w zależności od stanowiska strzeleckiego. Na początku można 

było wykonać kilka strzałów na sucho aby zapoznać się lepiej z bronią i czułością spustu. 

Pracownicy strzelnicy zachowywali się bardzo profesjonalnie, każdej grupie tłumaczyli 

warunki strzelania jak i odpowiadali na wszystkie pytania.  

Raut 

Zwykle w trakcie zawodów WKKW odbywa się tak zwane “riders party” czyli impreza 

dla wszystkich uczestników zawodów. Na Mistrzostwach Militari był Raut. Uroczystość 

w strojach galowych z piękną oprawą, znamienitymi gośćmi oraz koncertem orkiestry 

kawaleryjskiej. Niezwykłe wydarzenie, całkowicie niespotykane na innych zawodach, choćby 

dla niego warto było przyjechać. 

Dzień drugi 

Drugi dzień ponownie rozpoczął się od przeglądu koni, czyli sprawdzenie czy konie po 

próbie terenowej mogą podjąć wyzwania w kolejnych zadaniach. Oba konie wypadły 

pomyślnie, tym razem bez pomocy armatki wodnej. 

Pierwsza próba drugiego dnia to skoki. Wystartowaliśmy w tej samej kolejności: 

najpierw Amarillo, potem Epox. Tym razem pomiędzy startami obu koni miałem tylko 

12 minut. Całe szczęście luzaczka Alina rozstępowała mi Epoxa, a organizatorzy poczekali aż 

spokojnie go sobie rozprężę.  

Parkur był bardzo przyjemny: wygodne najazdy i przekątne, ale nie nudny, no 

i z kilkoma trudniejszymi zadaniami. Tym razem widownia była pełna, muszę przyznać, że na 

“normalnych” zawodach nie ma tak dużej publiczności, było to dla mnie bardzo miłe 

zaskoczenie. Amarillo pokonał tor bardzo, bardzo szybko, zdecydowanie za szybko, żeby 

można nazwać ten przejazd poprawnym, ale na końcu dostałem brawa od takiej ilości osób, że 

zrekompensowało to jedną zrzutkę. Epox podszedł do tematu niczym profesjonalista, tempo 

idealne, doskonałe najazdy na przeszkody, wszystkie odległości pasujące. Przejazd 

zakończyliśmy więc na czysto w normie czasu. Uważam, że był to jeden z moich najlepszych 

konkursów jakie zrobiłem z Epoxem. 

Kolejne dwie próby tego dnia to władanie lancą i szablą - spotykane tylko na zawodach 

Militari. To były moje pierwsze zawody w tych próbach, więc emocje były ogromne, zadania 
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trudne, na tyle, że z całego przejazdu nie za dużo pamiętam. To co zapamiętałem to moje 

poszukiwanie sędziego toru na arenie, który okazał się siedzieć 

w budce sędziowskiej oraz fantastyczną pracę mojej ekipy, która mnie tylko przerzucała 

z jednego konia na drugiego, jednocześnie przekładając cały rząd kawaleryjski, a lekki to on 

nie jest. Należy tutaj dodać, że po próbach władania lancą i szablą mundur jeźdźca oraz rząd 

jest oceniany przez komisarza czy jest zgodny z regulaminem, i można tu złapać niepotrzebne 

punkty karne. 

Chciałbym podkreślić tu jeszcze jeden ważny element, którego nie spotkałem na innych 

zawodach: widownię. Jako, że obie próby są bardzo widowiskowe - wszystkie miejsca były 

zajęte, widzowie stojący w dwóch rzędach wzdłuż areny, generałowie oglądający przejazdy i 

fantastyczne, głośne brawa na koniec każdego przejazdu, które motywują do jeszcze większej 

uwagi przy kolejnym starcie. Amarillo czuł się jak w niebie, kiedy wszyscy patrzą na dzielnego 

kucyka, skupiony na zadaniach i pomagający jeźdźcowi. Epox, zaś był lekko przestraszonyi na 

pewno nie tak precyzyjny jak Amarillo w czasie przejazdów. 

 

Ekipa Szwadronu Toporzysko ppor. kaw. och Paweł Urban na Remigtonie, st. strzel. kaw. och. 

Bartłomiej Bachul na Faktorze, plut. kaw. och. Andrzej Ryś na Emigrancie, strz. kaw. och. Zbigniew 

Waligórski na Harnasiu, strz. kaw. och Damian Kuś na Amarillo, st strz. kaw. och. Mateusz Kolaniak 

na Mniszce. Stoją rtm. kaw. och Dariusz Waligórski – Dowódcz Szwadronu, por. kaw. och Paweł 

Wieńć, chor. kaw. och. Zbigniew Seibt, strz. kaw. och. Michał Wieńć.  
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Dekoracje 

Po podsumowaniu wyników okazało się, że w swojej klasie zająłem pierwsze miejsce 

na Amarillo i drugie na Epoxie.  

Do dekoracji wyjechałem na Amarillo. W prawdzie nie była jego pierwsza dekoracja, 

ale na pewno pierwsza z udziałem orkiestry i taki dużej ilości ludzi oraz koni równocześnie. 

Amarillo bardzo się denerwował, nie potrafił utrzymać szyku, wiercił się i kopał piasek, przez 

co moja cała uwaga skupiała się na zapanowaniu nad kucykiem, a nie jest to łatwe przy jego 

charakterze. Zapamiętałem jednak najważniejszy moment, czyli wręczanie pucharów oraz 

uścisk dłoni od generała 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.  

W klasie LL pierwsze miejsce zajęła krakuska Magdalena Frąk, co wywołało gromkie 

brawa nie tylko widowni ale również wśród pozostałych kawalerzystów. Mam nadzieje, że 

dzięki tej wygranej więcej amazonek będzie mogło należeć do kawalerii ochotniczej. Natomiast 

pierwsze miejsce w klasie mistrzowskiej zajął ułan kawalerii ochotniczej Paweł Kubicki. 

 

 

 

 

Autor artykułu na koniu 

Amarillo wraz z 

nagrodami zdobytymi na 

obu koniach 

 

 

 

 

 

 

Chciałbym bardzo podziękować mojej trener Barbarze Niemczewskiej za 

wszechstronne przygotowanie koni oraz mojej skromnej osoby do wszelkich prób; mojemu 

opiekunowi chor. kaw. och. Zbigniewowi Seibt, który wprowadził mnie do świata kawalerii; 

luzaków Klaudii Kołodziej, Alinie Talik-Przechrzcie i Jadze Matusiak, bez których start 

w zawodach by się nie udał.    

Ku Chwale Kawalerii! 

        strz. kaw. och. Damian Kuś 
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Obchody 100 Rocznicy Bitwy pod Komarowem w 1920 r 

Delegacja Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana 

Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego wzięła udział konno w obchodach 100 rocznicy 

bitwy pod Komarowem.  Nasi kawalerzyści uczestniczyli oficjalnej części uroczystości i 

defiladzie kawaleryjskiej.  

 

Obchody 81 Rocznicy Ostatniej Bitwy Kampanii 1939 r 

Jak co roku w pierwszy weekend października Szwadron Toporzysko upamiętnia 

obchody rocznicy bitwy pod Wolą Gułowską, nazwanej później bitwą pod Kockiem. Tak też 

było w roku 2020.  

Uroczystości rozpoczęła msza św. Na Cmentarzu w Turzystwie. Oddziały kawalerii 

ochotniczej ze Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im płk. Jana 

Hipolita Kozietulskiego oraz Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych 

wystawiła piesze poczty sztandarowe.  

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Woli Gułowskiej – był to główny punkt 

programu uroczystości – otwarcie Alei Dębów Pamięci w Woli Gułowskiej. Relacja z tego 

wydarzenia poniżej.   

Kolejnym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 3 

Pułkowi Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Hipolita Kozietulskiego w miejscowości 

Lipiny. Było to miejsce w którym pułk ten zakończył swój szlak bojowy w październiku 1939 

roku. Szwadron Toporzysko wystawił na tą uroczystość  konny poczet sztandarowy wraz z 

asystą.  
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Poczet sztandarowy Szwadronu Toporzysko podczas uroczystości w Lipinach 

      

 Wieczorem wszystkie oddziały zebrały się na uroczystym capstrzyku w Kalinowym 

Dole – miejscu gdzie przed 81 laty Pułk 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego 

Stefana Czarnieckiego został w niemieckiej zasadzce rozbity.  Co roku w tym miejscu 

gromadzą się okoliczni mieszkańcy i młodzież aby oddać hołd strzelcom, do których nie dotarł 

rozkaz kapitulacji i którzy maszerowali dalej chcąc walczyć. W uroczystościach wzięły udział 

Kompania honorowa Wojska Polskiego , Szwadron Toporzysko i poczty sztandarowe 

obecnych stowarzyszeń FKO, poczty sztandarowe ze szkół gminy Adamów, dowódczy brygad 

wchodzących w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen broni Tadeusza Buka oraz 

przedstawiciele w władz gminy Adamów.  

Na zakończenie capstrzyku pod pomnikiem upamiętniającym P3SK złożono wieńce. 
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Pomnik żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych im Hetmana Polnego Koronnego Stefana 

Czarnieckiego w Kalinowym Dole – miejscu ostatniej potyczki pułku w październiku 1939 roku 

  

Otwarcie Alei Dębów Pamięci w Woli Gułowskiej 

 W dniu 3 października 2020 w Woli Gułowskiej została otwarta druga Aleja Dębów 

Pamięci poświęcona żołnierzom P3SK zamordowanym przez NKWD.  Aleja ta  powstała przy 

współpracy z władzami samorządowym Gminy Adamów oraz 18 Dywizji Zmechanizowanej. 

W uroczystości, oprócz Szwadronu Toporzysko, kompanii honorowej żołnierzy 18 Dywizji 

Zmechanizowanej uczestniczyły delegacje 3 Pułku Szwoleżerów, 23 Pułku Ułanów.   

Przy pięknej ale wietrznej pogodzie, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców 

gminy Adamów odczytano życiorysy wszystkich żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych im. 

Hermana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, którzy zostali upamiętnieni obeliskami 

Alei Dębów Pamięci, która posadzona została wzdłuż tzw. Drogi Unitów. Młodzież szkolna 

przy odsłanianiu każdego z obelisków upamiętniała osobę, której obelisk był poświęcony 

zapaleniem znicza.   
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Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński i wójt gminy Adamów 

Karol Ponikowski  odsłaniają Aleję Dębów Pamięci w Woli Gułowskiej. 

 

 

 W 40-tą  rocznicę odnalezienia sztandaru Pułku 3 Strzelców Konnych im. 

Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego z Wołkowyska  

 
W tym roku minęło 40 lat od tak znaczącego dla historii naszego Pułku i szwadronu 

wydarzenia, którym było odnalezienie 5 lipca 1980 roku sztandaru. To wydarzenie stało swego 

rodzaju zaczynem, na bazie którego, zawiązało się Koło Żołnierzy 3 Pułku Strzelców Konnych, 

a w późniejszych latach jego członkowie stali się ojcami i matkami sformowanego 

w 2005 roku naszego Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych 

im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. 

Starania odnalezienia sztandaru P3SK czynili jego żołnierze już w latach 60-tych 

minionego stulecia. Kolejne zwroty w historii Polski, jakie miały miejsce w 70-leciu ubiegłego 

wieku pozwoliły na wymianę i prowadzenie szerszej oraz bardziej otwartej korespondencji 

pomiędzy żołnierzami pułku w kraju i z tymi pozostającym za jego granicami na emigracji. W 

listach, które wymieniali między sobą żołnierze P3SK pojawiały się również wzmiankio 

zaginionym sztandarze. O jego losach po rozbiciu pułku w Kalinowym Dole pod Wolą 
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Gułowską w noc z 5 na 6 października 1939 roku mało kto już wiedział. Czas nieubłaganie 

wzywał na wieczną wartę z pułkowych szeregów kolejnych żołnierzy.  

 

Zdjęcia sztandaru Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana 

Czarnieckiego wykonane niedługo po jego odnalezieniu i przywiezieniu do Krakowa, 

lipiec (sierpień) 1980 r.  

 

Szczęśliwym zrządzeniem losu sprawa odszukania sztandaru pułku w drugiej połowie lat 

70-tych ubiegłego wieku, stała się jedną z największych fascynacji krakowskiego nauczyciela 

Tadeusza Kwietnia. Jego ojciec, ppor. Władysław Stanisław Kwiecień był oficerem P3SK i 

walczył na całym szlaku bojowym pułku od Wołkowyska do Kalinowego Dołu. Dla uczczenia 

pamięci swego ojca Tadeusz Kwiecień zamierzał napisać monografię P3SK. Przy zbieraniu 

materiałów do przyszłego dzieła natrafiał na szczątkowe informacje dotyczące zaginionego 

sztandaru pułkowego. I tak poszukiwanie jego śladów z każdym miesiącem stawało się dla 

Tadeusza Kwietnia głównymi działaniami związanymi z Pułkiem jego ojca.   

Na opisanie losów zaginionego sztandaru P3SK można przeznaczyć całą objętość 

jednego numeru naszej Jednodniówki. Jednak w bardziej zwięzłej formie niech to uczynią niżej 

wymienione osoby, które w ocaleniu, ukryciu, poszukiwaniach i odnalezieniu sztandaru Pułku 

uczestniczyły bezpośrednio - wachm. Wacław Stasiewicz, Józef Bisping, Tadeusz Kwiecieńi 

ppor. rez. Zdzisław Janota Bzowski.  

 Jak już wspomniano wyżej największym wysiłkiem, pracą i determinacją 

w odnalezieniu sztandaru Pułku wykazał się Tadeusz Kwiecień, dlatego to jemu w pierwszej 

kolejności oddamy głos. Będzie nim artykuł, który Tadeusz Kwiecień wysłał do Wielkiej 

Brytanii i który Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie opublikowało w swoim 
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Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancernej. Kwartalniku historycznym (Nr nr 97/98). Artykuł ten 

przytaczamy poniżej w całości razem z grafiką w nim zawartą. 

  

Tadeusz KWIECIEŃ 

ZIEMIA ZWRÓCIŁA SKARB. 

Historia odnalezienia sztandaru Pułku 3-go Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego 

Koronnego Stefana Czarnieckiego. 

 

 Umilkły już strzały na polu bitwy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, 

dowodzonej przez gen. bryg. Franciszka Kleeberga, w rejonie Kocka. 5-go października 

1939 r. o godz. 22.00 podpisano akt kapitulacji, a gen. Kleeberg wydał swój ostatni rozkaz do 

żołnierzy grupy ze znamiennym zakończeniem „Polska nie zginęła i nie zginie”. 

 W tym też czasie stojący w rejonie Grabowa Szlacheckiego Pułk 3 Strzelców Konnych, 

do którego nie dotarł rozkaz kapitulacji, wykonywał otrzymany w godzinach popołudniowych 

5-go października rozkaz dowódcy Dywizji Kawalerii „Zaza” gen. Zygmunta Podhorskiego, 

polecający przebicie się przez pierścień okrążenia niemieckiego i zbiórkę wszystkich pułków 

kawalerii, będących w składzie S.G.O „Polesie” za rzeką Tyśmienicą w rejonie lasów Zawada. 

3 PSK dowodzony przez ppłk. dypl. Jana Małysiaka rozpoczął marsz w szyku pieszym. Strzelcy 

prowadzili konie na wodzach, a na końcu kolumny posuwały się trzy wozy taborowe. Taki 

sposób marszu nakazywało zmęczenie i wyczerpanie żołnierzy, którzy 

w rejonie Kocka znaleźli się po ciężkich walkach i 500 kilometrowym marszu znad Narwi.  

 Wzdłuż kolumny żwawo uwijał się ppor. Zbigniew Makowiecki - ostatni oficer 

marszowy pułku. Nad ranem 6-go października pułk wszedł do wsi Kalinowy Dół. Szpica 

natknęła się na stojące na końcu wsi niemieckie samochody pancerne, które do maszerującej 

kolumny otwarły gwałtowny ogień. Używane przez Niemców pociski świetlne /zabronione 

przez międzynarodową konwencję/ spowodowały niesamowity popłoch wśród koni. 

Przewrócone w poprzek drogi wozy taborowe uniemożliwiły odwrót. Niewiele pomogło 

organizowanie akcji i próby opanowania paniki przez por. Tołłoczkę i Nieborowskiego. Żywioł 

koński okazał się silniejszy. Poległ rtm. Witold Wasiutyński, wachm. pchor. Jarosław 

Skarżyński, polegli liczni strzelcy. Pułk został rozproszony. Była to ostatnia bitwa kampanii 

wrześniowej na szczeblu tak dużej jednostki jak pułk. Z tego piekła bitwy udało się wyrwać 

nielicznym. Największą grupę w sile 10 strzelców wyprowadził z okrążenia z-ca dowódcy 

pułku ppłk. Stefan Platonoff. W grupie tej znalazł się między innymi st. wachm. Cezary 
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Makarewicz, wachm. Mieczysław Zieliński, a później dołączył wachm. Wacław Stasiewicz, 

który pod mundurem wyniósł z pola bitwy sztandar pułkowy. Po kilku dniach grupa ta dotarła 

do miejscowości Kosiny koło Żelechowa. Wobec beznadziejnej sytuacji ogólnej ppłk 

Platonoff, który rozchorował się ciężko, zarządził rozwiązanie grupy. Konie rozdano chłopom, 

a sztandar umieszczony w skrzynce po amunicji zakopano w miejscowej kuźni, której 

właścicielem był Stanisław Papliński. Mimo, że zakopania dokonano w nocy, właściciel kuźni 

zorientował się po wzruszonej ziemi, że w klepisku zostało coś zakopane. Na wiosnę 1940 roku 

wykopał skrzynię i wyjął sztandar, na którym zjawiły się plamki pleśni. Sztandar został 

przesuszony i był troskliwie ukrywany przez panie Józefę Paplińską i jej córkę Marię. 

Bezpośrednio po wojnie por. Stanisława Tołłoczko i st. wachm. Cezary Makarewicz przystąpili 

do poszukiwań sztandaru. Dotarli do właścicielki kuźni pani Józefy Paplińskiej /jej mąż już nie 

żył/. Powiedziała, że sztandar został zabrany przez wachm. Mieczysława Zielińskiego i 

przewieziony na teren stadniny koni w Janowie Podlaskim, gdzie Zieliński był masztalerzem, 

i tam ukryty w stajni o nazwę „Kamionka”. Zieliński został 

w 1943 r. zamordowany na Zamku w Lublinie za przynależność do A.K., a stajnia spłonęła w 

1944 roku w czasie działań wojennych. Czyżby więc sztandar bezpowrotnie zginął? 

 Odnaleziono kolegów wachm. Zielińskiego, którzy razem z nim pracowali w Janowie 

Podlaskim. Okazało się, że o ukryciu sztandaru w Janowie Podlaskim słyszeli, ale go nie 

widzieli. Stało się to dla mnie impulsem do pójścia nowym śladem, którym było jedno zdanie 

w liście wysłanym przez oficera 3 PSK rtm. Antoniego Kossakowskiego z Londynu do 

ppłk. Małysiaka: „Mam pewne wiadomości odnośnie naszego sztandaru pułkowego. Został 

zakopany w majątku Zagórki gmina Żyrzyn, powiat Puławy”. Wiadomość tę otrzymał 

rtm. Kossakowski od por. Eugeniusza Judenki, który uczestniczył w zakopaniu sztandaru. 

