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Dariusz Waligórski
rtm. kaw. och.

(dowódca Szwadronu Toporzysko)
Pułk 3 Strzelców Konnych w XXI w.

 Wiele osób pewnie przeciera oczy ze zdumienia i spogląda 
na autora tekstu zastanawiając się po cichu czy skretyniał on już do 
końca i czy pozostał jeszcze dla niego jakiś ratunek.
 No cóż, mam nadzieję, że jest dla mnie jeszcze jakiś ratunek,  
a poniższy tekst piszę będąc w pełni zdrów na ciele i umyśle.
 Okresów w historii naszego pułku, w których wydawało się  
wszystkim, że przeszedł on już do historii, było wiele. Po raz  
pierwszy Pułk 3 Strzelców Konnych przeszedł w niebyt bardzo 
szybko, szybciej niż mógł sobie to wyobrazić pan Herbert George 
Wells, twórca wehikułu czasu, a mianowicie P3SK przestał istnieć 
już zanim powstał. I w tym miejscu wiele osób utwierdzi się w 
przekonaniu o moim niewątpliwym obłędzie, albo też posądzi mnie 
o zbyt mocne kultywowanie drugiego wieniawowego „K”, a ja nadal 
uparcie będę bronił swoich racji.
 Pułk 3 Strzelców Konnych został powołany do życia rozkazem 
Ministra Wojny Wielkiego Księstwa Warszawskiego księcia Józefa 
Poniatowskiego  z 1807 r. i nic poza tym. Nigdy rozkaz nie został 
zrealizowany, albo raczej zanim został zrealizowany, gwiazda cesarza 
francuzów zgasła, a wraz z nią Księstwo Warszawskie i niedoszły 
Pułk 3 Strzelców  Konnych. Po raz drugi, ale teraz już rzeczywiście, 
Pułk 3 Strzelców Konnych został powołany rozkazem albo raczej 
„ukazem” Wielkiego Księcia Konstantego Wodza Naczelnego Wojska 
Polskiego w Królestwie Polskim w 1815 r. „Ukaz” wielkoksiążęcy nie 
uchronił kniazia przed znalezieniem słusznej drogi przez P3SK. 
 Od samego początku Powstania Listopadowego Pułk 
wypowiedział posłuszeństwo zaborcy i dzielnie walczył pod 
Stoczkiem, Wawrem, Nieporętem, Grochowem, Pragą, Różanem 
i Sokołowem. Spotkała go za to zasłużona nagroda w postaci 
rozformowania w 1831 roku. Pułk znikł i wydawałoby się, że 
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podobnie jak i Polska został na zawsze już pogrzebany i pamięć o nim 
zaginie wraz z ostatnim jego żołnierzem. Mijały lata i gdy ponownie 
trąbka wojskowa zagrała sygnał wsiadanego, 3 PSK odrodził się  
z połączenia wielu szwadronów, które zapisały piękną kartę bojową 
w czasie wojny polsko - bolszewickiej. 
 W 1921 roku rozkazem MSWojsk. z dnia 4 października  
1921 zostaje powołany nowy 3 Pułk Strzelców Konnych, pierwotnie 
z rozkazem stacjonowania w Białymstoku, a później, od 8 grudnia  
1922 r., w Wołkowysku. Tym razem wydawało się, że to już na 
zawsze, że żaden wiatr historii go nie zwieje. Przyszedł wrzesień 
1939 r. Pułk dzielnie walczył od 3 września aż do 6 października  
1939 r., kiedy to po kapitulacji gen. Kleeberga, stacza swą ostatnią  
walkę w Kalinowym Dole. I chociaż wielu wydawało się, że to już 
koniec, to na pewno nie myśleli tak dzielni strzelcy, którzy pieczołowicie 
chowali w ziemi i strzegli przed okupantami królewskiego ptaka 
na sztandarze Pułku. Chowali go, strzegli dla przyszłości, dla, jak 
wierzyli, odrodzonego Pułku 3 Strzelców Konnych. 
 I znowu, choć na krótko, 3 PSK odrodził się w szeregach Armii 
Krajowej, aby powtórnie powrócić w niebyt.
 Ale żyli jeszcze żołnierze Pułku, którzy nosili go w swoim 
sercu i umyśle i kiedy tylko nadeszła możliwość, zaczęli marzyć 
o jego odrodzeniu. Przez lata poszukiwali tego widomego znaku 
ciągłości historycznej pułku – jego sztandaru. Na jego ślad natrafił 