Niestety był to na razie jedyny ślad, gdyż te materiały gromadzone przez ppłk. Małysiaka 

i współpracującego z nim ppłk. Jana Rumasa, byłego oficera 3 PSK dotarły do moich rąk  

1977 roku, gdy rtm. Kossakowski już nie żył. Stan zdrowia nie pozwolił ppłk. Małysiakowi 

i ppłk. Rumasowi na osobiste prowadzenie poszukiwań. 
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 Odnalazłem w Żyrzynie gajowego Władysława Furtaka, który pracował w czasie 

okupacji w Zagórkach. Dzięki niemu dowiedziałem się nazwisk ludzi, którzy tam przebywali 

i przypuszczalnych miejsc ich zamieszkania. Udało mi się odnaleźć p. Krzysztofa Bispinga, 

który z entuzjazmem pomagał mi w dalszych poszukiwaniach. Okazało się, że właścicielką 

majątku Zagórki była p. Maria Bisping, a jej syn Józef przejął w 1940 r. od 

wachm. Stasiewicza /więc nie Zielińskiego/ sztandar i z narażeniem życia ukrył go 

w specjalnie w tym celu wykonanej tubie z czystej blachy cynkowej, w lesie na terenie majątku 

Zagórki. Krzysztof Bisping był w kontakcie z biorącym udział w ukryciu 

inż. Erazmem Zabiełłą i ppor. Konstantym Rafkowskim. Dorzucił kilka szczegółów, ale 

kluczem do ostatecznego rozwiązania zagadki okazała się dopiero relacja nadesłana 

z Kanady przez Józefa Bispinga. Podziwiałem genialną pamięć, która pozwoliła panu 

Bispingowi narysować plan lasu i rejon zakopania sztandaru, który w terenie dawał prostokąt 

60 x 80 metrów. Plan ukrycia sztandaru wykonany podczas jego zakopywania zaginął 

Oryginalny dokument spisany przez uczestników ukrycia i zakopany wraz ze sztandarem. 

 

w powstaniu warszawskim. Ten którym dysponowałem teraz został wykonany po 39 latach. Ze 

zrozumiałych względów nie mogłem brać pod uwagę przekopania tak dużego rejonu lasu. 

Jedyną szansą było użycie wykrywacza metali.  

 Zwróciłem się z tą sprawą do wojska, którego przedstawiciele bardzo poważnie podeszli 

do zagadnienia, delegując najlepszego sapera Dywizji wyposażonego w odpowiednia sprzęt. 

Wyjazd z Krakowa do Zagórek zorganizował od strony technicznej były oficer 
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3 PSK ppłk. dr Bronisław Lubieniecki. Przybył także zaproszony przeze mnie, również były 

oficer 3 PSK ppor. Zdzisław Bzowski. 5 lipca 1980 r. wspólnie z nadleśniczym z Puław 

inż. Ryszardem Płochą i byłym gajowym z Zagórek Władysławem Furtakiem wyznaczyliśmy 

w lesie prostokąt, w którym według planu nadesłanego przez Józefa Bispinga powinien 

znajdować się sztandar. Tylko doskonała znajomość saperskiego rzemiosła pozwoliła po dwóch 

godzinach poszukiwań, zwrócenie uwagi na minimalną zmianę sygnału 

w wykrywaczu. Po odgarnięciu ściółki sygnał stał się wyraźniejszy. 

 Można było stwierdzać, że w tym miejscu został zakopany metalowy przedmiot 

o długości 1 metra. Poszły w ruch łopaty i po przerąbaniu trzech grubych korzeni błysnęła 

srebrzyście blacha. Po chwili rękami wykopaliśmy butelkę zawierającą protokół zakopania 

sztandaru. Po paru minutach rura ze sztandarem znalazła się na powierzchni. Protokół 

ostatecznie wyjaśnił zagadkę ukrycia sztandaru. Okazało się, że z Kosina zabrał go wachm. 

Wacław Stasiewicz wraz kapralem 76 pp. Władysławem Dowgielem i szeregowym 

5-go P. Lotn. Kazimierzem Siemaszką i przewieźli do Zagórek, powierzając sztandar synowi 

byłego oficera 3 PSK por. Kazimierza Bispinga - Józefowi Bispingowi, będącemu w czasie 

kampanii wrześniowej żołnierzem 110 P.Uł. /na bazie tego pułku w czasie kampanii 

wrześniowej działa później grupa mjra, Dobrzańskiego Hubala/, który z narażeniem życia 

sztandar zabezpieczył i ukrył. Sztandar został fantastycznie zabezpieczony. Po 40 latach 

/zakopany został w Zagórkach  września 1940 r. /zastaliśmy go w stanie jakby został zakopany 

wczoraj. Nie udało się jednak jak dotychczas odnaleźć nikogo z trójki przewożącej sztandar z 

Kosin do Zagórek. Trudno więc stwierdzić czy była to inicjatywa wyłącznie wachm. 

Stasiewicza, czy działał on na czyjś rozkaz. Może jednak i tę zagadkę uda się rozwiązać. 

 

/Redaktor pozwolił sobie uwypuklić sens i treść „P.S.” skreślonego przez autora drukując to 

zdanie inną czcionką - bez komentarza – red./ 

 

 

PS. 

SPRAWA ODSZUKANIA SZTANDARU PUŁKU BYŁA NIEJAKO UBOCZNYM 

DZIAŁANIEM PRZY ZBIERANIU PRZEZ MNIE MATERIAŁÓW DO HISTORII PUŁKU 

3 STRZELCÓW KONNYCH. MÓJ OJCIEC PPOR. WLADYSŁAW KWIECIEŃ BYŁ 

OFICEREM TEGO PUŁKU I STĄD MOJE ZAINTERESOWANIE TA SPRAWĄ.  
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 Tak Tadeusz Kwiecień opowiedział o historii zaginionego sztandaru P3SK i jego 

odnalezieniu. Jego zasługi są bezsprzeczne jednak, jak sam podkreślał, odnalezienie sztandaru 

nie byłoby możliwe bez nieocenionych informacji otrzymanych od Józefa Bispinga.  
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 Wszystko wyjaśniający list i dodatkowe materiały od Józefa Bispinga adresowane do 

Tadeusza Kwietnia zamieścił swojej książce p.t. Notatnik strzelca konnego ppor. rez. P3SK 

Zdzisław Janota Bzowski. Poniżej przytoczona jest pełna treść obu tych dokumentów.  

 

-------------------------------------   

Józef Bisping         20 października 1979   

695 La Suete 

Ste-Foy, Que. 

GIX 2P8 Canada 

Wielmożny Pan  

       Tadeusz Kwiecień 

Szanowny Panie, 

 

Dostałem list od Pana z 8 września dotyczący sztandaru 3 PSK. Rozumiem Pana 

zainteresowanie historią pułku i z najwyższą chęcią dzielę się z Panem tym, co wiem 

o sztandarze. Mój ś.p. ojciec był oficerem rezerwy 3. PSK, a rodzina nasza zrośnięta była 

z tymi stronami od wielu pokoleń. Stąd mam do tego pułku sentyment i pewne uczucie 

przynależności, choć sam służby wojskowej nie odbywałem mając kategorie „C”. 

 Dowiaduję się po raz pierwszy z listu Pana, że pułk walczył pod Kockiem w ostatniej 

regularnej bitwie i że ojciec Pana brał w niej udział.  

 Załączone papiery dają Panu historię sztandaru. To nie są rzeczy, o których by mi ktoś 

opowiadał; ja to sam przeżyłem i własnymi rękami sztandar zabezpieczyłem i ukryłem. 

 Z rtm. Kossakowskim z Londynu wymieniłem listy na ten temat, ale Pan jest pierwszym, 

któremu daję szkic terenowy. Wydaje mi się, że jestem jedynym żyjącym człowiekiem, który 

brał udział w ukryciu sztandaru, a jednocześnie znał ten las na wylot; wskutek tego mogę z 

pamięci określić miejsce; szkoda tylko, że z tak niedokładnym przybliżeniem. Bądź co bądź 36 

lat minęło od tych wydarzeń. 

 Nie wątpię, że leśnicy dziś tam pracujący pomogą Panu w poszukiwaniach. Jeśliby mogli 

Panu dać wierny plan tej części lasu, tzn. plan prawdziwej, a nie przybliżonej skali, 

i Pan by mi ten rysunek przysłał, to może spróbowałbym nanieść rejon zakopania sztandaru 

z większą dokładnością.  

 Pozostańmy więc w kontakcie. Kopie relacji i planu wysyłam do mego stryjecznego brata 

Krzysztofa. Znał on dobrze Zagórki i być może będzie Panu mógł pomóc 

w poszukiwaniach. 
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 Gdyby Panu, mimo tylu trudności, udało się sztandar odnaleźć, to ufam, że da mi Pan 

znać o tym, łącznie z fotografiami etc. Jeśli monografia pułku, nad którą Pan pracuje, zostanie 

wydana, to szczerze będę wdzięczny za jej egzemplarz. 

 Łączę Drogiemu Panu wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia 

          /-/ Józef Bisping  

------------------------------------- 

Relacja o sztandarze 3. Pułku Strzelców Konnych z Wołkowyska 

 Relację tę rozpocznę wspomnieniem biegu myśliwskiego, który odbył się parę lat przed 

wojną w miejscowości Nowosiółki, w pobliżu Rosi w powiecie Wołkowysk. 

W Nowosiółkach istniało zgrupowanie gospodarstw należących do osadników wojskowych. 

Jesienny bieg myśliwski i wieczór towarzyski z tańcami został zorganizowany przez tę grupę 

osadników; byłem wśród zaproszonych. Bieg został wygrany przez jednego z młodych 

gospodarzy. Ja zająłem drugie miejsce. Byliśmy przyjmowani z iście staropolską gościnnością. 

 Gdy wybuchła wojna, 3. PSK walczył już gdzieś na froncie. A w jego koszarach 

w Wołkowysku formował się 110. pułk ułanów pod dowództwem pułkownika Jerzego 

Dombrowskiego; zastępcą dowódcy był major Henryk Dobrzański, późniejszy „Hubal”. 

Z obawy nalotów niemieckich centrum formacji pułku przeniesiono z Wołkowyska do 

Izabelina. Służyłem w tym pułku jako ochotnik, a po jego rozwiązaniu pod Kolnem wszedłem 

w skład oddziału ochotniczego majora Dobrzańskiego. 

 Gdy działania wojenne ustały, znalazłem się w majątku Zagórki, w pobliżu Żyrzyna, 

w powiecie puławskim i objąłem jego administrację. Pewnego dnia, było to jesienią 

1940 roku dano mi znać, że przyszedł ktoś, kto chce się ze mną widzieć. Poznałem mego 

zwycięzcę z biegu myśliwskiego. Choć widać na nim było ślady niedawnych przejść, zachował 

piękną żołnierską postawę. Prosił o rozmowę w ważnej sprawie bez żadnych świadków. Gdy 

byliśmy sami, wyjął spod wierzchniego ubrania sztandar 3. PSK i wręczył mi go. Według jego 

relacji był on chorążym pułku i jako taki był za sztandar odpowiedzialny. 

W ostatniej bitwie pod ogniem nieprzyjacielskim, widząc, że sytuacja jest beznadziejna, zdjął 

sztandar z drzewca, owinął naokoło siebie i pod kulami wyniósł go z pola bitwy. Wydawało mi 

się - nie stawiałem oczywiście żadnych pytań - że zamierzał on opuścić Polskę przez zieloną 

granicę, aby kontynuować jak wielu innych wówczas służbę żołnierską na Zachodzie. 

Uprzednio jednak chciał zabezpieczyć sztandar pułkowy jemu powierzony i przez niego 

uratowany. Usłyszał moje nazwisko od ludzi, wspomniał naszą znajomość i zdecydował się 
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mnie to powierzyć. Zapewniłem go, że zrobię wszystko, aby sztandar zabezpieczyć. 

Uścisnęliśmy sobie ręce i człowiek ten poszedł dalej w swoją drogę. 

 Natychmiast rozpocząłem przygotowania. Zacząłem od starannego wysuszenia 

sztandaru. Był on nieduży, jak zwykłe kawaleryjskie sztandary, może 80 cm x 80 cm, pięknej 

roboty hafciarskiej i w doskonałym stanie. Pojechałem do niedalekiego miasteczka Ryki, gdzie 

mieszkał doby fachowiec blacharz. Zdecydowawszy na ukrycie w ziemi jako najpewniejsze, 

chciałem uniknąć wszelkiego ryzyka wilgoci. Blacha cynkowana nie dawała pewności. 

Szczęśliwie blacharz miał kawał blachy czysto cynowej, zatem bezpiecznej do rdzy i to blachy 

dość grubej; lepiej trudno by było znaleźć. Zamówiłem u niego pudło kształtu cylindra z 

jednym dnem przylutowanym szczelnie i bezpiecznie drugi koniec cylindra otwarty i do niego 

dorobiona nakrywa szczelnie pasująca. Poprosiłem, aby przywożąc zabrał ze sobą przybory do 

lutowania. Majster przywiózł mi to na rowerze na drugi dzień, robota była zrobiona fachowo. 

Poprosiłem, aby poczekał i sztandar przełożony cienkim białym papierem 

i zrolowany wsunąłem do cylindra, zamknąłem pokrywę i wtedy poprosiłem blacharza 

o dokładne zalutowanie brzegu pokrywy. Rzucił na mnie porozumiewawczym spojrzeniem 

i polecenie wykonał przy mnie. Pamiętam, że dla dobrej pewności kazałem mu jeszcze drugi 

raz objechać cyną i kolbą dookoła tego zamknięcia. 

 Napisany został protokół ukrycia sztandaru, który był podpisany oprócz mnie przez kogoś 

z administracji majątku o nieskazitelnym patriotyzmie i jeszcze przez kogoś - mógł to być Jan 

Łętowski, oficer rezerwy, ale tu pamięć moja nie jest pewna. Protokół ten został włożony do 

butelki, którą zalakowano. Oba te obiekty zostały następnie przez tę grupę wtajemniczonych 

zakopane na terenie lasu w majątku Zagórki, w miejscu niewątpliwie łatwym dla nas do 

rozpoznania.   

 Minęło parę lat okupacji. Nawet najlepsi ludzie mają swoje słabe strony. W tym wypadku 

było to gadulstwo. Doszły do mnie przez ludzi wiadomości wskazujące, że to gadulstwo mogło 

grozić sztandarowi. Tego oczywiście tolerować nie mogłem. Utworzyłem więc nowy komitet 

z wyłączeniem osoby wzmiankowanej. Pudło ze sztandarem i butelka 

z protokołem zostały przez nas wydobyte - były w doskonałym stanie - i przeniesione na nowe 

miejsce. Zapewne spisaliśmy o tym następny protokół, ale gdzie go umieszczono, to uleciało 

mi z pamięci. Sytuacja wojenno-polityczna była taka, że liczyć się trzeba było 

z zakopaniem sztandaru na dłuższy okres czasu. Wybraliśmy więc miejsce, gdzie nie było 

ryzyka przypadkowego wykopania schowka. W gospodarstwie leśnym w Zagórkach, po 

dokonaniu zrębu starodrzewia sosny, pozostałe pniak karczowano przed przystąpieniem do 
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zalesienia. Zatem byłoby ryzykownie umieścić schowek w starodrzewiu. Z drugiej strony 

chcieliśmy mieś miejsce, które byłoby do odnalezienia nawet w wypadku zniszczenia lasu 

przez działania wojenne. Po wybraniu odpowiedniego punktu, porobiliśmy dokładne pomiary 

w terenie i narysowaliśmy szkic, którego kopię każdy z nas otrzymał. O ile wiem, z uwagi na 

okres końca wojny, a w szczególności na skutek zniszczenia Warszawy w 1944 roku, wszystkie 

szkice niestety zginęły. Załączam tu rysunek zrobiony z pamięci, oczywiście bez wymiarów. 

Sądzę, że miejsce zakopania sztandaru mogę określić z przybliżeniem do jakichś 50 metrów.  

 Zdaję sobie sprawę, że byłoby to przedsięwzięcie niezmiernie mozolne i kosztowne, aby 

przy tym jedynie przybliżeniu próbować sztandar odszukać. Niemniej gleba tamtejsza to czysty 

piasek, co byłoby pewnym ułatwieniem. Schowek jest w ziemi na głębokości może 

60 cm. Pudło blaszane i butelka z protokołem były przykryte kawałkiem deski dla ochrony 

przed uszkodzeniem przy wykopywaniu. Cyna jako metal niemagnetyczny wyklucza użycie 

przyrządów w rodzaju wykrywacza min. Są „różdżkarze” zdolni do wykrycia metalu w ziemi; 

może ten sposób byłby pomocny.  

 Sztandar 3. PSK spoczywa dotąd w lesie w Zagórkach; tego jestem pewien. Ufam, 

że uchroniony został od zniszczenia przez wpływy zewnętrzne. Życzę serdecznie, aby mógł 

być odnaleziony i świadczył dalszym pokoleniom o chlubnej tradycji pułku i o męstwie jego 

żołnierzy.  

           

UWAGI DO PLANU 

1.  Rysunek jest schematyczny; odległości i ich stosunek wzajemny nie są dokładne. 

Zadaniem rysunku jest doprowadzenie do rejonu ukrycia. 

2.  Rysunek „A” prowadzi od szosy warszawsko-lubelskiej i daje plan w dużej skali. 

Rysunek „B” powiększa wycinek planu najbliższy miejsca ukrycia. 

3. Obecna administracja tego leśnictwa dopomoże z pewnością w odczytaniu tego planu 

przez porównanie wieku drzewostanu. W czasie, gdy sztandar ukryto, był to o ile pamiętam 

oddział 4 według planu urządzenia. 

         /-/ Józef Bisping 

-----------------------------------------------------   

/UWAGI DO PLANU dotyczą Planu ukrycia sztandaru 3 PSK. z artykułu T. Kwietnia, przyp. MH/ 



S t r o n a  | 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panie i Józef Bisping, Zagórki 1942 r.  

 

 

 Teraz przenieśmy się w czasie, aby ponownie znaleźć się znowu w dniu 5 lipca 1980 r. 

W lesie niedaleko dawnego majątku Zagórki koło Żyrzyna w okolicach Puław, po prawie 

41 latach od zakończenia walk w Kampanii Wrześniowej 1939 został odnaleziony 

i wykopany z ziemi sztandar Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego 

Stefana Czarnieckiego. Obok cynowej tuby ze sztandarem znaleziono szklaną butelkę 

zawierającą dwa dokumenty. 

 Pierwszym z nich był, datowany na 8.IX.1940 r., protokół z 2-go ukrycia sztandaru, 

którego zdjęcie Tadeusz Kwiecień umieścił w swoim artykule wydrukowanym 

w Przeglądzie kawalerii i broni pancernej. Natomiast drugim dokumentem nie był protokół 

z 3-go zakopania sztandaru wspomniany w liście przez Józefa Bispinga.  Był nim dokument, o 

którym nie wspomina zarówno Józef Bisping, jak i Tadeusz Kwiecień.  Dokument ten nosił 

tytuł: Historia 3. PSK w czasie wojny 1939 roku, datowany był na 8 IX 1940 r. i został napisany 

przez wachm. Wacława Stasiewicza podoficera zaw. P3SK, który uratował sztandar pułkowy 

wynosząc go pod niemieckimi kulami z Kalinowego Dołu. 
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 I ponownie dzięki ppor. rez. Zdzisławowi Janocie Bzowskiemu i jego książce p.t. 

Notatnik strzelca konnego możemy poznać treść tego, tak ważnego dla historii P3SK, 

dokumentu.  

           Zagórki dn. 8 IX 1940 r. 

 Historia 3. PSK w czasie wojny 1939 roku: 

 Dnia 4 września 1939 roku pułk pod dowództwem ppłk. dypl. Jana Małysiaka wyruszył 

z miejsca postoju w Janyszach. Po wyładowaniu w Czerwonym Borze wyruszyliśmy pod 

Łomżę, gdzie w majątku Grodzisk przeszliśmy chrzest bojowy.  