zafascynowany opowieściami por. Władysława Kwietnia - 
oficera P3SK jego syn Tadeusz. Wieloletnie poszukiwania zostały  
nagrodzone sukcesem. Sztandar został odnaleziony w idealnym 
stanie 5 lipca 1980 r.
 Na ten widomy znak opatrzności, najstarszy stopniem oficer 
Pułku ppłk dr Bronisław Lubieniecki  zwołał żyjących jeszcze żołnierzy 
na Zjazd. W hotelu „Polonez” na pierwszy po wojnie zjazd żołnierzy 
Pułku zjawiło się kilkudziesięciu oficerów, podoficerów i żołnierzy 
P3SK. Wprowadzenie na salę obrad sztandaru Pułku stało się iskrą, 
która doprowadziła do eksplozji. W jej wyniku zostało założone Koło 
Żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych, które nieprzerwanie działało  
aż do pierwszych lat XXI w. Wszak gdy żyje chociaż jeden żołnierz, 
gdy są jeszcze ręce, które mają siłę utrzymać sztandar, to Pułk 
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żyje. Zdając sobie sprawę z nieubłagalności czasu, płk Bronisław 
Lubieniecki, nie chcąc aby P3SK przeszedł do historii, przekazał 
prawo do używania wyróżników P3SK i przyjął do „Pułku” drużynę 
harcerską z Krakowa, która z czasem przekształciła się w Szwadron 
Toporzysko.
 Dzisiaj, stojąc w dniu święta Pułkowego w Toporzysku, 
jesteśmy u siebie, ale mówiąc „my” mam na myśli Pułk 3 Strzelców 
Konnych. Tak jak kiedyś jego garnizonem były Warta, Sieradz, 
Białystok, Wołkowysk i Kraków, tak dzisiaj jest nim Toporzysko. 
Aby to powiązanie było pełne, stoimy dzisiaj nad symbolicznym 
obeliskiem poświęconym pamięci żołnierzy naszego pułku. Głazy, 
z których został wykonany obelisk pochodzą z miejsca ostatniej 
bitwy kampanii wrześniowej - z Kalinowego Dołu, gdzie stoczył swą 
ostatnią walkę Pułk 3 Strzelców Konnych doby II Rzeczpospolitej.
 Symbolicznego odsłonięcia pomnika dokonuje dzisiaj 
ostatni żyjący oficer tamtych czasów, wtedy podporucznik, dziś 
podpułkownik - Zbigniew Makowiecki.
 Zadania jakie stoją przed współczesnym P3SK – Szwadronem 
Toporzysko, są inne od tych jakie stawiano żołnierzom Królestwa 
Polskiego i II RP. Obecnie nikt nie wymaga od nas stawania z szablą 
i karabinem w obronie naszych granic. Ale też dzisiaj pole naszej 
służby nie jest łatwe. Jest nim obrona naszej suwerenności narodowej 
realizowana nie krwią, nie poświęceniem własnego życia,  ale służbą 
na polu pamięci o naszej tradycji, pamięci o historii naszej ojczyzny 
i wychowania nowego pokolenia, które bez kompleksów stawi 
podniesione czoło wyzwaniom XXI wieku, korzystając z dorobku 
naszych ojców, dziadów i pradziadów.
 To nie jest łatwe zadanie . 
 Dziś kiedy najwyższym ideałem jest pieniądz i prywata, kiedy 
unifikacja europejska daje nam tyle samo dobrego co złego, słowa takie 
jak Ojczyzna, Honor czy patriotyzm są całkowicie współczesnemu 
Polakowi obce. Dzisiejsza służba w kawalerii jest równie ciężka jak 
niegdyś z tą tylko różnicą że nie grozi nam śmierć na polu walki. 
Tych wszystkich kawalerzystów ochotników, młodych i starych, 
uczniów i kierowników katedr, zwykłych szarych pracowników  
i dyrektorów korporacji łączy jedno – miłość do Ojczyzny, umiłowanie 
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tradycji i chęć aby słowo Honor nie odeszło w zapomnienie. Dają oni 
z siebie wszystko, często za własne pieniądze mundurują się, kupują 
wyposażenie, poświęcają cały swój wolny czas na swoje szkolenie a 
wszystko to po to aby lepiej przekazywać tę wiedze i kawaleryjskiego 
ducha kolejnym pokoleniom.

Pułk 3 Strzelców Konnych 
im. Hetmana Polnego Koronnego 

Stefana Czarnieckiego 
nIeCH żyJe!

Toporzysko 27 kwietnia 2013 r.

Jednodniówka kwiecień 2013 rok
__________________________________________________________________________________________

- 8 -



KalenDarIum
 17 luty 2013 r. Zimowe zawody konne w Ludźmierzu.

 Konne zawody w skokach przez przeszkody rozgrywano w 
Zakopanym od roku 1929. Nie było by w tym nic niecodziennego, 
gdyby nie fakt, że zawodnicy i ich konie pokonywali parkur, który 
ustawiony był na śniegu. Jak w całym okresie międzywojennym 
wśród zawodników przeważali jeźdźcy wojskowi. Zawody cieszyły 
się sporą popularnością i aż do 1939 roku przyciągały sporą ilość 
publiczności oraz zawodników z całej Polski.
 Jeszcze po wojnie w latach 1957-1958 na Równi Krupowej 
rozegrano Zawody konne na śniegu.

 17 lutego 2013 roku na terenie hipodromu w Ludźmierzu 
odbyły się Zimowe Zawody Konne na śniegu. Na znakomicie 
przygotowanym śnieżnym parkurze za sprawą strzelców 
konnych Szwadronu Toporzysko znowu pojawiły się mundury 

fot. 1. st. strz. kaw. och. r. Strzelczyk na mała mi Top. 
(fot. www.podhale24.pl)
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kawaleryjskie.  
 Pomysłodawcą reaktywacji zawodów w zimowej scenerii 
był prezes Stowarzyszenia Pro-Nati działającego przy stadninie 
koni ścisłowicz w Ludźmierzu Wojciech ścisłowicz, któremu należą 
się szczególne gratulacje za zorganizowanie tej pięknej imprezy 
sportowej.
 W zawodach uczestniczyło 27 zawodników. Główny konkurs 
i nagrodę pieniężną 1.000 PLN wygrał chor. kaw. och. Bartłomiej 
Przybyś na wał. Łotysz Top.

fot. 2. Plut. kaw. och.a. Kowalczyk i Pianola. 
(fot. www.podhale24.pl)
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fot. 3. Poczet Szwadronu Toporzysko na rynku 
Głównym (fot. www.ulani.pl)
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 16 marca 2013 r. święto 8 Pułku Ułanów Ks. J. 
Poniatowskiego.

 W tym roku imieniny szefa pułku zbiegły się z dwusetną 
rocznicą jego śmierci. Przed kawiarnią „Europejska” stawiły się 
poczty sztandarowe kawalerii ochotniczej aby u boku gospodarzy - 
Szwadronu Niepołomice w barwach 8 Pułku 
Ułanów - wziąć udział w uroczystościach 
święta Pułkowego.
 Nie dopisała natomiast pogoda. 
święta żółtych ułanów w tak zimowej scenerii 
jeszcze nie było. 

 17-22 kwietnia 2013 r. święto  
15 Pułku Ułanów Poznańskich.

 Tegorocznym obchodom święta  
15 Pułku Ułanów Poznańskich  
towarzyszyły Ogólnopolskie Zawody  
Militari oraz II światowe Mistrzostwa 
Kawalerii (WCC). Po ubiegłorocznych 
sukcesach strzelców konnych w barwach 
P3SK apetyty na zwycięstwo były spore. Nie 
mniej konkurencja była silna. Po kontuzji 
Andrzeja Kowalczyka w Militari samotnie 
reprezentował nasze barwy chor. kaw. 
och. Bartłomiej Przybyś - ubiegłoroczny 
triumfator Militari i WCC. 
 W II światowych Mistrzostwach 
Kawalerii Szwadron Toporzysko 
reprezentowali: kpr. kaw. och. Andrzej 
Ryś i st. strzelcy kaw. och. Jan Jabcoń  
i Rafał Strzelczyk - zawodnicy raczej młodzi  
i niedoświadczeni.
 Wszyscy stanęli na wysokości 
zadania. O pechu może mówić B. Przybyś, 
który zajmował w Militari I miejsce po 
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konkurencjach ujeżdżenia, skoków i próbie terenowej. Gorsze 
strzelanie z konia oraz przekroczenia normy czasu we władaniu białą 
bronią sprawiły, że nie obronił zeszłorocznego tytułu i ostatecznie 
spadł na IV pozycję. 
 Sensacją stał się natomiast nasz zespół na WCC, 
który nie dał szans pozostałym ekipom wygrywając 

fot. 4. Poczet sztandarowy Szwadronu Toporzysko 
w barwach P3SK podczas Święta 8 Pu. (fot. www.ulani.pl)
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z prawie 100 punktową przewagą!    
 Indywidualnie  R. Strzelczyk zajął II lokatę, III miejsce 
przypadło J. Jabconiowi a  A. Ryś ukończył zawody na VI pozycji.
 I wreszcie zgłoszony do  Memoriału   Macieja Frankiewicza 
A. Ryś na wał. Sęk pokazał bardzo przyzwoite przejazdy z szablą  

fot. 5. Władanie lancą. a. ryś na Sęku. (fot. P. Wieńć)
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i lancą.
 W s z y s t k i m 
zawodnikom należą 
się gratulacje za pracę  
i trud, który włożyli w 
treningi  i udział w 
zawodach oraz godne 
reprezentowanie barw 
Pułku. 

fot. 6. Poczet pod dowództwem chor. kaw. och. Przybysia. 
(fot. P. Wieńć)

fot. 7. Pomnik 15 Pu. (fot. P. Wieńć)
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fot. 8. Poczet na ul. Paderewskiego w Poznaniu.
(fot. P. Wieńć)

fot. 9. Dekoracja zwycięsców zawodów militari.
(fot. P. Wieńć)
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ODSZeDŁ PŁK HuBerT SZareJKO
 W DnIu 22 KWIeTnIa 2013 rOKu ODSZeDŁ na 
WIeCZnĄ WarTĘ Pan PŁK HuBerT SZareJKO – SyBIraK, 
OFICer WOJSKa POlSKIeGO, CZŁOneK KOŁa żOŁnIerZy 
PuŁKu 3 STrZelCÓW KOnnyCH, PrZyJaCIel SZWaDrOnu 
TOPOrZySKO. 
 ByŁ CZŁOWIeKIem nIeZWyKle SKrOmnym, ale 
JeDnOCZeŚnIe DO OSTaTnICH DnI SWeGO żyCIa 
PeŁnym ZaPaŁu I InSPIraTOrem PrZeDSIĘWZIĘĆ 
uPamIĘTnIaJĄCyCH PuŁK 3 STrZelCÓW KOnnyCH Z 
WOŁKOWySKa W KTÓrym urODZIŁ SIĘ I SPĘDZIŁ laTa 
DZIeCIĘCe.
 naBOżeŃSTWO żaŁOBne I POżeGnanIe Pana 
PuŁKOWnIKa ODBĘDZIe SIĘ W POnIeDZIaŁeK 29 KWIeTnIa 
2013 rOKu O GODZInIe 13.00 W KaPlICy na CmenTarZu 
BaTOWICKIm W KraKOWIe.