3. szwadron stracił ludzi5 w walce na bagnety, gdy szli na czołgi. 1. szwadron stracił 2 i kilku 

rannych. Spod Grodziska pułk począł cofać się staczając mniejsze walki z Niemcami. Drugą 

bitwę stoczył pułk w miejscowości Truszki, gdzie odniósł porażkę. Po zebraniu się pułk 

wyruszył do stałego miejsca postoju - Wołkowysk - w celu uzupełnienia braków w broni 

i ludziach. W tym czasie pułk liczył około 180 ludzi. Szwadrony zostały połączone, 

z 1. i 4. został utworzony 1. szwadron pod dowództwem rtm. Pająka. Z 2. i 3. został utworzony 

2. szwadron pod dowództwem rtm. Gosiewskiego. W drodze do Wołkowyska, 

w miejscowości Hajnówka pułk stoczył bitwę, gdzie zginęło i rannych zostało kilkunastu ludzi. 

Nad Narwią w Puszczy Świsłockiej pułk został zaskoczony przez nieprzyjaciela, po ostrzelaniu 

cofnął się pod Świsłocz. Ja ze sztandarem zostałem odcięty od pułku. Na odsiecz został wysłany 

ppor. Zieliński Tadeusz z kilkoma ludźmi, gdzie został ranny wraz z nim został ranny pdch. 

plut. Stasiewicz Czesław. Do mnie nie dotarli. Ja do pułku dołączyłem po upływie dwóch dni, 

wraz ze mną był strzelec konny, którego nazwiska nie pamiętam. W tym czasie Wołkowysk 

zajęli bolszewicy. Po nawiązaniu łączności z Brygadą Suwalską pułk zaczął posuwać się z 

powrotem przez Białowieżę, Białą Podlaską. W miejscowości Nowogród przeprawiono się 

przez Wieprz, którego bronili Niemcy. W nocnym wypadzie, w którym brał udział 3. szwadron 

pod dowództwem rtm. Gosiewskiego Wiktora, zginęło trzech ludzi. Ostatnie bitwy pułku były 

pod Kockiem wraz z Suwalską i Podlaską Brygadą i gen. Kleebergiem ze swoją grupą 

operacyjną. Dnia 5 października 1939 roku gen. Kleeberg złożył broń. Kawaleria dostała rozkaz 

przedarcia się do Lasów Sobieszyńskich. 3. PSK wyruszył 

w nocy z 5 na 6 października i tejże nocy we wsi Kalinowy Dół pułk dostał się w zasadzkę 

urządzoną przez Niemców, gdzie został rozbity i wzięty do niewoli. 14 IX 1939 r. sztandar 

3.PSK został przez dowódcę pułku powierzony mnie, plut. Stasiewiczowi Wacławowi. 

Chorążym byłem od 14 IX 1939 do 5 X 1939 r., kiedy pułk został rozbity pod Kalinowym 

Dołem i resztki jego zostały wzięte do niewoli. Wówczas udało mi się uciec ze sztandarem 
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(w nocy z 5 na 6 października) i 6 października dołączyłem do zastępcy pułku ppłk. Platonoffa 

Stefana, który z 12 ludźmi przedzierał się przez Niemców z zamiarem dostania się do 

pozostałych naszych oddziałów. Po dotarciu do miejscowości Kosiny pod Żelechowem okazało 

się, że żadnych oddziałów już nie było. W tejże miejscowości ppłk Platonoff zachorował, a my 

po zakopaniu broni i rozdaniu koni miejscowej ludności rozjechaliśmy się każdy w swoją 

stronę. Sztandar pułkowy dnia 12 października 1939 roku zakopałem 

w Kosinach w obecności Paplińskiego Stanisława. Pozostawał tam do dnia 8 IX 1940 r., 

w którym to dniu, w obecności kpr. rezerwy Dowgiela Władysława i szeregowca 5 Pułku 

Lotniczego Siemaszki Kazimierza sztandar został przeze mnie przewieziony do Zagórek gminy 

Żyrzyn pow. Puławy, własność p. Marii Bisping. Po spisaniu niniejszej historii pułku i 

załączonego protokołu sztandar niniejszem zostaje ukryty.  

        Stasiewicz Wacław 

           wachm. 3. PSK  

 

 

Z odnalezienia sztandary P3SK sporządzony został protokół o poniższej treści: 

 

Protokół z odnalezienia sztandaru 3. pułku strzelców konnych 

W dniu 5 lipca 1980 roku komisja w składzie: 

Ppłk dr Bronisław Lubieniecki, oficer 3. PSK 

ppor. Zdzisław Bzowski Janota, oficer 3. PSK 

mgr inż. Ryszard Płecha, nadleśniczy z Nadleśnictwa Puławy 

pani Danuta Jacobson 

st. szeregowy Krzysztof Gamoń. 6. Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa 

Tadeusz Kwiecień, syn oficera 3. PSK, ppor. Władysława Kwietnia  

- stwierdza, że w dniu 5 lipca 1980 roku, o godzinie 13.40 został odnaleziony po uprzednim 

otrzymaniu wiadomości i ustaleniu miejsca na podstawie planu otrzymanego do p. Józefa 

Bispinga z Kanady - sztandar 3. PSK wraz z protokołem zakopania sztandaru. 

Zagórki, 5 lipca 1980 r. 

        /-/ podpisy członków komisji 

 

 

 



S t r o n a  | 40 

 

 

 

Odnalezienie sztandaru Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana 

Czarnieckiego. Grupa poszukiwawcza, stoją od lewej: gajowy Furtak, ppłk dr Bronisław 

Lubieniecki, st. szer. Krzysztof Gamoń, Tadeusz Kwiecień, ppor. Zdzisław Janota Bzowski, 

nadleśniczy Ryszard Płecha. Zagórki 05.07.1980 r. 
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Mapka obrazująca ogólny szlak ratowania sztandaru Pułku 3 Strzelców Konnych im. 

Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego z Wołkowyska. 

 Odnaleziony sztandar P3SK, nadal pozostający w zaplombowanej cynowej tubie, 

ppłk B. Lubieniecki, Tadeusz Kwiecień i ppor. rez. Z. Janota Bzowski przewieźli 

z m. Zagórki do Krakowa. W pracowni konserwatorskiej na Wawelu tuba została otwarta. 

Sztandar P3SK po 41 latach przebywania w ziemi zachował się w bardzo dobrym stanie, prawie 

nie wymagającym prac konserwatorskich. Była to najlepsza pochwała dla starań Józefa 

Bispinga w kierunku zachowania tego bezcennego przedmiotu dla następnych pokoleń.  

 

 

Cynowa tuba chroniąca w ziemi przez prawie 41 lat sztandar P3SK i ppłk Bronisław 

Lubieniecki z odnalezionym sztandarem. 

 

 Wiadomość o odnalezieniu sztandaru obiegła „lotem błyskawicy” środowisko żołnierzy 

P3SK i w krótkim terminie został zorganizowany pierwszy zjazd żołnierzy P3SK.  

 

I Zjazd Żołnierzy  P3SK  

 Z inicjatywy ppłk dr Bronisława Lubienieckiego, przypomnijmy w 1939 roku w stopniu 

kapitana był lekarzem weterynarii P3SK, został zorganizowany w dniach 17 -20 września roku 

1980 pierwszy zjazd żołnierzy pułku. Za bazę zjazdu przyjęto Hotel „Polonez” 

w Łomży.  Zjechało się na ten zajazd 198 osób z kraju i zagranicy. Nie byli to tylko dawni 

żołnierze P3SK oraz ich rodziny, ale także bliscy tych, którzy nie doczekawszy tak wspaniałego 

dnia odeszli już na wieczną wartę,  

 Z wielkim wzruszeniem odnotowano chwilę, gdy 17 września 1980 r., przed oficjalnym 

rozpoczęciem zjazdu na salę główną hotelu przy dźwiękach marsza pułkowego wkroczył 
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poczet sztandarowy z odnalezionym sztandarem Pułku 3 Strzelców Konnych 

im. im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Poczet sztandarowy występował 

w składzie: dowódca pocztu - porucznik Bolesław Choynowski, sztandarowy - st. wachmistrz 

Stanisław Orłowski i podsztandarowy - st. wachmistrz Cezary Makarewicz. Szeregi 

zgromadzonych na Sali, wyprężonych na baczność starszych postaci z trudem powstrzymywały 

łzy wzruszenia.  

St. wachm. Tadeusz Orłowski, dzierżący drzewce odnalezionego sztandaru P3SK, 

również nie mógł ukryć swojego wzruszenia. Służył on w pułku od czasu jego zorganizowania 

w 1922 r., aż do Kampanii Wrześniowej 1939 r. Jako szef kancelarii dowództwa Pułku 

opiekował się sztandarem w okresie międzywojennym. Nikt z zebranych na sali nie 

przypuszczał jeszcze, że st. wachm. Tadeusz Orłowski niesie pułkowy sztandar po raz ostatni 

w swym życiu.  

 

Poczet sztandarowy P3SK w składzie, od lewej: por. Bolesław Choynowski, st. wachm. 

Stanisław Orłowski i st. wachm. Cezary Makarewicz. I Zjazd Żołnierzy  P3SK, Hotel 

„Polonia”, Łomża 17.09.1980 r. 

 

 Następny dzień zjazdu poświęcono odwiedzinom miejsc walk wrześniowych Pułku. 

Przebywając we wsi Dzwonek, byli żołnierze P3SK dzielili się wspomnieniami z walk 

toczonych przez Pułk w tym rejonie. Powspominano poległych kolegów, wśród których był st. 

wachm. Stanisław Tarnowski przyjaciel st. wachm. Tadeusza Orłowskiego. Zginął on we wsi 
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Dzwonek 8 września 1939 r., podczas ataku na pozycje niemieckie. St. wachm. Tadeusz 

Orłowski dowiedziawszy się od rtm. Zbigniewa Mazowieckiego o okolicznościach śmierci 

swego przyjaciela, z tak wielkiego wzruszenia doznał zawału serca i zmarł na rękach rotmistrza.  

 Na zjeździe w Łomży podjęto kilka uchwał, m.in. o powołaniu do życia Koła Żołnierzy 

Pułku 3 Strzelców Konnych i kolejną o przekazaniu sztandaru Pułku do Muzeum Wojska 

w Białymstoku. Wybór tego miasta nie był przypadkowy. Formowanie po wojnie polsko-

bolszewickiej, „powojennego”, 3 Pułku Strzelców Konnych rozpoczęto właśnie 

w Białymstoku, a późniejszym (stałym) miejscem stacjonowania został Wołkowysk, położony 

w woj. białostockim. Na białostocczyźnie Pułk stoczył swe najcięższe boje i na jej cmentarzach 

spoczywa najwięcej poległych żołnierzy Pułku. W Muzeum Wojska 

w Białymstoku sztandar P3SK zajmuje należne mu honorowe miejsce. 

 Przekazanie sztandaru Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego 

Stefana Czarnieckiego do Muzeum Wojska w Białymstoku odbyło się symbolicznie na 

początku października 1980 roku w Kocku pod pomnikiem gen. Franciszka Kleeberga, 

w 41 rocznicę zakończenia bitwy stoczonej przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” 

z przeważającymi siłami wojsk hitlerowskich. 

  

           Marek Hazubski 

 

 

 

Major Wiktor Zarembiński, kawalerzysta i Cichociemny.  

Major Wiktor Zarembiński urodził się 11.10.1903 r. w majątku Łabunie, pow. zamojski, 

woj. lubelskie, jako syn Leona i Marii z d. Berbecka, siostrzeniec gen. broni Leona Berbeckiego 

(1874-1963). W 1913 r. razem z rodzicami wyjechał na Podole, gdzie mieszkał w majątku 

Biała, pow. jampolski, guberni podolskiej. Do szkoły średniej uczęszczał 

w Niemirowie. 

W styczniu 1918 r. przerwał naukę w V kl. gimnazjalnej i zaciągnął się jako ochotnik do 

szwadronu 6 Pułku Ułanów, który wówczas formował się w Winnicy (d-ca rtm. Szemiot) 

i wchodził w skład II Korpusu Polskiego w Rosji. Po rozbrojeniu przez Niemców 

9.05.1918 r. przez 3 tygodnie przebywał w niewoli, z której zbiegł w czasie transportu koleją.  

Zamieszkał z ojcem na wsi. W pierwszej połowie kwietnia 1919 ojciec jego został aresztowany 

przez bolszewików i następnie rozstrzelany. W połowie maja 1919 roku. 
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Wiktorowi Zarembińskiemu udało się przekroczyć granicę polsko-sowiecką. Po przybyciu do 

kraju nawiązuje kontakt z rodziną i rozpoczyna ponownie naukę. 

W maju 1920 r. nastoletni Witold zdał egzamin do kl. VIII gimnazjum w Sosnowcu, 

a w lipcu tego samego roku powtórnie jako ochotnik wstąpił do 6 Pułku Ułanów Kaniowskich, 

który formował się w Będzinie. Walczył w szeregach tego pułku w wojnie polsko-

bolszewickiej. Pod koniec grudnia 1920 r., pełniąc służbę na nieustalonej jeszcze granicy na 

wschodzie (linia demarkacyjna), zachorował na tyfus plamisty. Leczy się do lipca 1922 r. 

Po wyzdrowieniu, zostaje przyjęty w 1922 r. do Szkoły Oficerskiej dla Podoficerów 

w Bydgoszczy, którą kończy w 1924 r. 

Mianowany podporucznikiem 26.08.1924 r. i dnia 25 września wcielony zostaje do 

4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich (Wilno). Przydzielony do 2. szwadronu. Dnia 19.12.1925 roku 

wyznaczony został na cz.p.o. d-cę 2. szwadronu. Awansowany na porucznika ze starszeństwem 

od 1.09.1926 r. 

Dnia 6.10.1926 r. przeniesiony do 3 Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku.  

Przebieg służby w 3 PSK: 

- 4.1928, oficer żywnościowy;  

- 7.1928, oficer placu w czasie koncentracji (manewrach) BK „Białystok” i ćwiczeń    

   międzydywizyjnych; po manewrach zdaje ob. of. żywnościowego pułku;  

- 8.1928, oficer administracji koszar;  

- 11.1928, otrzymuje Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921;  

- 20.12.1928, zdaje obowiązki of. administracji koszar; wyróżniony pochwałą przez d-cę  

     pułku:  

Por. Zarembiński Wiktor podczas pełnienia obowiązków of. adm. koszar wykazał dużo 

energji i dobrej woli w kierunku uporządzenia tego działu w którym w dość krótkim 

czasie musiała być wykonana bardzo znaczna ilość prac. 

Za dokonany wysiłek wyrażam mu w imieniu służby uznanie i podziękowanie  

- 1.1929, dowódca plutonu w 4 szwadronie; 

- 4.1929, przeniesiony z 4 do 3 szw., otrzymuje Odznakę Pamiątkową Pułku (20.4.1929);  

- 5.1929, oficer oświatowy, m.in. kieruje działalnością pań z Polskiego Białego Krzyża   

   (kształcenie żołnierzy analfabetów);  

- 5 - 6.1929, pełni wz. obowiązki adiutanta pułku;  

- 11.1929, oficer materiałowy;  

- 9.1930, p.o. d-ca 4 szwadronu.  
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-14.8.1931 r. przeniesiony do 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Lwowie.  

 Por. Wiktor Zarembiński w  P3SK był szeroko znany jako bardzo dobry jeździec, który 

często kwalifikował się do zespołu sportowego reprezentującego pułk zarówno na zawodach 

konnych rozgrywanych na szczeblu rodzimej Brygady Kawalerii Baranowicze, jak 

i na Mistrzostwach Armii (Militari). Był współtwórcą największych sukcesów jeździeckich 

Pułku stając z jego ekipą trzykrotnie na podium Mistrzostw Armii (Militari): 

- 1929 w Poznaniu, II Wicemistrzostwo;  

- 1930 w Warszawie, I Wicemistrzostwo; 

- 1930 w Wilnie, Mistrzostwo.  

Dzięki tym i następnym sukcesom osiągniętym w kolejnych „Militari”, Pułk zajął 

3 miejsce w ogólnej, nieoficjalnej klasyfikacji w Wojsku Polskim.  

Zawody Konne o Mistrzostwo Armii, Wilno 1931 r. Zwycięski zespół Pułku 3 Strzelców 

Konnych prezentuje zdobyte nagrody, m.in. obraz Wojciecha Kossaka „Szarża chorągwi 

królewicza Jakuba pod Wiedniem”. 

Stoją od lewej porucznicy – Bazyli Nieczaj, Wiktor Zarembiński, Bronisław Korzon  

i Wacław Totjew. 

 

Por. Wiktor Zarembiński do lipca 1932 jest p.o. d-cą 3 szwadronu 14 Pułku Ułanów 

Jazłowieckich we Lwowie. 
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W marcu 1934 r. por. Wiktor Zarembiński zostaje przeniesiony do 24 Pułku Ułanów 

(Kraśnik), gdzie objął dowodzenie plutonem w szwadronie karabinów maszynowych. 

Dnia 19 marca 1937 r. awansowany na rotmistrza. W 1938 r. mianowany został d-cą 

4 szwadronu. 

W kampanii wrześniowej 1939 r. nadal dowodził 4 szwadronem 24 pu 

w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej płk. Stanisława Maczka (Armia "Kraków") na 

całym jej szlaku bojowym, od Jordanowa, przez rejony Rzeszowa, Jarosławia, Żółkwi po 

Lwów. Za męstwo w walkach został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. 

Dnia 18 września przekroczył jednostkami 10 BKPanc granicę polsko-węgierską na 

Przełęczy Tatarskiej. Zostaje internowany na Węgrzech. Po ucieczce w listopadzie 1939 roku 

przedostał się przez Włochy do Francji, gdzie został skierowany do macierzystego 24 Pułku 

Ułanów 10. BKPanc. jako d-ca 2 szwadronu ckm. Później w Centrum Wyszkolenia 

Pancernego. 

Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r. przedostał się do Wielkiej Brytanii. Jest nadal 

w 24 pu, aż do 8.10.1940 r., kiedy zostaje adiutantem Komendy Miasta Edynburg. Dnia 

2.06.1941 r. zgłasza się do służby w kraju i rozpoczyna szkolenie na pierwszym kursie 

w 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. 

Przechodzi szkolenie konspiracyjne ze specjalnością dywersji i 7.04.1942 r. został 

zaprzysiężony na rotę ZWZ-AK w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. 

Awansowany na majora ze starszeństwem od 3.09.1942 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Walecznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
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Rtm Wiktor Zarembinski, jako oficer 24 Pułku Ułanów, Kraśnik 1937 r. i przed objęciem 

stanowiska adiutanta Komendy Miasta Edynburg, Wielka Brytania 1940 r. 

 

Mjr Wiktor Zarembiński zostaje przerzucony do okupowanej Polski w nocy z 3 na 

4 września 1942 r. w ramach operacji lotniczej „Measles” dowodzonej przez kpt. naw. Mariusza 

Wodzickiego. W trwającej 11 godz. i 45 min. operacji wzięła udział polska 

6-osobowa załoga samolotu Halifax W-7773 „S” ze 138 Dywizjonu RAF i Ekipa XII-ta 

6-osobowa grupa skoczków-Cichociemnych z mjr. Wiktorem Zarembińskim. Grupa została 

zrzucona na placówkę odbiorczą o kryptonimie „Żaba” w okolicach miejscowości Stachlew, 

12 km od Łowicza. 

Po przyjeździe do Warszawy i aklimatyzacji mjr Witold Zarembiński (pseudonimy 

"Zrąb", "Azis" i "Kmita" oraz nazwiska Wacław Sieńko lub Witwicki) otrzymał przydział do 

Okręgu Lwów AK na stanowisko zastępcy komendanta Inspektoratu Lwów Miasto 

i jednocześnie komendanta Dzielnicy Południowej Inspektoratu. Przybył do Lwowa 

w listopadzie 1942 r. W lutym 1943 roku złamał nogę i kontynuował działalność w miejscu 

swojego zamieszkania, co przyczyniło się do jego dekonspiracji i aresztowania przez Gestapo 

17 kwietnia tego samego roku. Po przewiezieniu do więzienia przy ul. Łąckiego we Lwowie 

popełnił samobójstwo przez powieszenie.  

Mjr Wiktor Zarembiński był odznaczony Krzyżem Walecznych 4-krotnie oraz innymi 

odznaczeniami.  

Z 316 Cichociemnych zrzuconych na spadochronach do okupowanej Polski, 

40 walczyło o niepodległość Polski w latach 1918 -1921, a 56 z nich było kawalerzystami.   

 

         Marek Hazubski  

 

Wspomnienia z Wyprawy Konnej Wrześniowy Szlak 2019 spisane przez jej 

uczestników.   
 

Pierwsze dni Szlaku 

Moje przeżycia, związane z Szlakiem bojowym Pułku 3 Strzelców Konnych, rozpoczęły 

się od przyjazdu do Czerwonego Boru. Tam spotkałem ludzi, którzy zbudowali boksy dla koni, 

na których następnego dnia mieliśmy wyruszyć na trasę pierwszego dnia wyprawy. Poznałem 

tam Mirka Firsta i kilka innych osób. Ale Darka Waligórskiego tam nie było. Już pojechał 

stamtąd do Czerwina. Musiałem więc dotrzeć do Czerwina. Myślałem, że to gdzieś niedaleko. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_Lw%C3%B3w_Armii_Krajowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inspektorat_Lw%C3%B3w_Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestapo
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Włączyłem GPS-a i ruszyłem. Okazało się, że niechcący wcisnąłem trasę rowerową i GPS 

poprowadził mnie przez jakieś polne i leśne drogi. Po kilku kilometrach jazdy i po rozmowie 

telefonicznej z Darkiem, zawróciłem do Czerwonego Boru i trasą szosową pojechałem do celu. 

W Czerwinie zostałem zakwaterowany w namiocie obozowiska, z innymi kolegami. 

Chorąży kawalerii ochotniczej Zbigniew Seibt, który na wyprawie był odpowiedzialny za 

organizację, sprzęt wspólny oraz wiele, wiele innych rzeczy i spraw, przydzielił mi mundur 

polowy, siodło kawaleryjskie i inne brakujące mi elementy wyposażenia na wyprawę. Zostałem 

poinformowany, że następnego dnia wcześnie rano zostaniemy przewiezieni do Czerwonego 

Boru, gdzie po osiodłaniu koni tam przebywających, wyruszymy na pierwszy etap wyprawy.  

Pierwszy dzień wyprawy (04.09.19 r.) 

Po dotarciu na miejsce wyładowaliśmy rzędy końskie i przystąpiliśmy do czyszczenia 

i siodłania koni. Tu przydarzyła mi się przygoda. Przydzielony mi koń „Ares” był maści 

srokatej. Ale było tam jeszcze kilka innych koni srokatych. Pomyliłem konia i wyczyściłem 

innego srokacza. Byłem trochę zdziwiony, że zachowywał się on trochę inaczej niż zawsze, ale 

pomyślałem, że w obcym miejscu mogą być takie zachowania. Gdy założyłem mu ogłowie 

i wyprowadziłem go z boksu, koledzy zwrócili mi uwagę, że to jest „Bazyl”, na którym miał 

jechać Marcin Polak. Było już mało czasu, więc oddałem konia Marcinowi oraz szybko 

wyczyściłem i osiodłałem swojego mustanga. 

Komenda Dowódcy Wyprawy Dariusza Waligórskiego „Na koń” i szykujemy się do 

zbiórki. Za chwilę ustawiliśmy się oddziałem wzdłuż torów kolejowych, w pobliżu bardzo 

zrujnowanego peronu stacyjki Czerwony Bór. Dowódca przemówił do nas kilka słów i podał 

komendę „Do modlitwy”. Niestety tylko nieliczni zaśpiewali jedną zwrotkę pieśni „Kiedy 

ranne wstają zorze…”. Po modlitwie wyruszyliśmy „po jednemu” w drogę. Było nas kilku, 

m.in.: wspomniany już wcześniej Dariusz Waligórski, Zbyszek Seibt, Marcin Polak, Rafał 

Mitura, Mirosław First, piszący te słowa Jacek Tworkowski i jeszcze kilku kolegów, których 

nazwisk nie pamiętam.  

Jakiś czas jechaliśmy duktem leśnym, po czym wyjechaliśmy na piaszczystą drogę 

wiodącą wzdłuż torów kolejowych. W pewnym momencie przejechaliśmy na drugą stronę 

torów i kierowaliśmy się w stronę wioski, w której Darek zaplanował krótki postój. Trasę 

pokonywaliśmy w różnych chodach – trochę kłusem, trochę galopem, a tam gdzie nie było 

takiej możliwości – stępem. Ja jechałem na samym końcu. Ponieważ mój koń był niski i miał 

krótki krok, to podczas stępa musiałem go mocno „pchać” do przodu. Wreszcie dotarliśmy do 

wsi, gdzie znajdował się sklep spożywczy. Wszyscy byliśmy zmęczeni i spragnieni, bowiem 
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pogoda tego dnia była piękna. Dowódca zsiadł z konia, poszedł do sklepu i przyniósł nam po 

butelce piwa bezalkoholowego o smaku grejpfruta oraz po batonie. Napój wypiliśmy duszkiem, 

a później zjedliśmy batony. Darek oddał do sklepu butelki i po paru minutach ruszyliśmy w 

dalszą drogę, budząc zdziwienie i uśmiech na twarzach, stojących przed sklepem miejscowych 

mężczyzn. Im więcej przemierzaliśmy kilometrów, tym bardziej byliśmy zmęczeni. 

Ale wreszcie dotarliśmy do wsi Piski, gdzie w miejscowej szkole zostaliśmy 

poczęstowani obiadem. Jednak zanim to się stało, czekał nas pokaz musztry kawaleryjskiej dla 

uczniów, kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły oraz innych obecnych tam 

osób. Ponieważ nigdy nie brałem jeszcze udziału w pokazach, Darek zlecił mi komentowanie 

tego pokazu. Dostałem mikrofon bezprzewodowy i spacerując konno komentowałem 

wykonywane przez oddział figury na boisku szkolnym. Wszystkim się bardzo podobało, choć 

dla koni i jeźdźców, po przebytej drodze, było to męczące. Po pokazie napoiliśmy konie i na 

zmianę chodziliśmy zjeść obiad. Najpierw 2-3 konie trzymał jeden jeździec, a potem ci, którzy 

zjedli trzymali na wodzach konie, by się popasały. Jeszcze kilka łyków wody dla 

kawalerzystów i koni i ruszamy w dalszą drogę. 

W Piskach dołączyło do nas kilku kolegów z 5 Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki. 

W tym składzie zmierzaliśmy do celu. Po drodze przejechaliśmy przez rynek w Śniadowie i 

przez opłotki wyjechaliśmy na polne drogi. Tam przejechawszy wśród upraw kukurydzy, 

wjechaliśmy na leśną porębę, a potem na łąki okalające Czerwin. Znalazłszy mostek na rowie 

melioracyjnym ruszyliśmy galopem do miasteczka. Jednak po paru kilometrach musieliśmy 

sporo stępować, bo końcówka trasy wiodła drogą asfaltową. Widać było wieżę kościoła 

w Czerwinie, ale droga dłużyła się coraz bardziej. We wsi minęliśmy kościół parafialny, urząd 

gminy, sklepy i skierowaliśmy się do obozowiska, usytuowanego przy stadionie gminnym. 

Dotarłszy do obozowiska, zsiedliśmy z koni, rozsiodłaliśmy je i wprowadziliśmy do polowych 

boksów, przygotowanych przez wojsko. Napoiliśmy konie i daliśmy siano. Marcin Polak, po 

sprawdzeniu danych ze smartwatcha, poinformował nas, że przejechaliśmy 36,5 km. 

Tego wieczoru czekała nas jeszcze pyszna kolacja, przygotowana przez wojsko oraz 

urządzanie magazynu na rzędy i paszę. I wreszcie po nakarmieniu koni zasłużony wypoczynek. 

 

 Następne dni wyprawy (05. – 07.09.19 r.) 

Rano o 6-tej karmienie i pojenie koni. Trochę czasu zeszło, bo dużo koni znajdowało się 

na padoku i trzeba było je pilnować, by się nie gryzły i nie kopały. Wodę dla koni dostarczała 

nam miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Później poranna toaleta, śniadanie, czyszczenie 
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butów i szykowanie się do przyjęcia gości. Gośćmi były dzieci i młodzież ze swoimi 

nauczycielami oraz mieszkańcy Czerwina. 

Zbyszek Seibt, Mirek First, ja i jeszcze jeden kolega dostaliśmy zadanie, aby pokazywać 

i komentować wystawy dla przybywających systematycznie gości. Wystawa ta 

i wszystkie wystawy na trasie naszej wyprawy składały się z czterech części: pierwsza to 

komiks dla dzieci i młodzieży, obrazujący przebieg bitwy pod Wolą Gułowską, rozwieszony 

na ogrodzeniu stadionu. Drugi element to banery ukazujące pierwszą wyprawę Wrześniowy 

Szlak, która odbyła się w 2009 r. Trzecia część to plansze z informacjami o historii II wojny 

światowej oraz o oddziałach walczących w kampanii jesiennej 1939 r. Ostatnią część stanowiła 

ekspozycja umundurowania i wyposażenia kawaleryjskiego na przestrzeni wieków. Do tej 

części wystawy należała także armata przeciwpancerna Boffors. 

Podczas oglądania tych wystaw goście mogli obejrzeć wyświetlany zwiastun filmu 

„Ostatni bój”. Również goście mogli zbliżyć się do naszych koni, co dla wielu z nich było 

niebywałą frajdą. Po zwiedzeniu wystaw, gościom prezentowana była musztra kawaleryjska 

oraz umiejętności władania lancą i szablą oraz woltyżerka czyli wykonywanie różnych ćwiczeń 

podczas jazdy konno. Na przyjmowaniu gości, karmieniu koni i siebie zszedł cały dzień. W taki 

sposób schodziły dni pobytu w Czerwinie. W międzyczasie grupa kawalerzystów wyjechała do 

Siedlec na uroczystości rocznicowe z udziałem Wojska Polskiego. Po ich powrocie, mimo 

dużego utrudzenia, wieczorem zorganizowaliśmy ognisko z udziałem lokalnych mieszkańców, 

podczas którego śpiewaliśmy pieśni i piosenki kawaleryjskie.  

Niedziela 08.09.2019 r. 

W niedzielę, po porannych obowiązkach, udaliśmy się konno w umundurowaniu 

polowym (także w hełmach) na uroczystości upamiętniające walkę i ofiary żołnierzy kampanii 

jesiennej 1939 r. Najpierw uczestniczyliśmy w Mszy św. za poległych i zmarłych żołnierzy. 

Część osób weszła do kościoła parafialnego, a część została przy koniach na placu za 

kościołem. Po Mszy wsiedliśmy na konie i przejechaliśmy przed Urząd Gminy, gdzie po 

krótkich przemówieniach, zostały złożone kwiaty przy pomniku upamiętniającym tamte, 

historyczne wydarzenia z udziałem Pułku 3 Strzelców Konnych. W imieniu kawalerzystów 

kwiaty złożył porucznik kawalerii ochotniczej Mirosław First. Następnie wszyscy uczestnicy 

uroczystości przeszli na miejscowy cmentarz, gdzie pochowani są polegli żołnierze. Tam 

odbyła się ostatnia część uroczystości, podczas której przedstawiciele 15. Giżyckiej Brygady 

Zmechanizowanej przeprowadzili apel poległych i oddali salwę honorową. Także złożono 

kwiaty i zapalono znicze. Po uroczystości stępem powróciliśmy do obozowiska. 
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W tym dniu dołączyli do wyprawy Państwo Layerowie: Marcin, jego żona Iza 

(weterynarz) oraz Marek (8 lat) i jego młodsza siostra. Wszyscy jeżdżą konno. Marek ma swój 

mundur kawaleryjski, małą lancę i małego konia. Starał się solidnie wypełniać wszystkie 

kawaleryjskie obowiązki.  

Po południu zaproszeni goście mogli obejrzeć pokaz musztry kawaleryjskiej 

w wykonaniu większej liczby kawalerzystów. Później wszyscy zostali zaproszeni na 

poczęstunek, zafundowany przez lokalnych sponsorów. Po zakończeniu uroczystości 

musieliśmy załadować nasze sprzęty osobiste na transport wojskowy, a następnie 

uporządkować teren i około 16-tej wyruszyć konno do Śniadowa. Wykonanie wszystkich 

czynności przed odjazdem zajęło nam więcej czasu niż się spodziewaliśmy. Musieliśmy 

sprzątnąć śmieci, zwinąć zbiornik na wodę dla koni, opróżnić boksy końskie ze ściółki i gnoju 

oraz zwieźć to na wyznaczoną pryzmę, zebrać żłoby i wiadra po napojeniu koni, a także 

wszystkie sprzęty z terenu obozowiska i załadować je do koniowozu. Po wykonaniu tych 

czynności i osiodłaniu koni, ruszyliśmy do Śniadowa. 

Znaliśmy już tę trasę, ale gdy dotarliśmy do łąk poprzedzielanych rowami 

melioracyjnymi i do poręby, zaczęło się ściemniać. Wobec tego nie mogliśmy już galopować, 

ani także jechać kłusem. Dopiero gdy wyjechaliśmy na drogę wśród kukurydzy, mogliśmy już 

kłusować. Ale w ciemnościach niektóre konie zaczęły się ścigać lub tak, jak mój „Ares”, 

odsuwać się od jadącego obok „Dolara”, który próbował gryźć. To powodowało, że w szyku 

panował spory chaos. Mimo nie bardzo długiej trasy, przejazd zmęczył nas, a mnie szczególnie. 

Gdy zbliżyliśmy się do przedmieść Śniadowa, światła z gospodarstw i lampy uliczne pozwoliły 

lepiej widzieć pokonywaną drogę. Byliśmy już blisko, ale ze względu na asfalt lub chodniki 

musieliśmy jechać stępem. Już przed samym obozowiskiem przejechaliśmy wjazd do niego i 

musieliśmy zawrócić. Gdy wjechaliśmy na teren obozowiska, okazało się, że ekipa wojskowa 

nie postawiła jeszcze boksów dla koni. Rozsiodławszy konie, wprowadziliśmy je na padok 

ogrodzony pastuchem elektrycznym i napoiliśmy je. Większość osób musiała pomagać w 

montażu boksów stajennych. Ja byłem już tak bardzo zmęczony i odwodniony, że myślałem 

tylko o napiciu się wody. Kwatermistrz zbył mnie, gdy zapytałem, gdzie znajdę wodę. Dla 

niego najważniejsze było postawienie boksów. Na szczęście dowódca mojej sekcji – chorąży 

kawalerii ochotniczej Zbyszek Seibt wskazał mi miejsce, gdzie z węża napełniał się zbiornik 

na wodę dla koni. Wreszcie mogłem uzupełnić płyny w organizmie i wziąć się do pracy. Po 

zbudowaniu stajni wprowadziliśmy do nich konie, nakarmiliśmy je, w jednym wolnym boksie 

umieściliśmy rzędy końskie i paszę. Kolacja, toaleta wieczorna i wreszcie sen. 
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Poniedziałek 09.09.19 r. 

W poniedziałek od rana przybywali Goście (jak w każdym miejscu obozowania). Tym 

razem zostałem zluzowany z oprowadzania, ale pomagałem w ustawianiu toru do pokazów oraz 

obsługiwałem te pokazy. Tu zdarzyła się przygoda. Po poprawieniu pozornika, odbiegając z 

trasy jednego jeźdźca, wszedłem na trasę pędzącego innego jeźdźca. Na szczęście zdążyłem 

odskoczyć. Znów Pan Bóg miał mnie w swojej opiece. 

Wieczorem w miejscowym kościele odprawiona została Msza św. za dusze poległych 

w tej okolicy. Kawaleria przybyła samochodami wojskowymi. Ja i Zbyszek Waligórski 

służyliśmy do Mszy. Ksiądz proboszcz skierował do obecnych bardzo ciekawe słowa. Po Mszy 

wszyscy przeszli na miejscowy cmentarz, znajdujący się blisko kościoła, aby oddać cześć 

pochowanym tam poległym żołnierzom. Modlitwy przy grobie poprowadził 

Ks. Proboszcz. 

Po tej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na uroczystą kolację do lokalnej 

restauracji. Obecni byli przedstawiciele władz Gminy Śniadowo oraz osoby z lokalnego 

establishmentu. Tego wieczoru dołączył do nas Hubert Walas, student, początkujący jeździec 

z Piotrkowa Trybunalskiego, który chciał pomóc w wyprawie. Hubert zaprojektował 

i wykonał prototyp karabinka, który nam pokazał. Był z nami do 13 września do naszego 

wspólnego wyjazdu po przyjeździe do Olszewa. 

Następnego dnia (10.09.19 r.) odbyły się uroczystości ku czci poległych w Truszkach, 

niedaleko Śniadowa. Oddział kawalerii z pocztem sztandarowym oraz kompania honorowa 

Wojska Polskiego także ze swoim sztandarem udali się na miejsce uroczystości. W pobliżu 

znajdowała się Szkoła Podstawowa w Truszkach im. Pułku 3 Strzelców Konnych, której kadra 

pedagogiczna, dzieci i młodzież kultywują tradycje Pułku. Przy krzyżu i monumencie, 

poświęconym poległym z Pułku 3 Strzelców Konnych, stojącym na rozstaju dróg została 

odprawiona Msza św. za poległych. Po Mszy odbyło się pasowanie szablą na uczniów 

pierwszoklasistów przez porucznika kaw. och. Mirosława Firsta, w obecności Dowódcy 

Batalionu Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej ppłk. Wojciecha 

Łączyńskiego i w obecności pocztu sztandarowego Szkoły, której kadra przygotowała całą 

uroczystość. 

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia z przedstawicielami Gminy, Szkoły i Rady 

Rodziców odczytano Apel Poległych, oddano salwę honorową i złożono kwiaty. W imieniu 

kawalerii wiązankę złożyli: rotmistrz kawalerii ochotniczej Dariusz Waligórski, porucznik 

kawalerii ochotniczej Mirosław First oraz piszący te słowa plutonowy podchorąży kawalerii 
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harcerskiej Jacek Tworkowski. Wzruszająca była sytuacja, gdy każdy nowo pasowany 

pierwszoklasista składał przy pomniku ku czci poległych, jedną różę. Wszystkie te działania 

organów Szkoły wyraźnie ukazywały wartości, jakie im przyświecają. Przy tak małej szkole 

istnieje nawet chór dziecięcy, a wszyscy funkcyjni uczniowie mają odpowiednie stroje. Żeby 

tego było mało, to po oficjalnej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na polowy poczęstunek 

– coś na ciepło i duży wybór ciast. Bardzo miło wspominam tę uroczystość. Raduje się serce, 

że są takie szkoły i ludzie w nich działający. 

Kolejnego dnia (11.09.19 r.) nastąpił przejazd do Szumowa. 

     plut. podchorąży kaw. harcerskiej Jacek Tworkowski 

 

 

Uroczystości w Truszkach 

 

Olszewo 

Wspomnienie najmłodszego uczestnika wprawy 

      Moje ulubione wspomnienie z Wrześniowego Szlaku to rekonstrukcja bitwy w Olszewie. 