SZWaDrOn TOPOrZySKO 
W BarWaCH  

PuŁKu 3 STrZelCÓW KOnnyCH 
Im. HeTmana POlneGO KOrOnneGO 

STeFana CZarnIeCKIeGO

Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych
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Dariusz Waligórski
rtm. kaw. och.

80 rocznica Wielkiej rewii Kawalerii
 W tym roku mija okrągła 80 rocznica ostatniej wielkiej rewii 
kawalerii, jaka odbyła się na terenie naszego kraju. Rewia ta została 
zorganizowana w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Niektórzy 
historycy wojskowości twierdzą, że ta rocznica była tylko pretekstem 
do zorganizowania mobilizacji i zgrupowania kawalerii w ramach 
planowanego przez marszałka Piłsudskiego ataku prewencyjnego 
na Niemcy. Nieważne czy jest to słuszne mniemanie czy nie, ale 
na pewno szkoda, że Francuzi stchórzyli już wtedy i interwencja 
nie doszła do skutku. Ewentualny atak w 1933 r. na Niemcy musiał 
zakończyć się pełnym sukcesem militarnym i może nie doszłoby do 
tragedii II Wojny światowej.
 Rewia została z woli Pana Marszałka zorganizowana w 
Krakowie. Ktoś może spytać dlaczego Kraków?
 Bo Piłsudski lubił Kraków.
 Jak powiedział w 1919 roku, podczas święta Zjednoczenia 
Wojsk Polskich:
 „... Kraków wyróżnia się między innymi miastami naszymi 
tym, że najłatwiej w niem było zawsze przeprowadzić współprace ludzi  
i stronnictw. Najmniej tutaj było wyklinań i stawiania poza nawias narodu, 
przypisywania sobie tylko przywileju miłości dla Ojczyzny i wyłączności 
w wytyczonych przez siebie drogach ku zbawieniu. Więcej tutaj było, niż 
gdzie indziej, wzajemnego szacunku dla zadań różnolitych, zatem zdolności 
do współpracy”.
 A jeżeli Kraków - to oczywiście Błonia, i to nie ze względu na 
bliskość historycznych Oleandrów, ale z prozaicznego powodu; tylko 
na Wielkiej Łące mogło paradować dwanaście spośród czterdziestu 
pułków polskiej kawalerii.
 Jak emocjonalnie podchodzili do rewii współcześni, niech 
świadczą słowa wypowiedziane przez legendę polskiej kawalerii 
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gen. Bolesława Wieniawę Długoszowskiego – który tę broń ukochał 
nad życie.
 „Przed Józefem Piłsudskim, przed dostojnymi gośćmi, według 
planu sporządzonego osobiście przez Marszałka, przedefilowało dwanaście 
pułków.
 Dwanaście pułków przekłusowało przed Piłsudskim.
 Dwanaście pułków, idealnie wyrównanymi szeregami, w odstępach 
między pułkami, szwadronami i plutonami, jak gdyby odmierzonych 
cyrklem, przewinęło się wzdłuż Błoni, niby dwanaście tanecznic w balecie, 
złożonym z samych primabalerin, niby dwanaście bezcennych, ze wszystkich 
mórz świata wyłowionych pereł jakiegoś królewskiego naszyjnika, niczym 
dwanaście kunsztownych sonetów w zbytkownym tomiku mistrzowskich 
wierszy - zachwycał się generał Wieniawa - Długoszowski, puszczając cugle 
Pegaza, bo po trosze był literatem.
 Rewia nie trwała zbyt długo, zaledwie pół godziny, ale sprawiła 
ogromne wrażenie.
 Na Wielką Łąkę przybyły tłumy, ale - jak twierdził Długoszowski... 
w Krakowie nie było gapiów.
 Dziesiątki tysięcy ludzi wyległo na ulice, dziesiątki tysięcy ciżbiły się 
na Błoniach podczas rewii, był to jednak tłum żywy, nie gapie, ani nawet nie 
statyści, lecz aktorzy, biorący czynny udział w uroczystości, w defiladzie, 
wzruszający się razem z nami, cieszący się z nami szczerze i serdecznie tym 
świętem, które z woli Pana Marszałka Piłsudskiego było świętem kawalerii.
 Ulice i Błonia grzmiały od okrzyków i wiwatów, białe dłonie niewiast 
niczym motyle trzepotały się nad uśmiechniętymi twarzyczkami, męskie 
dłonie inteligentów i robotników powiewały kapeluszami, nad tłumem setki 
dzieci, trzymanych przez troskliwe rodzicielskie ramiona, roziskrzonymi 
oczkami poiły się widokiem, który z pewnością na zawsze pozostanie im w 
pamięci. …”
 Defilada odbywała się kłusem. Niektórzy ze współczesnych 
kawalerzystów pewnie się obruszą, co on opowiada za głupoty. Jak 
to kawaleria defilowała kłusem, a nie galopem? Nasze wątpliwości 
rozwiał gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. 
 „Defilada kłusem – jest najtrudniejszą próbą dla mej broni. Stęp, 
lub kłus marszowy, są naszym codziennym chlebem, nie przedstawiają tedy 
specjalnych trudności dla oddziałów, galop czy cwał, najefektowniejsza 
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forma naszego popisu, mogą się obejść bez precyzji w wykonaniu, porywają 
bowiem samą fascynacją ruchu, furkotem proporców na wietrze, werblem 
kopyt, który wprawia w drżenie zarówno ziemię, jak i serca widzów, podczas 
gdy dosiadany kłus, przepisany przez ceremoniał kawaleryjski podczas 
defilady, wymaga niezwykłej sprawności jeździeckiej, wymaga zwłaszcza 
niesłychanej, pedantycznej precyzyjności w wykonaniu.”
 Czy uda nam się w tym szczególnym roku, w tym samym 
historycznym miejscu na Błoniach krakowskich zorganizować rewię 
współczesnej kawalerii, zarówno tej ochotniczej, jak i reprezentacyjnej, 
pancernej i powietrznej - nie wiem.
 Bardzo tego chcemy i czynimy starania, aby tradycji stało 
się zadość. Mamy poparcie i życzliwość Prezydenta Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa pana proj. Jacka Majchrowskiego. 
Niestety nie widać tego poparcia ze strony instytucji, która zdawałoby 
się powinna być najbardziej nią zainteresowana. Mam nadzieję, że 
instytucja ta zreflektuje się jeszcze. 
 A jak wyglądała Wielka Rewia najlepiej opisuje artykuł  
płk. Plisowskiego, który przytaczamy poniżej i zachęcamy  do 
pasjonującej lektury.

Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych
___________________________________________________________________________________________

fot. 10. marszałek J. Piłsudski przybywa na krakowskie Błonia. 1933 r. 
(fot. naC)
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Płk Kazimierz Plisowski

Wielka rewia Kawaleryjska w 1933 roku 
w Krakowie

(Niżej drukujemy zapis odczytu płk Plisowskiego z okazji święta 
Kawalerii 13 października 1957 r. Wygłoszony w  Domu Marynarza 

/13, Chelsea Embankment/ w Londynie.)

 Proszę o wzbudzenie w wyobraźni tła, na którym postaram 
się opowiedzieć o Rewii Kawaleryjskiej. Odtwórzmy sobie krajobraz 
polskich pól i wsi w krasie naszej złotej jesieni, kiedy to pokładzione 
skiby srebrzą się nicią babiego lata, a sprzątnięte rżyska złocą się 
w blaskach jesiennego słońca, gdy drzewa nie ogołociły się jeszcze  
z żółto-brązowych liści.
 Proszę wyobrazić siebie w roli tych wszystkich, którzy 
brali udział czynny w tej wielkiej Rewii, a więc proszę dosiąść 
wiernego przyjaciela rumaka, wchodząc w rolę wykonawcy co też 
zmusza nabrania fantazji kawaleryjskiej czy też przedzierzgnąć 
się w zachwyconego widza, obserwującego szeregi pięknych 
kawalerzystów. Wyobraźnia nasza nas przenieść się do Krakowa,  
a w nim i na jego tle podziwiać i entuzjastycznie witać sławną jazdę 
naszą, kiedy to szwadronami rozwiniętymi defilować będzie na 
błoniach krakowskich.
 Na wstępie jednak przenieśmy się do rejonów wyjściowych 
naszych pułków, czy to będą stałe garnizony, czy też rejony przedobozia, 
gdzie zastał nas rozkaz o udziale w Rewii Krakowskiej.
 Angielskim tutaj kilka słów o pogodzie. Ostatnie dni 
września i pierwsze października były jakby wymarzone i dane 
nam przez Stwórcę dla podkreślenia spełnionego przez nas i przez 
Kraj wielkiego, pokojowego wyczynu konnego, celem którego było 
uczczenie naszego sławnego przodka, który nieśmiertelnie wsławił 
jazdę polską w okazji wiedeńskiej.
 Złota jesień – dwanaście pułków jazdy naszej ruszyło ze swych 
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rejonów gwiaździstym zagonem na Kraków.
 Trzeba tu dla porządku dodać, że uprzednio zostały naruszone 
nietykalne zapasy „Mob”. Tajemniczość ich została naruszona tym, 
że na wszystkich kołnierzach naszyto proporczyki, reprezentujące 
nasze, drogie sercu każdego kawalerzysty barwy pułkowe.
 Pułki były w składzie: poczet sztandarowy, pluton trębaczy, 
3 szwadrony liniowe a. 3 plutony i pluton ckm – 6 karabinów 
maszynowych, no i niezbędny tabor bojowy. Wszystkie pułki miały 