       Bardzo mi się podobało to, że było to jak na prawdziwej wojnie. Trochę się bałem, bo 

blisko nas wybuchały pociski a trochę cieszyłem po pierwsze z tego, że to nie prawdziwa wojna, 

a po drugie, że mogłem w tym uczestniczyć. 
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       Fajne były też atrakcje zorganizowane przez wojsko na przykład tor przeszkód, strzelanie 

do tarcz z pistoletów na kulki i wiele innych. Ponieważ byliśmy bardziej organizatorami niż 

widzami, to mogłem z moją siostrą się przewieźć prawdziwym czołgiem.  

       Na początku obchodów była musztra, w której brało udział dużo koni i kawalerzystów. 

Byłem najmłodszy z nich i podobało mi się, że mogłem wystąpić wraz z innymi lansjerami 

w pokazie. 

Niedaleko obozowiska było pole kukurydzy, w którym z siostrą zrobiliśmy bazę. 

       kandydat kaw. och. Marek Layer (8 lat) 

 

Autor tekstu na swoim kucyku Buła podczas przygotowań do pokazu w Hajnówce – wyprawa 

Wrześniowy Szlak 2019 

 

 

Pułk 3 Strzelców Konnych w AVIZA-ch 

 Prezentujemy kolejny rok z życia Pułku 3 Strzelców Konnych, przedstawiony 

w wybranych tekstach AVIZ, zamieszanych w rozkazach dziennych Pułku. W tych awizach 

podawane były informacje dotyczące przedsięwzięć (propozycji) przełożonych, imprez 

kulturalnych, ofert handlowych, a także ogłoszeń o rzeczach zagubiony lub znalezionych. 

Dzięki odczytywanym codziennie rozkazom dowódcy Pułku, treść AVIZ docierała do jego 

całego stanu osobowego.  
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 AVIZO - pisemne zawiadomienie pocztowe o nadejściu przesyłki; zawiadomienie, 

powiadomienie, ogłoszenie, ostrzeżenie, rada, krótka informacja, pisemny komunikat 

umieszczony w miejscu publicznym.  

 

AVIZA z roku 1930 (pisownia oraz interpunkcja oryginalna) 

8.01.1930 

 Szef Sztabu Brygady Kaw. Baranowicze powiadamia, iż któryś z oficerów sztabowych 

biorących udział w ćwiczeniu aplikacyjnym brygady pozostawił w mieszkaniu szefa sztabu 

rękawiczki. Zgłaszających prosi się o podanie ich wyglądu. 

22.01.1930 

 1/ Pod protektoratem J.W.P. Genarałostwa Litwinowiczów odbędzie się dnia 1 lutego 

b.r. w salach kasyna garnizonowego w Grodnie „Bal Myśliwski”, na który ofic. klub łowiecki 

garnizonu Grodno zaprasza Korpus Ofic. 3 p.s.k. 

 2/ W czasie między 12 a 20 b.m. por. Totjew Wacław zagubił czy też pozostawił 

w obrębie koszar papierośnicę srebrną z napisem „Adamowie Braniccy”. 

Znalazca zwróci por. Totjewowi za wynagrodzeniem. 

31. 01.1930 

 W dniu dzisiejszym godz. 16.30 w kasynie ofic. odbędzie się odczyt p.t. „System 

terytorialno-milicyjny a kawaleria” - prelegent mjr Dunin Zuchowski Włodzimierz. 

Obecność wszystkich pp. oficerów obowiązkowa. 

5.02.1930 

 1/ W dniu dzisiejszym na godz. 16-tą pułk pomaszeruje wraz z plut. trębaczy na 

przedstawienie cyrkowe, które się odbędzie specjalnie dla wojskowych po cenach zniżonych: 

 Pp. oficerowie i podoficerowie zaw.  1 zł. 

 Szeregowcy    30 gr. 

Szwadrony pod d-twem wyznaczonych podoficerów. Podoficerowie ci zbiorą od swych ludzi 

pieniądze naprzód i wręczą przy cyrku st. wachm. Kowalewskiemu. 

Całość poprowadzi oficer inspekcyjny pułku. 

22. 02.1930 

Ilustrowany tygodnik dla podoficerów 

 Wojskowy Instytut Naukowy od kwietnia b.r. przystępuje do wydawnictwa 

„Ilustrowanego Tygodnika dla Podoficerów”, którego celem jest podniesienie poziomu 

umysłowego tak pod względem wojskowym jak i też ogólnym. 
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 Życzący zaprenumerować wspomniany tygodnik podofic. przedstawią w terminie do 

godz. 11-tej dn. 26 b.m. pisemne zgłoszenia do płatnika pułku. Cena prenumeraty wynosi 

2 zł. 80 gr. miesięcznie.  

23.03.1930 

 Wyższa Szkoła Wojenna przystąpiła do wydania skryptów z wykładów wygłoszonych 

w W.S.Woj. na I i II kursie. W ciągu m-ca kwietnia, maja i czerwca b.r. ukażą się 

w oddzielnych zeszytach. 

 Kawalerja /1 zeszyt/. 

 Cena zeszytu wraz z mapą wyniesie 6 zł. 

Oficerowie reflektujący przedstawią w terminie do dn. 24 b.m. godzina 14-ta zamówienia do 

d-twa pułku. 

3.04.1930 

 1/ Napad na kpt. Katyllę: 

 Oficerowie jadący w dniu 29 września 29 r. pociągiem Nr. 822 odchodzącym 

z Brześcia n/B o godz. 23.45 w stronę Warszawy, którzy byli świadkami, względnie mogą 

udzielić bliższych danych w sprawie napadu jakie miał miejsce w tym pociągu na kpt. Katyllę 

Macieja, podadzą swoje nazwiska i przydział służbowy D-twu Żand. M.S.Woj. powołując się 

na L.dz.285/Pfn. 30. 

 2/ Historja walk o wyzwolenie Wileńszczyzny - wypełnienie i nadesłanie kart 

rejestracyjnych przez uczestników walk.  

 W ubiegłym roku powstało w Wilnie Towarzystwo Badania Dziejów wyzwolenia 

Wileńszczyzny, które działa w ścisłej współpracy z Wojsk. Biurem Historycznym. 

 Zadaniem tego Towarzystwa jest zbieranie wszelkich dokumentów, dotyczących historji 

rozwoju wypadków na terenie Wileńszczyzny od r. 1914 do 1923, w celu opracowania historji 

wysiłku niepodległościowego.  

 Ponieważ zamierzona praca polega na odtwarzaniu wypadków przeważnie na podstawie 

relacji, gdyż na ogół dokumenty są nieliczne, uczestnicy walk o wyzwolenie Wileńszczyzny, 

przenależni do istytucyj centralnych i biur nadeślą do dn. 15 maja 1930 r. wypełnione karty 

rejestracyjne według wzoru znajdującego się w adjutanturze pułku, do Wojskowego Biura Hist. 

w Warszawie.  

Podstawa: Obwieszczenie Dz. Rozk. Nr. 9 z dn. 18.III.1930 r. 
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 12.04.1930 

Dowódca i korpus. Ofic. 15 pułku ułanów Poznańskich nadesłał dla Korpusu Oficerów 

Pułku 3 strz. konnych zaproszenie na Doroczne Święto Pułkowe, które odbędzie się w dniu 23-

go kwietnia b.r. 

 15.04.1930 

Podofic. zaw. podadzą w dniu dziś. do godz. 9-tej do d-twa pułku wykazy otrzymanych 

nagród od r. 1922 do 1929 wł. wg. wzoru jak niżej: 

Wachm. X  - konk. hipp. 3 p.s.k.  data   I nagroda. 

19. 04.1930 

 1/ Podaję do wiadomości ofic. zainteresowanych, że zawody konne /konkurs Święta 

Pułkowego/ odbędą się w myśl Reg. Sport. Konn. w wojsku. 

 2/ Celem ustalenia klasy koni do zawodów pp. ofic. zapodadzą do dn. 25 b.m. godz. 

12-ta mianowania swoich koni. Term. nieprzekr. 

 3/ Warunki konkursu władania b.br. dla podofic. uzupełniam w ten sposób, że udział 

mogą brać wszyscy podofic. 

 23. 04.1930 

 Staraniem Powiatowego Komitetu WF i PW dnia 3 maja br. w Wołkowysku odbędą się 

doroczne: bieg kolarski 22 km na trasie Wołkowysk – Izabelin oraz 3 km bieg na przełaj. 

Życzący wziąć udział przedstawią zgłoszenia do Komendy Obwd. PW 76 p.p. 

w Wołkowysku do dnia 25 b.m. 

28. 04.1930 

 Podofic. i szer., którzy otrzymali dyplomy do nagród zdadzą w dniu dzisiejszym do kanc. 

d-twa pułku przez kanc. szw. do godz. 12-tej, celem podpisania. 

9. 05.1930 

 1/ Podaję do wiadomości pp. ofic. i podofic. zaw., że rodziny ich mogą korzystać 

z leczenia w szpitalu wojskowym w Ciechocinku w sezonie zimowym 1930/31 od dn. 

15 września 1930 r. do 15 maja 1931 r. 

Zainteresowani chcący korzystać z leczenia w tym sezonie zgłoszą się do D-twa pułku w dniu 

10 bm. do godz. 11-tej. 

 2/ W dniu 10 bm. w związku z odejściem wachm. Janczyka odbędzie się wspólna 

fotografia korpusu podofic. 

Wszyscy podofic. zaw. i nadterm. stawią się o godz. 15.30 na placu przed I szw. 
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12. 05.1930 

W dniu 13 b.m. od godz. 11.30 - 14-ej w spółdzielni pułkowej zamawiać można materiały 

wojsk. i cywilne na dogodnych warunkach, u przybyłego przedstawiciela fabryk Bielskich 

„Bielten”. 

16. 05.1930 

1/ Pp. oficerowie zgłoszą pisemnie do adiutanta pułku do dn. 20 b.m. nazwiska gości, 

których chcą zaprosić na „trójki”. 

/może ktoś z czytelników wie o co chodzi z tymi „trójkami”/ 

 2/ Podaję do wiadomości, że z dniem 15 b.m. został zmieniony rozkład jazdy pociągów 

pospiesznych: 

 Warszawa - Baranowicze - godz. 12.28 odejście z Wołk. Centr. 

 Baranowicze - Warszawa – godz. 16.18 odejście z Wołk. Centr. 

23. 05.1930 

1/ P.p Oficerowie podoficerowie i szeregowi zdadzą wypożyczone książki z bibljoteki 

żołnierskiej oraz bibljoteki Polskiego Białego Krzyża. Referenci oświatowi szwadronów 

zdadzą wydane podręczniki do wykładów prowadzonych przez nauczycieli cywilnych 

w terminie do dnia 24 b.m. g. 15. Niezdane książki uważane będą za zagubione, a wartość 

książki będzie potrącona z poborów na dzień 1 czerwca b.r. 

 2/ W dniu 24 maja b.r. w spółdzielni żołnierskiej między godz. 12, a 14-tą sprzedawać 

będzie materiały przedstawiciel z „Fabryk Bielskich’. 

30.05.1930 

Życzący nabyć sobie mapy rejonu Wołkowysk mogą nabyć je w spółdzielni żołnierskiej. 

3.06.1930 

Który z pp. oficerów lub podoficerów znalazł lub był w posiadaniu książeczki „Halicki 

Rostafiński - Służba Kawalerzysty w Polu”, opatrzonej podpisem por. Myszkowskiego, zwróci 

takową do d-twa pułku. 

Powyższą książkę por. Myszkowski pozostawił w 1-szym szw., ewentualnie wypożyczył 

komuś z pp. oficerów względnie podoficerów. 

14. 06.1930 

 Wschodni Kresowy Klub Jazdy Baranowicze, uprzejmie zaprasza Korpus Ofic.  

3 p.s.k. o przybycie na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 16-go czerwca 

b.r. w pierwszym terminie o godz. 13.00, w drugim terminie o godz. 14.00. 

Powyższe zebranie odbędzie się w kasynie ofic. 26 pułku uł. 
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16.06.1930 

 Podaję do wiadomości, że w spółdzielni pułkowej są do nabycia bloki meldunkowe 

i wkładki do nich. 

27.06.1930 

W obrębie koszar zostały znalezione 4 kluczyki spięte drutem - 3 kluczyki większe 

i jeden mały. Do odebrania w kanc. d-twa pułku. 

9.07.1930    /w czasie koncentracji, manewrów, BK Baranowicze/ 

Została znaleziona szabla ofic. na st. kol. Orańczyce i jest do odebrania w d-twie 

25 p.uł. Zainteresowany zamelduje pisemnie do d-twa pułku. 

17.07.1930 

 Na czas przemarszu do miejsca koncentracji i w czasie samej koncentracji w r. bież. 

potrzebne niżej podane mapy:  

 1/ Mir - Stołpce 

 2/ Horodyszcze 

 3/ Nieawież 

 4/ Baranowicze 

 5/ Słonim – Wschód 

 6/ Słonim - Zachód 

 7/ Jaremicze 

 8/ Uzda 

 PP. ofic. i podofic. zaw. życzący nabyć po cenie zniżonej podadzą na piśmie do d-twa 

pułku do godz. 10-tej dnia 18 b.m. liczbę mapy. 

9.08.1930 

W dniu 9 i 10 b.m. odbywa się zjazd legionistów w Radomiu.  

Dowódca O.K.IX polecił umożliwić jak największej ilości oficerów wzięcie udziału w tym 

zjeździe. Oficerowie życzący wziąć udział zgłoszą pisemnie do dowództwa pułku. 

15.08.1930 

Podaję do wiadomości, że z m. Mirem nawiązano połączenie telef. przez 27 p.uł. 

Telefon w Mirze znajduje się w mieszkaniu por. Włodarkiewicza. 

22.08.1930 

 W czwartek dnia 16 października b.r. w sali Resursy /Hotel Bristol/ w Kielcach odbędzie 

się „Bal Wyścigowy”, na który zarząd zaprasza Korpus Ofic. 3 p.s.k. 
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3.10.1930 

 W dniu 3 listop. b.r. popołudniu, jak dnia Św. Huberta, odbędą się staraniem Koła Sportu 

Konnego biegi myśliwskie ofic., podofic. ewentualnie z udziałem cywilnych jeźdźców w 

rejonie Książęcych Górek. Pp. oficerowie i podoficerowie życzący zaprosić gości - złożą do 

dnia 7 b.m. godz.12-ta na ręce por. Spodenkiewicza /kanc. pułkowa/ wykazy celem otrzymania 

kart zaproszeniowych.  

8.10.1930 

 W niedzielę 12-go b.m. staraniem Koła Sportu Konnego odbędzie się bieg myśliwski dla 

oficerów /Polowanie o nagrodę honorową lisa śladem/. Zbiórka pp. oficerów o godz. 

11-tej przed ambulansem wet. Siodłanie dowolne. Udział pp. oficerów obowiązkowy, konie 

służbowe. 

18.10.1930 

 W środę dnia 22 b.m. godz. 17-ta posiedzenie Koła Sport. Pułku w bibliotece kasyna ofic. 

Obecni przewodniczący wszystkich sekcji sport. 

Cel posiedzenia - 1/ ustalenie ogólnego planu rocznego pracy; 

        2/ program pracy na okres zimowy; 

        3/ wnioski do wsparcia finansowego poszcz. sekcji na og. zebranie ofic. 

25.10.1930 

 W dniu 26 b.m. w sali kina „Polonia” z udziałem chóru i orkiestry, zostanie wyświetlony 

pierwszy film spółdzielczy „Pod tęczowym sztandarem”. 

Początek godz. 14.30. 

 Ze względów ideowych i treści filmu, dowódcy pododdziałów zezwolą jak największej 

ilości szereg. wolnym od zajęć służb na wyjście do kina. 

Wstęp 20 gr. od osoby. 

 Zbiórka godzina 14-ta przed bud. 1-go szw., skąd podofic. służbowy poprowadzi oddziała 

do kina.  

28.10.1930 

 W dniu 23 b.m. w spółdzielni pułkowej od godz. 12 do 15-ej przedstawiciel firmy 

Bielskiej, wystawi próbki mat. wojsk. i cyw., które można nabyć na dogodnych warunkach: 

 a/ mat. wojsk. - 8 rat od dn. 1.XII.b.r. 

 b/ jedwab i mat. bławatne - 5 rat od dn. 1.XII.br. 

23.11.1930 
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 Na ręce moje w dniu dzisiejszym plut. zaw. Gojke Józef złożył zaproszenie na ślub swój, 

który odbędzie się dn. 25 b.m. godz. 15-ta w kościele Wołkowysk-Centralny. 

27.11.1930 

 Dnia 25 b.m. na terenie koszar por. Oleksy Jan zgubił pistolet syst. „Browning” wraz 

z futerałem. Por. Oleksy prosi znalazcę o zwrócenie za wynagrodzeniem.  

12.12.1930 

 Dowódca Okręgu Korpusu Nr. III. nadesłał prospekt wydania w 8-miu tomach 

p.t. „Józef Piłsudski, Mowy i Rozkazy”, celem ewent. zaprenumerowania przez pp. oficerów 

i podoficerów. 

Z prospektem pp. oficer. i podoficer. zostaną zapoznani na odprawach. 

Warunki: zł. 12 za tom, wpłaty miesięczne /za całość zł. 96/. Pp. oficer. i podofic., którzy pragną 

nabyć wspomniane wydawnictwo wpiszą swe nazwisko na listę prenumeratorów, znajdującą 

się u adiutanta pułku do dnia 20 b.m. 

17.12.1930 

 Nadesłali dla pułku życzenia Świąteczne i Noworoczne: 

Dca Bryg. Kaw. Baranowicze, Szef Sztabu O.K.III, Szef Sztabu O.K.IX., Dca Bryg. Kaw. 

Suwałki, Dca 17 Bryg. Kaw., Dca Bryg. Kaw. Poznań, Płk w st. sp. Tomaszewicz, 

Kom. C.W.K. Grudziądz, Szef Oddz. Wyszk. O.K.IX, Kier. Sam. Ref. Inf. O.K.III, 

2 i 3 p. Szwoleżerów, 1, 2, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 pułki ułanów, 

2, 4, 5. 7, 8, 9 p. strz. konnych, 2, 6, 9, 11, 12 dyw. piechoty, Szef Wet. O.K.III, 

Szef Inż. O.K.III, Zarządca Skł. Uzbr. Nr. III, Kom. Obozu Ćwicz. Leśna, Dca Szw. Zap. 

4 i 13 p. uł, Dca zap. szw. 26 p. uł., Zarządca Skła. Mat. Int. Wołkowysk, ppłk. Wacław 

Szalewicz, por. Błasiński, Wojewoda Nowogródzki, Wojewoda Białostocki, Starosta 

Powiatowy w Wołkowysku, Burmistrz Wołkowyska, Pow. Kom. Policji Państw., Ks. Albin 

Jaroszewicz, Rabin Gm. Wołkowysk, Nacz. Urz. Poczt. i Telegraf. Wołkowysk, Prezes Pol. 

Tow. Opieki Nad Sierotami Woj. Pol. i wojsk. dziećmi inwalidów, Tow. Kolej. „Ognisko” 

z Wołkowyska, Inż. Suszczewski, Państwo Nieszpiccy.  

 

         Marek Hazubski  
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Co roku w rocznicę połączenia szwadronów 

Co roku, w sobotę i niedzielę przypadające najbliżej 27 kwietnia – datę święta 

pułkowego Pułku 3 Strzelców Konnych im Hetmana Polnego Koronnego Stefana 

Czarneckiego, członkowie Szwadronu Toporzysko odwiedzają w Krakowie i okolicach groby 

osób związanych z P3SK. 