fot. 10. marszałek Piłsudski i płk Wartha. (fot. naC)
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fot. 11. Defiluje 15 Pułk ułanów Poznańskich. (fot. naC)
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w przybliżeniu tę samą ilość kilometrów do przebycia, o tej samej 
godzinie wyruszyły, miały obiad i przybycie na nocleg. Dzienny marsz 
40 km. Ogółem 4 dni marszu. Pewien rozkład jazdy był niezbędny, 
chociażby dlatego, aby ludność wiedziała, kiedy i którędy będziemy 
maszerować. Trzeba przyznać bezstronnie, że witano nas szczerze 
i serdecznie, nawet entuzjastycznie. Nasze ułańskie oko miało też 
na czym spocząć. Miasteczka witały nas bramami triumfalnymi, 
orkiestrami, zebraniami masowymi. Pamiętam, jak przed jakimś 
miasteczkiem dopędził nas goniec wiejski na „spienionym ” rowerze, 
że pan wójt proszą, że jeszcze nie jechać, bo się jeszcze muzyka nie 
zebrała. Wieczorami na postoju były wesołe potańcówki...
 W czasie marszu wykorzystywaliśmy wolne pola i łąki dla 
przećwiczenia w marszu defilady. Sam osobiście dla zgrania się 
prowadziłem defiladę, zaś któryś z oficerów defiladę przyjmował, 
a później omawiał z nami swe uwagi. Metoda ta była bardzo dobra, 
dużo lepsza niż próbne defilady w przeddzień właściwej parady.
 Po 4 dniach marszu, prawie równocześnie 12 pułków jazdy 
osaczyło Kraków ze wszystkich stron.
 Zakwaterowano nas w podmiejskich gminach, gdzie witano 
nas chlebem i solą, przy licznym bardzo udziale miejscowej ludności. 
10 PSK w gminie Bierzanów, pułk 3 Ułanów bodajże w słynnych 
Bronowicach. W mojej gminie witał mnie wójt, dawny wachmistrz z 
14 Pułku Ułanów – naturalnie jasnym jest, że postój mieliśmy wysoce 
mokro-entuzjastyczny, a też nikomu nic nie brakowało – ni ludziom 
ni koniom.
 Ułani zachowywali się wzorowo i zadowolenie było ogólne  
i wzajemne. Chleb, sól, zabawy swoją drogą, a pucowanie koni, 
rzędów końskich i butów – swoją drogą. Zapał do tej pracy był 
wielki i to do tego stopnia, że np. moje buty od Niedzińskiego nie 
powstydził się wyglancować mi śp. Porucznik Pawlikowski Ludwik, 
kiedyś prymus szkoły w Grudziądzu.
 Szybko, wesoło i na „tarciu” zbiegło kilka dni pokojowego 
oblężenia Krakowa i nadszedł wreszcie dzień 6 października.
Pochmurny wczesny ranek szybko zmienił się w przepiękny 
słoneczny 
 Jesienny dzień. Radość i wprost entuzjazm panował ogólny.
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 W pewnych wyznaczonych godzinach pułki wyruszyły z 
miejsc swych postoju i wszystkie równocześnie podążały w kierunku 
rynku krakowskiego. Tam skrzyżowały się wszystkie kolumny, lecz 
organizacja przemarszu była tak sprawna, a wykonanie marszu 
tak precyzyjne, że nie było wypadku zatrzymania lub harmonijek 
w kolumnach. Ze wszystkich stron rozlegały się dźwięki melodii, 
granych przez 12 orkiestr kawaleryjskich. Połyski instrumentów 
muzycznych pomnażały blask promieni słonecznych.
 Kraków przybrał odświętną szatę od dekoracji ulic barwami 
państwowymi począwszy na ubiorach publiczności kończąc. 
Wiele ludzi było ubranych w stroje ludowe. Ulice przepełnione 
Krakowiakami i tysiącami przybyłych widzów z różnych stron 
Polski.
 Pułki na błoniach ustawiły się naprzeciwko trybun, w 
kolumnach szwadronów rozwiniętych. Na prawym skrzydle 
ugrupowania stanęły pułki dekorowane Orderem Wojennym 
Virtuti Militari V klasy, a więc: 1 Szwoleżerów, 7 i 15 Ułanów oraz 