W tym roku uroczystości te miały miejsce w sobotę 24 kwietnia. Jako pierwszy został 

odwiedzony przez nas Cmentarz Salwatorski znajdujący się na zboczu, którego zwieńczeniem 

jest Kopiec Kościuszki. Pochowany jest tam podpułkownik dyplomowany Jan Małysiak  - 

ostatni dowódca pułku.  Ppłk. Dypl. Jan Małysiak objął dowództwo Pułku 3 Strzelców Konnych 

w Wołkowysku w maju 1939 roku i dowodził nim do 6 października 1939 roku, dzień po 

ostatecznej kapitulacji Wojska Polskiego,. Wojnę spędził w niewoli, a po powrocie do kraju osiadł 

w Krakowie.  

 
Płyta nagrobna płk dypl. Jana Małysiaka 

W tej samej alei, znajduje się grób innego kawalerzysty majora Adama Królikiewicza, 

nie związanego co prawda z P3SK, ale zapisanego na złotych kartach polskiego jeździectwa. 

Członkowie Szwadronu Toporzysko upamiętniają również tego kawalerzystę, jako  pierwszego 

w historii Polski zdobywcę indywidualnego medalu olimpijskiego, na dodatek w jeździectwie. 

Major Adam Królikiewicz zdobył brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.  
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Kolejną nekropolią, którą co roku odwiedzamy jest Cmentarz Rakowicki, gdzie 

spoczywa twórca 3 Pułku Strzelców Konnych w 1815 roku -  pułkownik Marcin Amor hrabia 

Tarnowski. Dowodził on pułkiem od stycznia do września 1815 roku. Płk. Marcin hr. 

Tarnowski ma na Cmentarzu Rakowickim dwa pomniki. Jeden to płyta nagrobna, natomiast  

drugi, położony w pewnej odległości od nagrobka, to obelisk z wykutym w kamieniu 

życiorysem. Ciekawostką jest to, że kamieniarz przy wykuwaniu jednej z dat pomylił się i aby 

nie tworzyć nowej płyty, po prostu przekuł jedną cyfrę.  

 

Płyta nagrobna Marcina Amora hr Tarnowskiego 

W innej części Cmentarza Rakowickiego położony jest grób pułkownika Bronisława hr. 

Lubienieckiego, który w 1939 roku, jeszcze w stopniu kapitana był lekarzem weterynarii P3SK. 

We wrześniu wraz z taborami, w którym znajdowały się ranne konie dostał się do niewoli, gdzie 

spędził wojnę. Po wojnie wrócił do kraju i osiadł w Krakowie. Był inicjatorem powstania i 

wieloletnim dowódcą Koła Pułkowego byłych Żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych.  
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Płyta na grobowcu, w którym pochowany jest płk dr Bronisław hr, Lubieniecki 

 

Kolejnym grobem, który odwiedziliśmy była mogiła podpułkownika Romana Witka. W 

1939 roku będąc  w stopniu podporucznika .dostał się do niewoli. Po wyzwoleniu wrócił do 

służby w Ludowym Wojsku Polskim. Był adiutantem marszałka Polski Mariana 

Spychalskiego. Po śmierci płk. Lubienieckiego został dowódcą Koła Pułkowego byłych 

Żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych.  

 
Grób ppłk Romana Witka 
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W trakcie tej wizyty pamiętamy również o naszym koledze Szymonie Teledze, który 

spoczywa na tym cmentarzu. Szymon był członkiem 15 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej 

imienia Pułku 3 Strzelców Konnych I niestety odszedł od nas przedwcześnie. 

Wizytę na Cmentarzu Rakowickim kończymy przy grobie Pierwszego Kawalerzysty II 

Rzeczypospolitej – generała brygady (byłego pułkownika) Bolesława Wieniawy-

Długoszowskiego, który od 1990 roku spoczywa w kwaterze Legionów,. Życiorys tej postaci 

jest chyba wszystkim znany.  

 

 
Grób gen. dyw. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego 

Poza Krakowem aczkolwiek w niewielkiej odległości położone są jeszcze dwa groby. 

W Czernej koło Krzeszowic spoczywa generał brygady Aleksander Błędowski - żołnierz 3 

Pułku Strzelców Konnych w latach 1815 – 1817, a następnie dowódca tegoż pułku w randze 

pułkownika w czasie Powstania Listopadowego. Poważna rana odniesiona pod Wawrem 

skutkowała wzięciem do niewoli przez Rosjan. Generał, po oddaniu go Polakom, zmarł na 
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cholerę w Krzeszowicach. Na grobowcu Moskale rozkazali skuć inskrypcje w językach 

polskim i łacińskim mówiące, że zmarł na cholerę „wierną towarzyszkę Moskali”. 

 

 Pełna inskrypcja znajduje się na tablicy w języku polskim wmurowanej obok grobowca.  

 

Na cmentarzu w Korzkwi spoczywa Wincenty Smolak związany z Kołem Pułkowym 

byłych Żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych. Brał czynny udział w propagowaniu pamięci o 

miejscach związanych z walkami pułku w 1939. Inną działalnością Wincentego Smolaka było 

propagowanie hipoterapii jako formy leczenia dla dzieci.  
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Na zakończenie krótkiego przewodnika po miejscach spoczynku osób związanych z 

Pułkiem 3 Strzelców Konnych, które co roku odwiedzamy, chcę wspomnieć jeszcze o jednym 

miejscu. Na cmentarzu w Piskorzowie koło Dzierżoniowa znajduje się grób wachmistrza Pawła 

Jackiewicza. Wachm. Jackiewicz wielokrotnie odwiedzał nas w Toporzysku i przekazywał nam 

swoją wiedzę nabytą podczas służby w pułku.  

Coroczne wizyty na grobach są naszą sztafetą pamięci pokoleń, którą chcemy przekazywać 

nowym członkom Szwadronu Toporzysko. 

chor. kaw. och. Zbigniew Seibt 

 

22 – 23 maja 2021 Święto Pułkowe w Szwadronie Toporzysko 

W dniach 22 – 23 maja 2021 w Toporzysku. Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 

Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego zorganizował obchody święta 

pułkowego. Z racji ciągle panującej pandemii miały one skromniejszy charakter.   

Głównym wydarzeniem obchodów  był uroczysty capstrzyk, w którym wzięli udział 

członkowie Szwadronu Toporzysko w szyku pieszym wraz z pocztem sztandarowym. Jako, że 

w tym roku przypada 100 rocznica powołania do życia 3 Pułku Strzelców Konnych z miejscem 

postoju w Białymstoku – poczet sztandarowy wystąpił w strojach historycznych nawiązujących 

do pierwszego pułku z okresu Księstwa Kongresowego – dokładnie tak jak występował poczet 

sztandarowy w przedwojennym pułku. 

 
Szwadron Toporzysko z pocztem sztandarowym w strojach historycznych 
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Były również obecne poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych oddziałów Federacji 

Kawalerii Ochotniczej oraz poczet sztandarowy 15 Batalionu Dowodzenia im. Pułku 3 

Strzelców Konnych z Giżycka. Wśród zaproszonych gości byli wojewoda małopolski, 

przedstawiciele władz gminy Jordanów, gminy Adamów, przedstawiciele Wojska Polskiego – 

18 Dywizji Zmechanizowanej im. płk. Tadeusza Buka,  dowództwa 15 Batalionu Dowodzenia, 

oraz reprezentanci oddziałów Federacji Kawalerii Ochotniczej.  

 
Warta honorowa przy tablicy upamiętniającej Strzelców Konnych z P3SK w Toporzysku.  

Na posterunku strzelcy kaw. och. Maciej Pyrz i Zbigniew Waligórski 

Uroczystością dowodził pułkownik WP w stanie spoczynku Andrzej Gładysz – były 

dowódca 15 Batalionu Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy 

Czarnego. Mszę świętą, która rozpoczęła uroczystości koncelebrował ks. płk Maciej Kozicki. 

Po liturgii delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym poległych i zmarłych 

żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarneckiego.  

Na zakończenie uroczystości wojewoda małopolski pan Ryszard Pagacz wręczył w imieniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

odznaczenia – Medal Stulecia odzyskania Niepodległości i Medal Opiekuna Miejsc Pamięci 

Narodowej.  

Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości otrzymali: 

rtm. kaw. och – Dariusz Waligórski, por. kaw. och. Mirosław First, ppor. kaw. och.  Bartosz 

Czech-Kosiński, chor. kaw. och. Tomasz Piechowicz. 
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Natomiast Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej zostali odznaczeni: 

por. kaw. och. Mirosław First, st. wachm. kaw. och. Michał Karpierz, wachm. kaw. och. 

Mirosław Bajak. 

 
Por. kaw. och. Mirosław First otrzymuje odznaczenie z rąk wojewody małopolskiego pana 

Mirosława Pagacza 

Integralną częścią obchodów święta były Zawody Kawaleryjskie o buzdygan płk dr 

Bronisława hr. Lubienieckiego. 

W zawodach wzięła udział rekordowa ilość zawodników. W klasie Entrée wystartowało 

13 zawodników z 4 oddziałów. Najliczniej reprezentowany był zespół gospodarzy.  Zwycięzcą 

w tej klasie został st. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul na koniu Faktor reprezentujący Pułk 3 

Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. 

W klasie LL wystartowało 10 zawodników reprezentujących 6 oddziałów. W tej klasie 

zwycięzcą został chor. kaw. och .Grzegorz Wojtaczka na koniu L.S Charlotte z 20 Pułku 

Ułanów im. króla Jana III Sobieskiego.  

W klasie L o nagrodę przejściową – buzdygan płk dr Bronisława hr. Lubienieckiego 

walczyło 4 zawodników, każdy reprezentował inny oddział. W 2021 roku zwycięzcą został por. 

kaw. och. Paweł Foremny na koniu Akr reprezentant 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. 

płk Jana Hipolita Kozietulskiego.  

Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, że oprócz reprezentantów oddziałów 

wymienionych wyżej  oglądaliśmy również zawodników z 5 Pułku Ułanów Zasławskich, 8 

Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich, 5 Dywizjonu 

Artylerii Konnej. 
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Dekoracja uczestników zawodów 

 

 

 
Ekipa P3SK na koniach od lewej ppor. kaw. och. Paweł Urban, plut. kaw. och. Andrzej Ryś, 

strz. kaw. och. Zbigniew Waligórski, st. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul, strz. kaw. och. 

Michał Wieńć, st. strz. kaw . och. Mateusz Kolaniak. strz. kaw. och.  Bartosz Jab. 

Stoją chor. kaw. och. Tomasz Piechowicz, por. kaw. och. Paweł Wieńć. St. wachm. kaw. och. 

Michał Karpierz 
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Zdobywca buławy w 2021 roku ppor. Kaw. och Paweł Foremny na koniu Akr z trenerką panią 

Moniką Gawlińską  

 

12 – 13 czerwca 2021 Zawody Kawaleryjskie Militari Niepołomice 

Reprezentacja Szwadronu Toporzysko, tradycyjnie już, startowała w zawodach 

zorganizowanych przez  Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady 

Kawalerii noszące barwy 5 DAK.  

W klasie Entrée wystartowali st. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul na koniu Faktor, st. 

strz. kaw. och. Mateusz Kolaniak na koniu Mniszka, strz. kaw. och. Michał Wieńć na koniu 

Hetman II. St. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul zajął w zawodach 3 miejsce. 

W klasie LL wystartowali plut. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Tina i strz. kaw. och. 

Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś. Plut. kaw. och. Andrzej Ryś zajął w zawodach 2 

miejsce. 
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W klasie L wystartował ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu Remington zajmując w 

zawodach 2 miejsce.  

 

03 – 04 lipca 2021 Zawody Kawaleryjskie Militari w Wierzawicach 

Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów, im. Króla Jana III 

Sobieskiego z okazji swojego święta pułkowego zorganizował Zawody Kawaleryjskie Militari 

będące kolejną kwalifikacją do Mistrzostw Polski Militari.  

Reprezentantami Szwadronu Toporzysko byli: 

W klasie Entrée - st. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul na koniu Faktor, st. strz. kaw. 

och. Mateusz Kolaniak na koniu Mniszka, strz. kaw. och. Michał Wieńć na koniu Hetman II. 

St. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul zajął w zawodach III miejsce. 

W klasie LL - plut. kaw. och. Andrzej Ryś na klaczy Tina oraz Zbigniew Waligórski na 

koniu Harnaś. Plut. kaw. och. Andrzej Ryś zajął w zawodach I miejsce. 

W klasie L wystartował ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu Remington zajmując w 

zawodach IV miejsce.  

 

5 września 2021 – Rekonstrukcja bitwy o Wysoką 
 

W niedzielę 5  września kawalerzyści ze Szwadronu Toporzysko wraz ze 

Stowarzyszeniem Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii, Grupą 

Rekonstrukcji Historycznej 78, Sturm Division Bielsko Biała, Kampfgruppe Edelweiss, 

Batalionem Obrony Narodowej Żywiec, Muzeum Śląskim września 1939 w Tychach, Grupą 

Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915, Panzer-Projekt Grzegorz Klimczak, Stanica Straży 

Granicznej Grybów, 1 Pułkiem Strzelców Podhalańskich, Muzeum Historycznym Ostrava – 

Czechy wzięli udział w rekonstrukcji bitwy, którą stoczyły oddziały 10 Brygady Kawalerii 

Pancernej w dniach 1-3 września 1939 roku w okolicach Jordanowa i Wysokiej. Rekonstrukcja 

z piękną oprawą muzyczną, komentarzem historycznym, a przede wszystkim z dużą ilością 

sprzętu i wyposażenia z epoki oraz pirotechniką zgromadziła ponad 5 tysięcy widzów. Pomimo 

upływu 82 lat pamięć bitwy o Wysoką jest cały czas żywa wśród mieszkańców okolicznych 

miejscowości, a członkowie Szwadronu Toporzysko co roku biorą udział w różnej formie w 

uroczystościach rocznicowych.  

 

9 września 2021 - X jubileuszowa edycja ekstremalnego marszu „Śladami 

gen. Nila – od zmierzchu do świtu” 

Szwadron Toporzysko 9 września uczestniczył w pokazach przed X jubileuszową 

edycją ekstremalnego marszu „Śladami gen. Nila – od zmierzchu do świtu”, rozgrywanego z 

okazji święta Jednostki Wojsk Specjalnych - "NIL", której patronem jest gen. August Emil 

Fieldorf „Nil”. 

Przed startem biegu złożono kwiaty przy partyzanckim pomniku Zgrupowania AK 

„Kamiennik” na Suchej Polanie. Odbyły się też widowiskowe pokazy potyczki partyzantów z 
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niemieckim patrolem (Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1 PSP AK) i pokaz 

musztry kawaleryjskiej zaprezentowane przez Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 

Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarneckiego, a nad miejscem 

uroczystości przeleciały motolotnie. 

W tych zawodach startują żołnierze jednostek specjalnych Wojska Polskiego z całego 

kraju i cywile uprawiający biegi ekstremalne. Początek trasy jak zawsze na Suchej Polanie 

nieopodal Poręby koło Myślenic. 

Do około 50 kilometrowej rywalizacji w górzystym terenie na trasie Beskidu 

Wyspowego i Makowskiego przystąpiło około 180 uczestników, w tym po raz kolejny 

przedstawiciel Szwadronu Toporzysko plut. kaw. och. Mirosław Bajak. Do sportowej walki 

zagrzewał również nocnych piechurów m.in. płk Andrzej Gardynik, dowódca Jednostki 

Wojskowej „Nil” im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. 

Za ten nocny wysiłek (start o 19:04 z limitem do 06:02, dystansem 48,8 km,  sumie 

przewyższeń 2500 m oraz zejściem kamiennymi szlakami, które również dało popalić) czapy z 

głów dla wszystkich osób, które podjęły się tego wyzwania. Szacun!, dla tych którzy ukończyli 

ten bieg i tych którzy mimo wszystko musieli zejść z trasy - wszystko ponad siły, nic ponad 

zdrowie. 

 
Start do biegu 

 

Ideą marszu jest uczczenie pamięci, urodzonego w Krakowie, legendarnego dowódcy 

Kedywu KG AK, a także propagowanie wiedzy o działaniach zgrupowań partyzanckich AK w 

Beskidzie Wyspowym i Makowskim. 

plut. kaw. och. Mirosław Bajak 
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17 września 2021 – Otwarcie Alei Dębów Pamięci - Śniadowo 
 

17 WRZEŚNIA! w dzień 82 rocznicy napaści Rosji sowieckiej na Polskę miała miejsce 

wyjątkowa uroczystość z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej kompani reprezentacyjnej 

Batalionu Dowodzenia 15GBZ oraz Kawalerzystów ochotników P3SK Szwadronu Toporzysko 

w Śniadowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość.  Została otwarta III Aleja Dębów 

Katyńskich poświęcona oficerom i żołnierzom Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana 

Polnego Koronnego Stefan Czarneckiego zamordowanych na wschodzie w latach 1939 -1940. 

 

 
Poczty sztandarowe Szwadronu Toporzysko i 15 Batalionu Dowodzenia 15 GBZ wraz z kompanią 

honorową wystawioną przez 15 Batalion podczas uroczystości odsłonięcia Alei Dębów Katyńskich w 

Sniadowie 

 

Uroczystość otwarcia ALEI DĘBÓW PAMIĘCI upamiętniających 17 zamordowanych  

oficerów Wojska Polskiego połączona była ze świętem szkoły, w rocznicę nadania Szkole 

Podstawowej w Śniadowie imienia 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego 

Koronnego Stefana Czarnieckiego. Tegoroczne obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele 

parafialnym pw. Wniebowzięcia NPM w Śniadowie. Dla uczczenia pamięci ofiar i bohaterów 

walczących w obronie niepodległości naszej ojczyzny odczytany został Apel Pamięci 

zwieńczony salwą honorową. Po raz kolejny uczestniczyliśmy w ceremonii uroczystego 

ślubowania I klas i pasowania na uczniów, którego dokonali ppłk. Wojciech Łączyński 

dowódca Batalionu Dowodzenia 15GBZ i dowódca Szwadronu Toporzysko rtm. kaw. och. 

Dariusz Waligórski. 
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Ślubowanie pierwszoklasistów za Szkoły Podstawowej im. Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana 

Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Śniadowie 

 

Pragniemy jeszcze raz podziękować  za wsparcie osobom i instytucjom, które pomogły 

w stworzeniu naszej, już trzeciej, Alei Dębów Pamięci. Za udział w tegorocznych obchodach  

szczególnie pragniemy podziękować lokalnym władzom Panu Wójtowi Rafałowi 

Pstrągowskiemu, dyrekcji szkoły podstawowej w Śniadowie Pani dyr. Edycie Agnieszce 

Walczuk, senatorowi RP Panu Markowi Adamowi Komorowskiemu oraz wszystkim 

fundatorom, jak również rodzicom, mieszkańcom i całej społeczności gminy Śniadowo.  

 

Oficerowie Wojska Polskiego Pułku 3 Strzelców Konnych zamordowani w Katyniu 

upamiętnieni w Śniadowie: 

płk st. sp. Jan Rozwadowski 

płk st. sp. Władysław Tomaszewicz 

ppłk st. sp. Marek Mysłakowski 

mjr st. sp. Piotr Popławski 

mjr st. sp. Zenon Sierżycki 

mjr st. sp. Stanisław Kozubski 

mjr st. sp. Dawid Janowicz-Czaiński 
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por. Tadeusz Biały 

por. Czesław Sochocki 

por. st. sp. Henryk Gąsiewicz 

ppor. Maksymilian Sałaciński 

por. rez. Kazimierz Bisping 

por. rez. Adam Dziedzicki 

ppor. rez. Witold Bitnerow 

ppor. rez. Henryk Kurmanow 

ppor. rez. Leon Krzywobłocki 

chor. Franciszek Koziej 

 

„Katyń… Ocalić od zapomnienia” 

plut. kaw. och. Mirosław Bajak 

 

 

17 września 2021 – Odsłonięcie pomnika poległego żołnierza Pułku 3 

Strzelców Konnych – Czerwony Bór 
 

17 września po uroczystościach otwarcia ALEI DĘBÓW PAMIĘCI w Śniadowie wraz 

z Batalionem Dowodzenia 15GBZ kawalerzyści ochotnicy P3SK oraz młodzież Szkoły 

Podstawowej w Śniadowie imienia 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego 

Koronnego Stefana Czarnieckiego i przedstawiciele lokalnych władz udali się do miejscowości 

Czerwony Bór. 