20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. Na lewym skrzydle 
pozostałe pułki, a mianowicie: pułki Krakowskiej Brygady Kawalerii 
– gospodarze. W centrum 17 i 24 Pułk Ułanów oraz 1, 10 i 4 pułki 
strzelców konnych. Nad całością komendę sprawował inspektor 
armii gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer.
 Trybuny: p. Prezydenta Rzeczypospolitej, dostojników 
państwowych, korpusu dyplomatycznego, ozdobione były 
festonami o barwach narodowych i stylizowanymi orłami. Poniżej 
trybuny p. Prezydenta RP, ale nieco wprzód wysunięta była trybuna 
Marszałka Piłsudskiego, jako odbierającego defiladę. Po prawej ręce 
od tej trybuny były miejsca dla generalicji i dla attaches wojskowych. 
Naprzeciw trybun, a po obu bokach ugrupowania kawalerii – 
organizacje społeczne i b. woskowych.
 O godz. 1200 ukazał się samochód wiozący Marszałka 
Piłsudskiego. Rozległy się niemilknące wiwaty powitalne na cześć 
Marszałka. Wszyscy na trybunach powstali i wszędzie odkryły się 
głowy. Trębacze grają hymn narodowy, a z piersi ułańskich zerwał 
się potężny okrzyk „Niech żyje!”
 Marszałek Piłsudski odebrał raport od dowódcy całości,  
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a następnie wolno przejeżdżając wzdłuż frontu odbierał raport 
kolejno od każdego z dowódców pułków.
 Po przeglądzie pułki rozpoczęły przegrupowywać się do 
defilady. Dostojnicy z Marszałkiem udali się do namiotów na 
śniadanie, po czym ponownie wszyscy zajęli miejsca na trybunach.
 Godzina 1245 . Przybywa p. Prezydent Rzeczypospolitej, 
witany entuzjastycznie. Marszałek Piłsudski nakazuje rozpoczęcie 
defilady. Ukazuje się sylwetka d-cy całości na pięknym kasztanie, 
za nim wyłaniają się kolejno w kolumnach plutonów rozwiniętych. 
Defilada w kłusie. Trębacze w galopie. Zajeżdżają na swoje miejsca 
naprzeciw odbierającego defiladę. Sztandary chylą się przed panem 
Prezydentem i Marszałkiem Piłsudskim. Pułki witane były burzą 
długo niemilknących oklasków i okrzyków. 
 Po defiladzie pułki pomaszerowały znowu przez miasto, tylko 
już innymi ulicami. Towarzyszyły im dalsze gromkie wiwaty.
 Po zakończeniu, nazwijmy tej konnej części całej uroczystości, 
miało miejsce cały szereg innych momentów już mniejszej wagi.
 Trębacze 12 – tu pułków kawalerii koncertowali w 12 różnych 
miejscach miasta i przedmieścia.
 Pułki na kwaterach miały urządzone obiady staraniem gmin, 
wspólnie z miejscową ludnością. Oficerowie mieli obiad w kasynie 
garnizonowym w obecności Marszałka Piłsudskiego. Pułki przy 
stołach były całkowicie wymieszane. Było tylko jedno przemówienie 
na cześć Marszałka, po czym Marszałek wychylił pucharek na część 
polskiej kawalerii.
 Przedstawienie galowe również w obecności Marszałka 
Piłsudzkiego w teatrze Słowackiego z udziałem innych dostojników 
państwowych. W lożach, a również w pierwszych miejscach zasiadła 
generalicja i starszyzna kawaleryjska. Oficerowie z pułków biorących 
udział w defiladzie zasiedli w krzesłach parteru, a byli rozmieszczeni 
w sposób dowcipny: w 3 i 4 – tym rzędzie foteli zasiadło 12 – tu 
dowódców pułków, zaraz za nimi w trzech rzędach dowódcy 
szwadronów, a dalej w głąb według starszeństwa aż do najmłodszych 
podporuczników włącznie. A więc każdy pułk w jednej kolumnie po 
jednemu.
 Raut wydany przez pana Prezydenta RP na Wawelu. Każdy  
z oficerów otrzymał imienne zaproszenie z kancelarii Prezydenta.