 

 
Poczty sztandarowe 15 Batalionu Dowodzenia, Szwadronu Toporzysko oraz Szkoły Podstawowej ze 

Śniadowa podczas uroczystości w Czerwonym Borze 
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Czerwony Bór to wyjątkowe miejsce, które na zawsze pozostanie w sercach 

sympatyków i kawalerzystów Szwadronu Toporzysko. To tu na stacji kolejowej Czerwony Bór 

gdzie P3SK dotarł transportem kolejowym ze swojego garnizonu w Wołkowysku rozpoczyna 

się szlak bojowy i kampania jesienna Pułku 3 Strzelców Konnych w 1939 r.  

 

 
Warta honorowa Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego 

Koronnego Stefana Czarnieckiego przy odnowionym grobie st. wachm. Stefana Paducha Szefa 3 

szwadronu P3SK. Od lewej strz. kaw. och. Zbigniew Waligórski i st. strz. kaw. och Mateusz Kolaniak 

 

Nieopodal stacji kolejowej znajduje się obecnie Zakład Karny w Czerwonym Borze, 

który powstał na terenie zlikwidowanej jednostki nadwiślańskich jednostek wojskowych 

MSWiA. Tuż obok pochowany jest poległy we wrześniu 1939 r. żołnierz Pułku 3 Strzelców 

Konnych wachmistrz Stefan Paduch – szef 3 szwadronu.  

Celem odwiedzin tego wyjątkowego miejsca było odsłonięcie nowego pomnika 

powstałego w miejscu pochówku, ale również odbudowanego w ubiegłym roku po dewastacji 

i kradzieży starego krzyża.  

Ten projekt to lekcja edukacji patriotycznej społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, na 

przykładzie postaci bohaterów z przed ponad 80 lat oraz ugruntowanie postaw współczesnych 

kawalerzystów ochotników, uczestników wyprawy, odnalezienie „korzeni” przez 

współczesnych żołnierzy WP - strzelców konnych Batalionu Dowodzenia 15 Giżyckiej 

Brygady Zmechanizowanej, który dziedziczy tradycje naszego Pułku. 
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Ukończony grób 

Pragniemy podziękować  za wsparcie osobom i instytucjom, które pomogły w 

odnowieniu miejsca pochówku naszego poległego żołnierza. Serdeczne podziękowania dla 
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pana Pawła Sanewskiego ze Stowarzyszenia Historycznego im. 71 Pułku Piechoty oraz IPN w 

Białymstoku za dofinansowanie prac związanych z odnowieniem miejsca poległego 12 IX 1939 

r. wachmistrza Stefana Paducha. Podziękowania również dla Służby Więziennej i osadzonych 

za prace przy budowie. 

plut. kaw. och. Mirosław Bajak 

 

Olimpiada historyczno-sportowa o kawaleryjskim zabarwieniu "Stańcie do 

boju o wiedzę i tężyznę!" 

 

Dnia pierwszego oraz drugiego października 2021roku w gminie Adamów odbyła się 

“Olimpiada wiedzy oraz tężyzny fizycznej o zabarwieniu kawaleryjskim”. Głównymi 

zawodnikami byli uczniowie ze szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. H. 

Sienkiewicza w Adamowie, Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli 

Gułowskiej, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Okrzei, Szkoły Podstawowej im. H. 

Sienkiewicza w Wojcieszkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w 

Krzywdzie.  

Uczniów wspomagali żołnierze z 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. 

dyw. Franciszka Kleeberga w składzie: 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, 19 Dywizjon 

Przeciwlotniczy w Lublinie, 19 Lubelski Batalion Dowodzenia, 19 Batalion Czołgów oraz 

kawaleria ochotnicza ze Szwadronu Toporzysko w barwach  Pułku 3 Strzelców Konnych im. 

Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego oraz Kieleckiego Ochotniczego 

Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. W ciągu dwóch dni wszyscy 

zawodnicy zdobywali punkty dla swoich szkół biorąc udział w wielu konkurencjach toczących 

się w Adamowie oraz Woli Gułowskiej. 

Otwarcie uroczystości nastąpiło w Adamowie na boisku tamtejszej szkoły 

podstawowej. Jak na olimpiadę przystało rozpoczęło się od przemarszu i prezentacji wszystkich 

uczestników, uroczystego wciągnięcia flagi olimpiady przez poczet flagowy składający się z 

ucznia, żołnierza oraz kawalerzysty. Znicz olimpijski został odpalony ogniem przywiezionym 

prosto z Grecji przez wójta gminy Adamów Karola Ponikowskiego. Każda z jednostek WP 

wylosowała szkołę na poczet, której zdobywała punkty w trakcie całej olimpiady. 

Pierwszą konkurencją były mecze piłki nożnej pomiędzy uczniami szkół 

podstawowych, po każdym meczu uczniowie odpowiadali na pytania historyczne dotyczące 

działania Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie pod dowództwem gen. bryg.  Franciszka 

Kleeberga. Także żołnierze rozgrywali mecze między sobą oraz kawalerzystami, każdy mecz 

zakończony był sprawdzeniem wojskowej wiedzy teoretycznej. Trzeba przyznać, że 

kawalerzyści z P3SK przez wszystkie mecze trzymali równy poziom umiejętności piłkarskich. 

W tym samym czasie odbywał się pojedynek na polu paintballowym w Woli 

Gułowskiej. Każda szkoła do walki wystawiła pięciu swoich uczniów, kawalerzystę oraz 

żołnierza. Pojedynek polegał na zebraniu największej liczby flag pod ciężkim ostrzałem 

kolorowych kulek. Także tutaj, za każdym razem walka kończyła się testem historycznym. 

Będąc obserwatorem tego wydarzenia mogłem zauważyć budowanie prawdziwej zażyłości 

pomiędzy uczniami a żołnierzami i kawalerzystami, które bardzo owocowała już następnego 

dnia. Na zakończenie odbył się pojedynek żołnierze na kawalerzystów, wygrali kawalerzyści 

2:1, żaden koń nie ucierpiał w tym pojedynku. 
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Pod wieczór pięciu kawalerzystów stanęło przed kolejnym wyzwaniem, rajd konny po 

lesie gułowskim, tylko z mapą topograficzną i koniecznością zaliczenia siedmiu punktów 

orientacyjnych, które opisane były cyframi - datami z historii Polski. Tym razem kawalerzyści 

pracowali samodzielnie, opuszczając punkt startu w odstępach 15 minutowych. Zadanie było 

bardzo trudne, nie tylko ze względu na powoli kończący się dzień i wkradający się mrok, ale 

także z powodu konieczności indywidualnej pracy z mapą. Po przyjeździe na metę i ocenie 

kondycji konia każdy z kawalerzystów musiał odpowiedzieć, jakie wydarzenia z naszej historii 

związane są z poszczególnymi datami. Wszyscy kawalerzyści zakończyli zadania zdobywając 

dodatkowe punkty dla szkół które reprezentowali. 

Drugiego dnia zmagania trwały prawie cały dzień na boisku przy szkole podstawowej 

w Woli Gułowskiej, zaraz obok Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września. Tym 

razem uczniowie wraz ze swoimi żołnierzami rywalizowali w konkurencjach sportowych, 

biegu ulicznym na dystansie 1000 metrów, dla starszych uczniów i dorosłych na dystansie 2000 

metrów, sztafeta na 100 metrów uczeń-żołnierz, rzut granatem, rzut piłką, przenoszenie 

rannego kolegi na noszach, wojskowy tor przeszkód, zmagania między nauczycielami w piłce 

nożnej. Także kawalerzyści mieli swoje pięć minut, tor dla lancy oraz szabli pokonywali na 

czas mając za zadanie zwalczenie ustawionych pozorników.. Najbardziej widowiskowe jednak 

było przeciąganie liny kiedy uczniowie wraz z żołnierzami walczyli o punkty dla swojej szkoły, 

konkurencji towarzyszyły największe emocje, dopingowanie uczniów i żołnierzy przez całe 

szkoły. 

W czasie trwania konkurencji żołnierze mieli okazję pokazać swoje wyposażenie, 

samochody, wozy opancerzone oraz broń strzelecką. Żołnierze także wykonali pokaz walki 

wręcz, samoobronnym, walki z nożami oraz spektakularne rozłupanie stosu betonowych 

bloków uderzeniem jednej ręki, dodam że stos płonął żywym ogniem. 

Zwycięzcami byli wszyscy biorący w zmaganiach uczniowie, żołnierze oraz 

kawalerzyści, jednak najwięcej punktów zdobyła SP z Adamowa, która uzyskała 94 pkt, na 

drugim miejscu uplasowała się SP z Woli Gułowskiej 80 pkt, trzecia była SP z Wojcieszkowa 

78 pkt, kolejne miejsca zajęły SP z Krzywdy 60 pkt i SP z Okrzei 35 pkt. Główną nagrodą był 

obóz jeździecko-kawaleryjski w Folwarku Toporzysko.. 

Dwa dni spędzone razem z uczniami szkół podstawowych oraz żołnierzami bardzo 

zbliżył ich do siebie oraz zbudował bardzo ciekawe relacje między nimi. Żołnierze w 

prywatnych rozmowach byli bardzo zadowoleni z tej inicjatywy oraz bardzo chętni do 

powtórzenia jej w przyszłości. 

Opracował 

strz. kaw. och. Damian Kuś 

 

16 – 17 października 2021 Mistrzostwa Polski Militari Umiastów 

Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Hipolita 

Kozietulskiego zorganizował w Umiastowie Mistrzostwa Polski Militari oraz zawody finałowe 

Zawodów Kawaleryjskich Militari w klasach Entrée i LL. W tej imprezie Szwadron  

W klasie Entrée wystartowali: st. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul na koniu Faktor, st. 

strz. kaw. och. Mateusz Kolaniak na koniu Mniszka, strz. kaw. och. Michał Wieńć na koniu 

Hetman II. St. strz. kaw. och. Bartłomiej Bachul zajął w zawodach III miejsce. 
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W Mistrzostwach Polski Militari wystartował ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu 

Remington zajmując w zawodach IV miejsce. 

 

IV Gala Nagród im. gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego - „Złote 

pióro Szwadronu Toporzysko” 

 

 
Laureaci IV Gali nagród im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego 

 Kanclerz Kapituły  

Gala Wieniawy jest szczególnym wydarzeniem w życiu kawaleryjskim. Jest to moment 

w którym ogólnopolskie środowisko kawaleryjskie ma możliwość uhonorować osoby 

promujące Kawalerię i jej etos w różnych dziedzinach. Gala to chwila w której mamy 

możliwość wyróżnić prawdziwych Kawalerzystów wśród żołnierzy Wojska Polskiego, 

artystów czy też działaczy społecznych. Nagroda im. gen. Bolesława Wieniawy- 

Długoszowskiego jest jednym z elementów kultywowania tradycji Kawalerii Polskiej. 

Nagroda nosi imię najsłynniejszego polskiego kawalerzysty - gen. Bolesława Wieniawy 

Długoszowskiego. Generał dywizji Wojska Polskiego, dyplomata, osobisty adiutant marszałka 

Józefa Piłsudskiego, poeta, lekarz medycyny, tłumacz, dziennikarz, artysta. W swoim 

życiorysie łączył szereg aktywności - od artystycznych, przez dyplomatyczne, do wojskowych 

i to właśnie wszystkie one zawarte są w nagrodzie jego imienia. Jest on symbolem, 

przedwojennego kawalerzysty, jego fasonu i fantazji. 
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Przemawia Kanclerz Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej II RP      gen. 

dywizji Wojska Polskiego dr  Jarosław Gromadziński 

Tegoroczna edycja Gali  odbyła się 6 listopada o godzinie 17:00 w murach 

historycznego miejsca- w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego. Do Kielc 

przyjechali przedstawiciele wielu oddziałów, pułków, szwadronów, jednostek 

zaangażowanych w kultywowanie etosu kawalerii II RP. 

Organizatorami wydarzenia byli: Kapituła Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej 

II RP, Federacja Kawalerii Ochotniczej, 18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza 

Buka oraz Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. 

Niezmiernie nobilitującym i miłym jest fakt wyróżnienia Szwadronu Toporzysko w 

barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego 

Nagrodą Specjalną za całokształt wieloletniej, aktywnej oraz nieprzerwanej działalności. 

Statuetkę - Złote Pióro odebrała delegacja Szwadronu w składzie: ppor. kaw. och. Paweł Urban,  

chor. kaw. och. Zbigniew Seibt, wach. kaw. och. Michał Karpierz, st. strz. kaw. och. Jan 

Ryczko, strz. kaw. och. Zbigniew Waligórski. Ppor. kaw. och. Paweł Urban po otrzymaniu 

nagrody z rąk kanclerza Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej II RP gen. Dyw. 

Jarosława Gromadzińskiego wygłosił krótkie przemówienie okolicznościowe podkreślając 

fakt, iż Szwadron Toporzysko jest organizacją stwarzającą warunki dzięki którym kolejne 

pokolenia mają szansę włączać się w kultywowanie pamięć i chlubnych tradycji kawalerii II 

RP- stać się częścią sztafety pokoleń. 
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Delegacja Szwadronu Toporzysko odbiera nagrodę z rąk Kancelrza Kapituły. Ppor. kaw. och. 

Paweł Urban, chor. kaw. och. Zbigniew Seibt, st. wachm. kaw. och. Michał Karpierz, st. strz. 

kaw. och. Jan Ryczko, strz. kaw. och. Zbigniew Waligórski 

 

 

 

Przedstawiciele Szwadronu Toporzysko właśnie otrzymali nagrodę 
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Ppor. kaw. och. Paweł Urban wygłasza okolicznościowe przemówienie 

Z kronikarskiego obowiązku należy wspomnieć również pozostałych laureatów.  Nagrody 

za 2020 rok otrzymali: 

 w kategorii Żołnierz – gen. bryg. Adam Marczak 

 w kategorii Nauka – Przemysław Fedorowicz 

 w kategorii Społeczność – Muzeum Okręgowe w Suwałkach 

 w kategorii Wojsko – 1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich z 15 

Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej 

 w kategorii Popularyzator – Krzysztof Mijakowski i Konrad Głuchowski 

 w kategorii Dziennikarz – Przemysław Bednarczyk 

 w kategorii Film – Daniel Olbrychski 
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Cała delegacja Szwadronu Toporzysko od lewej stoją: 

rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski – dowódca Szwadronu, pani Julita Prabucka, chor. kaw. 

och. Zbigniew Seibt, st. strz. kaw. och. Jan Ryczko, strz. kaw. och. Zbigniew Waligórski – 

trzymają nagrodę, ppor. kaw. och. Paweł Urban, st. wachm. kaw. och Michał Karpierz, gen. 

dyw. WP dr Jarosław Gromadziński – Kanclerz Kapituły  

Po uroczystości wręczenia nagród  oraz części artystycznej przygotowanej przez 

artystów WDK w Kielcach, wszyscy przybili zostali zaproszenia przez gospodarzy wydarzenie 

na bankiet, by po długich rozmowach kuluarowych, syci, udać się do miejsca zakwaterowania.  

ppor. kaw. och. Urban Paweł  

 

11 Listopada 2021 – Obchody Święta Niepodległości – Ochodza – 

Toporzysko.  

W dniu Święta Niepodległości Szwadronu Toporzysko wystawił poczet sztandarowy, 

który uczestniczył w uroczystościach w Ochodzy. W kościele parafialnym została odprawiona 

msza św. za Ojczyznę. Następnie mieszkańcy i poczty sztandarowe lokalnych organizacji 

przeszły pod tablicę upamiętniającą Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Po zakończeniu 

uroczystości w Ochodzy odbył się w Toporzysku piknik kawaleryjski. Przybyłym gościom – 

mieszkańcom gminy Jordanów i Bystra-Sidzina, zaprezentowano pokaz musztry 
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kawaleryjskiej w wykonaniu dwóch sekcji oraz pokaz władania białą bronią – lancą i szablą na 

torze białej broni. Piknik został zakończony poczęstunkiem grochówki.  

 
Poczet sztandarowy Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców konnych im. Hetmana 

polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Dowódca pocztu st. wachm. kaw och. Mirosław Bajak, 

sztandarowy plut. kaw. och. Anrzej Ryś, asysta strz. kaw. och. Jan Ryczko 

 

 
Pokaz mustry kawaleryjskiej w wykonaniu członków Szwadronu Toporzysko  
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Wyniki Grupy Sportowej Szwadronu Toporzysko w rankingu 

indywidualnym i zespołowym Zawodów Kawaleryjskich Militari w roku 

2021 

Jak co roku Kolegium Sędziów Federacji Kawalerii Ochotniczej RP prowadziło 

ranking zawodników startujących w cyklu Zawodów Kawaleryjskich Militari. Do rankingu 

były brane wyniki osiągnięte w czasie startu w zawodach w Toporzysku, Niepołomicach, 

Wierzawicach i Umiastowie. W klasie L liczone były również wyniki osiągnięte w czasie 

zawodów Warszawskie Dni Kawaleryjskie.  

Poniżej wyniki osiągnięte przez członków Szwadronu Toporzysko. 

W klasie Entrée: 

W próbie ujeżdżenia – st. strz. kaw. och. Bartlomiej Bachul na koniu Faktor zajął 1 miejsce, 

strz. kaw. och. Michał Wieńć na koniu Hetman II zajął 5 miejsce, st. strz. kaw. och. Mateusz 

Kolaniak na koniu Mniszka zajął 6 miejsce, strz. kaw. och. Bartosz Job na koniu Garnizon 

zajął 14 miejsce.  

W próbie terenowej - st. strz. kaw. och. Bartlomiej Bachul na koniu Faktor zajął 1 miejsce, st. 

strz. kaw. och. Mateusz Kolaniak na koniu Mniszka zajął 9 miejsce. 

W próbie strzelania - st. strz. kaw. och. Bartlomiej Bachul na koniu Faktor zajął 1 miejsce, st. 

strz. kaw. och. Mateusz Kolaniak na koniu Mniszka zajął 2 miejsce, strz. kaw. och. Michał 

Wieńć na koniu Hetman II zajął 5 miejsce. 

W próbie skoków - st. strz. kaw. och. Bartlomiej Bachul na koniu Faktor zajął 1 miejsce, strz. 

kaw. och. Michał Wieńć na koniu Hetman II zajął 5 miejsce, st. strz. kaw. och. Mateusz 

Kolaniak na koniu Mniszka zajął 11 miejsce. 

W próbie lancy - strz. kaw. och. Michał Wieńć na koniu Hetman II zajął 1 miejsce, st. strz. 

kaw. och. Bartlomiej Bachul na koniu Faktor zajął 2 miejsce, st. strz. kaw. och. Mateusz 

Kolaniak na koniu Mniszka zajął 4 miejsce. 

W próbie szabli - st. strz. kaw. och. Bartlomiej Bachul na koniu Faktor zajął 1 miejsce, strz. 

kaw. och. Michał Wieńć na koniu Hetman II zajął 2 miejsce, st. strz. kaw. och. Mateusz 

Kolaniak na koniu Mniszka zajął 4 miejsce. 

W klasyfikacji końcowej - st. strz. kaw. och. Bartlomiej Bachul na koniu Faktor zajął 1 

miejsce. 

W klasie LL: 

W próbie ujeżdżenia – plut. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Tina zajął 2 miejsce, strz. kaw. 

och. Zbigniew Waligórski na koniu Mika zajął 14 miejsce, strz. kaw. och. Michał Wieńć na 

koniu Szach zajął 15 miejsce. 

W  próbie terenowej - plut. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Tina zajął 1 miejsce.  

W próbie strzelania - plut. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Tina zajął 2 miejsce, strz. kaw. 

och. Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś zajął  5 miejsce a na koniu Mika zajął 9 miejsce. 
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W próbie skoków - plut. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Tina zajął 1 miejsce, strz. kaw. och. 

Zbigniew Waligórski na koniu Mika zajął 10 miejsce. 

W próbie lancy - plut. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Tina zajął 1 miejsce, strz. kaw. och. 

Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś zajął  5 miejsce. 

W próbie szabli - plut. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Tina zajął 1 miejsce, strz. kaw. och. 

Zbigniew Waligórski na koniu Harnaś zajął  5 miejsce. 

W klasyfikacji końcowej - plut. kaw. och. Andrzej Ryś na koniu Tina zajął 1 miejsce. 

W klasie L Szwadron Toporzysko był reprezentowany przez ppor. kaw. och. Pawła 

Urbana na koniu Remington.  

Para ta zajęła następujące miejsca  w klasyfikacji indywidualnej: 

W próbie ujeżdżenia – 3 miejsce 

W próbie terenowej – 2 miejsce 

W próbie strzelania – 3 miejsce 

W próbie skoków – 1 miejsce 

W próbie lancy – 3 miejsce 

W próbie szabli – 4 miejsce 

W klasyfikacji ogólnej – 4 miejsce. 

W rankingu zespołowym Szwadron Toporzysko zajął następujące miejsca: 

W klasie Entrée we wszystkich próbach oraz w klasyfikacji końcowej – 1 miejsce. 

            W klasie LL w próbie ujeżdżenia i strzelania 2 miejsce we wszystkich pozostałych 

oraz klasyfikacji końcowej 1 miejsce 

W klasie L: w próbie ujeżdżenia – 3 miejsce, w próbie terenowej – 2 miejsce, w próbie 

strzelania – 4 miejsce, w próbie skoków – 2 miejsce, w próbie lancy – 3 miejsce, w próbie 

szabli – 4 miejsce, w klasyfikacji ogólnej – 4 miejsce. 

 

Gratulujemy zawodnikom życzymy im powodzenia w kolejnym sezonie! 

 

chor. kaw. och. Zbigniew Seibt  
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Kapral Wacław Dobrzyński  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Urodziłem się 7 listopada 1919 r. w Odessie. Mama z domu Balicka pochodziła 

z Ukrainy, a tata z Wileńszczyzny, z rodziny Dobrzyńskich, o której zaścianku wspomina nasz 

wieszcz Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu". Dlaczego w Odessie? Rzuciła nas tam 

zawierucha wojenna. W 1914 roku u nas na Wileńszczyźnie w powiecie Oszmiana stał front 

niemiecko-rosyjski. Nasze gospodarstwo było akurat na linii frontu. Ponieważ mama miała w 

Odessie rodzinę, tato dla bezpieczeństwa wysłał tam mamę z moją starszą siostrą i bratem. 

Byliśmy tam do 1922 r. Po powrocie do domu wszystko było zrujnowane i musieliśmy 

budować nowy dom. Do wybuchu I wojny światowej ojciec mój piastował społecznie funkcję 

marszałka szlachty powiatu oszmiańskiego. Po powrocie z wojny został wybrany prezesem 

Związku Ziemian.  

 

Funkcję tą sprawował aż do śmierci. Ojciec zmarł w 1928 r. w wieku 55 lat m.in. na 

skutek przeżyć i udziału w wojnie w latach 1914 - 1919 (był zmobilizowany przez Rosję 

carską).  

 

W domu było nas pięcioro rodzeństwa, starsza siostra i brat, o których wspominałem i 

dwie młodsze siostry. Jako drugi poszedłem do Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego 

w Oszmianie. Należałem do koła sportowego. Uprawiałem różne dziedziny sportu od lekkiej 

atletyki po narty, skakałem trochę, jak również od 7 roku życia jeździłem konno. 

W roku 1936 za namową mojego przyszłego dowódcy Romanowskiego przeniosłem się do 

Gimnazjum im. Tomasza Zana do Mołodeczna, gdzie stacjonował garnizon wojskowy (88 

Pułk Piechoty i 19 Pułk Artylerii Lekkiej).  

 

Wiosną 1937 r., po roku nauki w gimnazjum w Mołodecznie poszedłem na komisję 

wojskową, a jesienią dokładnie 3.11.1937 r. wstąpiłem do wojska, nie mając jeszcze 18 lat. 

Był taki przywilej dla ochotników, że mogli wybrać sobie rodzaj broni. Ja wybrałem ka-

walerię. Dostałem powołanie do 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego 
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Koronnego Stefana Czarnieckiego, wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady 

Kawalerii. Przydzielono mnie do szwadronu szkolnego karabinów maszynowych. Następnie 

zostałem skierowany na półroczną szkołę podoficerską, którą ukończyłem 

z pierwszą lokatą.  

 

Dowódcą naszej Nowogródzkiej Brygady Kawalerii był wówczas pułkownik, 

 a późniejszy generał, Władysław Anders. Przed wojną w Polsce było 10 pułków strzelców 

konnych, 27 pułków ułanów i 3 pułki szwoleżerów. Nasza brygada kawalerii miała 4 pułki 

kawalerii (były brygady w skład których wchodziły tylko 3 pułki) tj. 25 Pułk Ułanów, który 

stał w Prużanach, 26 Pułk Ułanów w Baranowiczach, 27 Pułk Ułanów w Nieświeżu i nasz 

3 Pułk Strzelców Konnych (3 PSK) w Wołkowysku. Dowództwo Brygady znajdowało się 

w Baranowiczach.  

 

W marcu 1939 r., kiedy wiadomo było, że sytuacja z Niemcami stała się napięta, 

brygada nasza została przemieszczona na granicę Prus Wschodnich. Jednak nasz 3 PSK stał 

nadal w Wołkowysku. My nie zostaliśmy przesunięci. Dopiero po wojnie dowiedziałem się, 

że byliśmy w dyspozycji Wodza Naczelnego. 

 

Tuż przed samą wojną dostałem urlop i kiedy przebywałem w domu naszego sąsiada 

kpt. Zakrzewskiego otrzymał on telegram, że ma stawić się do swojego pułku, służył 

w artylerii konnej w Zambrowie. Natychmiast poszedłem do domu, gdzie i na mnie czekał 

telegram.  

 

Brat odwiózł mnie na stację i poprzez Lidę dotarłem do Wołkowyska. Kiedy 

przyjechałem, koszary byty już pełne rezerwistów. Dnia l września ładujemy się do wagonów 

i poprzez Białystok jedziemy na linię frontu. Wyładowujemy się na stacji Czerwony Bór. W 

czasie podróży przeżywamy pierwsze bombardowanie. Na szczęście bez strat. Wyruszamy 

nad Narew. Ja służyłem w l szwadronie rotmistrza Wasiutyńskiego, który przed samym 

wybuchem wojny przekazał szwadron rotmistrzowi Pająkowi przeniesionemu 

z 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. To właśnie od niego otrzymałem konia, na którym 

pojechałem na wojnę. Koń nazywał się Sęk. Z l plutonu zostałem skierowany na 

z-cę dowódcy 3-go plutonu, którym dowodził starszy wachmistrz podchorąży Rumas przybyły 

z Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Walki nad Narwią trwają już od 

l września. To właśnie z nad Narwi l-go września polskie pułki z Nowogródzkiej Brygady 

Kawalerii oraz Podlaskiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez gen. Podhorskiego [sic!] 

wkraczają na teren b. Prus Wschodnich, ale pod naporem czołgów wycofują się. Był to jedyny 

wypadek podczas kampanii wrześniowej, kiedy Polacy zaatakowali terytorium Niemiec, 

przechodząc na ich teren. 

 

Mój pułk do 6 września nie brał udziału w wojnie. Żołnierze denerwują się, są 

w pogotowiu bojowym, palą się do walki. Ja przez dowódcę pułku płka dypl. Małysiaka, 

który przyszedł na miejsce poprzedniego dowódcy płka Filipowicza skierowanego na 

dowódcę Wołyńskiej Brygady Kawalerii, zostałem wysłany jako goniec z meldunkiem do 

d-cy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii [sic!]. Dzisiaj to bym się jednak bał, trochę tchórzył 

wiedząc jak to naprawdę wygląda, wtedy jednak było inaczej. I na swoim Sęku poprzez las 

dotarłem do sztabu. Oddałem meldunek, otrzymałem odpowiedź i z powrotem. Dzięki temu 

koniowi wróciłem. Ten koń tak biegł, jak gdyby to on mnie prowadził, a nie ja jego. 
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Dnia 6 września podciągamy w stronę Ostrołęki i Śniadowa. Szwadrony spieszone 

(schodzą z koni). W kawalerii byty trójki. Koniowodny - środkowy bierze oba konie boczne, 

a dwóch strzelców konnych idzie do walki pieszej. Koniowodni odprowadzają konie w 

bezpieczne miejsce, nie dalej jednak niż 500 m, aby żołnierze w razie potrzeby sprawnie 

mogli dotrzeć do koni. I właśnie pod Śniadowem szwadron naszego pułku pod dowództwem 

por. Kwietnia, na polanie przy torze kolejowym Śniadowo - Łapy uderzył w szarży 

kawaleryjskiej na tabory niemieckie [sic!]. 

 

Do 10-tego stawialiśmy opór nacierającym wojskom pancernym nieprzyjaciela 

w rejonie Śniadowa zmieniając jedynie stanowiska. Zniszczyliśmy z 4-ch posiadanych 

nowoczesnych działek ppanc i rusznic ppanc (z których jedną obsługiwałem jako strzelec 

wyborowy) kilka niemieckich czołgów. Po czym zaczęliśmy się wycofywać na wschód, na 

Białystok. Walczyliśmy w okolicach i w samej Hajnówce, gdzie poległ mój kolega ze szkoły 

podoficerskiej kpr. Bierwiaczonek, dowódca karabinów maszynowych na „taczankach". 

(Dzięki staraniom naszego Koła Żołnierzy 3 PSK obecnie w Hajnówce jest ulica [sic!] jego 

imienia). 

 

Pod Hajnówką nastąpiła reorganizacja obydwu brygad. Została utworzona Dywizja 

Kawalerii „Zaza" gen. Podhorskiego, która dotarła aż pod Kock i dołączyła do 

gen. Franciszka Kleeberga dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie". Jak 

wiadomo gen. Kleeberg walczył pod Kockiem do 5 października 1939 r. Nasz pułk walczył 

jeszcze l dzień dłużej, albowiem chciał przedrzeć się przez pierścień okrążenia. Części 

żołnierzy udało się wyprowadzić z okrążenia sztandar, aż pod Puławy. Został on przechowany 

u jednego z rolników i po 40 latach odnaleziony przez grupę naszych żołnierzy. Teraz znajduje 

się w Muzeum Wojska w Białymstoku, gdzie tworzył się nasz pułk. 

W czasie przebijania się ze sztandarem [sic!] zginął mój były dowódca szwadronu rotmistrz 

Wasiutyński.  

 

Ja nie brałem udziału w bitwie pod Kockiem. Dołączyłem do grupy, która próbowała 

się przedostać na Węgry. Przedzieraliśmy się na południe w kierunku Lwowa. Dnia 

17 września 1939 r. Sowieci zaatakowali Polskę. Kiedy wojska sowieckie przekroczyły Bug 

i party na zachód znaleźliśmy się na tzw. linii demarkacyjnej. Z jednej strony na szosie stały 

działka niemieckie, a w odległości ok. 200 m stały działa radzieckie. Próbowaliśmy przedrzeć 

się dalej na południe, ale zostaliśmy w nocy okrążeni przez Armię Czerwoną. Po przebraniu 

się w ubrania cywilne wraz z kolegą przedarliśmy się przez Bug i ruszyliśmy 

w kierunku Białegostoku. Tam zostaliśmy zatrzymani przez Niemców. Było to jeszcze przed 

przejęciem tych terenów przez Rosjan. Zaprowadzono nas na dworzec kolejowy, do 

niemieckiego generała, któremu powiedziałem łamaną niemczyzną, że nie byłem 

żołnierzem, tylko służyłem w taborach przy koniach. Może w to uwierzył, bo wyglądałem 

bardzo młodo. Zostaliśmy puszczeni, ale niecały kilometr dalej zatrzymał nas patrol 

i zostaliśmy zaprowadzeni do szkoły. W szkole było pełno jeńców polskich. Tam nas 

postraszono, że nas rozstrzelają, gdyż szukali oficerów. Z kolegą zostaliśmy wyznaczeni do 

noszenia pomidorów. Za szkołą była szopa, a za nią ogród. Powiedzieliśmy sobie: „Wiejemy, co 

będzie to będzie". Skoczyliśmy do ogrodu, później do lasu i poprzez Wołkowysk, który 

ominęliśmy z obawy przed aresztowaniem ruszyliśmy w dalszą drogę. Do rodzinnej 

Bogdanówki, gdzie spotkałem mamę, dotarłem w pierwszych dniach października. Po kilku 

dniach ok. 15-tego wrócił mój brat, który walczył jeszcze pod Grodnem. Tam został rozstrzelany 

pod miastem brat gen Franciszka Kleeberga [sic!], również generał. 
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Z 5 koni które mieliśmy w gospodarstwie przed wojną pozostał nam jeden, bo 4 pozostałe 

oddaliśmy w ramach mobilizacji dla wojska. Brat jako rezerwista na wojnę pojechał na własnym 

koniu. Został wcielony do 4 Pułku Ułanów, ale rezerwowego. Przed wojną w każdej gminie było 

przysposobienie wojskowe...  

 

... Dnia 25 listopada 1945 r., do Oszmiany, gdzie byłem 2 tygodnie. Okazało się bowiem, że w 

tym czasie wyjeżdżał transport rodzin wojskowych z Wileńszczyzny do Polski, Polaków, którzy byli 

w Wojsku Polskim. Przed Wigilią dotarliśmy z młodszym bratem żony, który był żołnierzem naszej 

12 Brygady Armii Krajowej do Ostrzeszowa, do mojej starszej siostry i szwagra (nie wywiezionych 

do Kazachstanu), którzy w pierwszej repatriacji wyjechali do Polski. Jak wiadomo Wilno już było 

w granicach Litewskiej SRR. (Przed wojną w Wilnie było ok. 190 tyś. Polaków, 70 tyś. Żydów, 

a Litwinów tylko 10 tyś.). I tak pierwszą Wigilię powojenną spędziłem w Polsce w województwie 

poznańskim u siostry i szwagra.  

 

W końcu 1946 r. wraz z żoną, córką i synem (którzy przyjechali w kwietniu 

1946 r. w ramach repatriacji z Wileńszczyzny) wyjechaliśmy na Żuławy do miejscowości Jantar, 

do mojej młodszej siostry, u której mieszkaliśmy do lutego 1948 r. Następnie poszedłem do pracy 

w przemyśle lekkim. Ukończyłem w Łodzi 2-letnie studia zaoczne o kierunku rośliny włókniste. 

W międzyczasie wyjechałem z rodziną do Gorzowa Wlkp., gdzie zatrudniony zostałem w 

powstających Zakładach Lniarskich (Roszarniczych)... 

 

...Nasze Koło Żołnierzy 3 Pułku Strzelców Konnych powstało w październiku 

1980 roku. Siedziba Koła znajduje się w Krakowie, ponieważ założycielem jego był doktor 

weterynarii naszego pułku, śp. pułkownik Bronisław Lubieniecki, który po przejściu na 

emeryturę tam właśnie zamieszkał. To z inicjatywy śp. pułkownika dra Bronisława 

Lubienieckiego, pochodzącego z b. województwa stanisławowskiego, została wybudowana 

nowa polska szkoła podstawowa w miejscowości, w której stacjonował przed wojną nasz pułk, 

w Wołkowysku. 

 

W dniach 1-3 października 1999 r. uczestniczyliśmy w XX jubileuszowym zjeździe Koła 

Żołnierzy 3 PSK, który miał miejsce właśnie w Wołkowysku. Wówczas to po uroczystej Mszy 

św. nastąpiło poświęcenie tej szkoły przez J.E. ks. bpa Aleksandra Kanbierę z Diecezji 

Grodzieńskiej.  

 

Koło Żołnierzy 3 PSK wydaje również swoje czasopismo miesięcznik pod nazwą 

„Jednodniówka", w którym zamieszczane są nie tylko artykuły mówiące o historii oręża, ale 

 i o sprawach aktualnych, dotyczących bezpośrednio Koła. Bardzo się cieszymy, 

iż sympatykami naszego Koła są krakowscy harcerze, którzy po przeszkoleniu przez żołnierzy 

- członków Koła, uczestniczą w barwach naszego pułku podczas różnego rodzaju uroczystości 

państwowych.  

--------------- 

 Przedstawiony powyżej materiał jest częścią życiorysu Wacława Dobrzyńskiego, 

opublikowanego w 2000 w biuletynie jednej z parafii w Zielonej Górze. Wybrany fragment  

dotyczy prawie w całości okresu przed wcieleniem Wacława Dobrzyńskiego do Pułku 

3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego, służbę w pułku do napaści Niemców 

na Polskę, walki na szlaku bojowym P3SK i okres powojenny. 

 

 Wspomnienia naszego bohatera z tego okresu są bardzo fragmentaryczne i nie oddające 

rzeczywistego obrazu walk, które pułk stoczył na Podlasiu i Mazowszu. Trudno się temu 
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dziwić, ponieważ jest to przekaz żołnierza, pozbawionego szerszej perspektywy działań 

w których P3SK brał udział. To sprawia, że w powyższym materiale napotykamy na kilka 

nieścisłości, o popełnienie których trudno jest winić żołnierza stojącego na jednym z niższych 

szczebli drabiny hierarchii wojskowej (pułku). 

 

 Przedstawione przez Wacława Dobrzyńskiego skromne informacje o działaniach 

bojowych P3SK mimowolnie potwierdzają historyczne fakty „znacznego topnienia” stanu 

osobowego pułku, Suwalskiej Brygady Kawalerii i następnie Dywizji Kawalerii „Zaza”, na ich 

szlaku bojowym. Było to spowodowane nie tylko stratami w poległych i rannych. Istnieje wiele 

przykładów, że oddziały „gubiły” swoich żołnierzy, a nawet cały pododdział, tracących kontakt 

ze swoimi pułkami podczas walki, w czasie ich przedzierania się nocami kompleksami leśnymi 

przez rejony zajęte przez nieprzyjaciela, podczas prowadzenia przez małe grupy kawalerzystów 

działań rozpoznawczo-patrolowych. Nie bez znaczenia miały również dezercje szeregowych, 

które jednak nie były zjawiskiem powszechnym i masowym. 

 

 Kończąc ten wątek, osobiście nie znam odpowiedzi na pytanie „Ile wynosił stan osobowy 

P3SK przed jego rozbiciem w Kalinowym Dole w nocy z 5 na 6 października 

w roku 1939”. W źródłach, które dotąd poznałem, liczba ta oscyluje od 170 do 300 kadry 

i strzelców konnych, co wynosiłoby odpowiednio 19 - 34 % wojennego stanu etatowego (876) 

pułku kawalerii we wrześniu 1939 r. 

 

           Marek Hazubski 
 