- 28 -



Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych
___________________________________________________________________________________________

 Mury wawelskie rzeczywiście oświetlone nocnymi lampami 
przedstawiały się piękne i potężne. Wszystkimi dostępnymi, a ściśle 
określonymi wejściami śpieszyli zaproszeni na rzadko przydarzającą 
się uroczystość, zwłaszcza oficerowie z małego garnizonu. Wewnątrz 
wszyscy byli rozgrupowania po szeregu komnat i sal, ale wszędzie 
przeważnie byli przedstawiciele każdego stanu w pewnym 
procentowym podziale. Pan Prezydent w otoczeniu Marszałka  
i szeregu dostojników państw, przeszedł przed wszystkie sale w ten 
sposób witając gości. Poszczególne grupy dołączały do orszaku p. 
Prezydenta, by w końcu znaleźć się przy suto zastawionych stołach 
biesiadnych. Zaraz po północy uroczystość zakończyła się i wszyscy 
podążyli w cichą pogodną noc jesienną do swoich kwater, pełni 
wrażeń i zachwytu tym, co widzieli i co było ich udziałem w tym 
jednym dniu.
 Całość uroczystości krakowskich wypadła imponująco 
okazale i podniośle. Wzięły w nie udział wszystkie stany, a wojsko 
było reprezentowane tylko prze kawalerię, gdyż była to uroczystość 
Jej chwały. Naczelny Wódz, Marszałek Józef Piłsudski, powołując 12 
pułków kawalerii na tę piękną i głęboką uroczystość, dał tym samym 
wyraz swojej ocenie tej naszej sławnej pięknej i zwycięskiej broni.
 Gdy jesteśmy już razem na tym święcie kawalerii, święcie 
naszej ukochanej broni, wspominając równocześnie te wspaniałe 
dni defilady krakowskiej, nie od rzeczy będzie przypominać szereg 
naszych konnych wyczynów, wyczynów z okresu naszej pamięci.  
Z naszym bezpośrednim udziałem.
 Rok 1920. Zagon na Koziatyn, wielka kawaleryjska bitwa 
pod Komarowem, przechylająca szalę zwycięstwa na naszą korzyść 
i w reszcie zwycięski zagon na Krosteń. Jest to jakby postawienie 
zwycięskiej kropki nad zakończeniem działań wojennych 1920 – roku 
zakończeniem naszych bojów o niepodległość. A potem wspaniała 
defilada tegoż zwycięskiego Korpusu Jazdy Polskiej płk Rómmla – 
również 12 pułków jazdy i licznych dyonów artylerii konnej.
 Przyszła druga wojna światowa, która w końcu przesadziła 
ułana z wiernego druha-konia na motor pancerny. Ale nim się to stało, 
to zdążyliśmy w pamiętny nam wrzesień jeszcze odbyć kampanię 
konno i to w większych masach czy to w zgrupowaniu generała 
Andersa, czy generała Podhorskiego, z których każde składało się 
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z niemniej niż 6-ciu pułków kawalerii i wiernej siostrzycy artylerii 
konnej.
 Jak sięgniemy pamięcią wstecz do najdawniejszych czasów, to 
wszędzie i zawsze cechowały naszą jazdę – wielka tradycja, wielka siła 
ducha i nie mniejsza wola zwycięstwa. Te piękne cechy towarzyszyły 
nam kawalerii zawsze, niezależnie od przemian strategicznych, 
taktycznych, czy jakichkolwiek innych. I teraz gdy byliśmy 
uczestnikami czy tylko świadkami przesadzenia kawalerzysty z 
konia na motor, stwierdzamy, że nic z tych nadzwyczajnych, wprost 
przez Boga nam danych cech kawalerii i wspólnie artylerii konnej – 
nic nie zostało uronione.
 Jak dawniej konne, tak ostatnio pancerno-motorowe masy 
kawalerii tratowały wroga, czy też po odniesionych zwycięstwach 
chwalebnie defilowały. Zawdzięczamy to w zasadniczej mierze 
temu, że przy tej zmianie przewodzili nam kawalerzystom dowódcy 
tej miary i tej wysokiej klasy, jak generałowie Anders i Maczek.
 Dzisiaj gdy stoimy o schyłku naszej kawaleryjskiej drogi, 
pomimo wielkich przeciwności, które tak bardzo sprzysięgły się 
przeciwko nam, wydaje się, że w dalszym ciągu, nie tracąc nadziei 
możemy powiedzieć sobie, że łaski Boga przyjdzie taki czas, kiedy 
nasza KAWALERIA odtworzy się w pełni chwały i sławy ich 
nieśmiertelnych tradycji.

(„Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii”. 
Londyn, 24 grudnia, nr 8/1957)
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Bartłomiej Czech
ppor. rez.

rzecz o rogatywce
 Wiadomo, że kawalerzysta człekiem bojowym ma być, co to  
i szabla pomacha i konia dosiądzie, a najlepiej i jedno i drugie naraz. 
Ale od zwykłego wywijacza bronią i od chociażby najlepszego (nie 
wojskowego) jeźdźca wyróżnia go (oprócz rzecz jasna elegancji  
i fantazji) pomyślunek. A pomyślunek kawalerzysty mieści się 
(wbrew obiegowym opiniom) w głowie. 
 O głowę zaś trzeba zadbać, stąd w historii kawaleryjskiego 
polskiego munduru pojawiła się usztywniona czapka, najlepiej 
znosząca możliwe uderzenia – rogatywka. Przybyła ona do Polski 
z Azji i w początkach XVIII wieku weszła do ówczesnej mody, 
zastępując czapkę futrzaną przeciętą z przodu i tyłu. Czapki z 
kwadratowym denkiem noszone były od co najmniej XIV w. m.in. 
w Turkiestanie i Turcji. Wczesne formy czapek z kwadratowym 
denkiem pojawiały się w polskiej lekkiej jeździe w XVIII w. właśnie 
za pośrednictwem chorągwi tatarskich. Była to czapka z twardym 
stelażem, ale równocześnie rozpowszechniła się w Polsce jako 
nakrycie głowy patriotycznego ruchu konfederatów barskich 
rogatywka miękka, stąd nazywana była konfederatką Była ona 
bez daszka, o główce z kwadratowym denkiem, koloru zwykle 
karmazynowego, obszyta barankiem, czarnym lub siwym. Przy 
lewym boku przypinano kokardę, rozetę lub krzyż kawalerski i pióra 
lub kitę. Rogatywka, znana alternatywnie jako krakuska lub ułanka, 
została następnie zaadaptowana jako nakrycie głowy w regularnej 
Kawalerii Narodowej. 
 W latach 80.-90. XVIII wieku ukształtowała się jako wysoka 
usztywniona czapka rogata z daszkiem, stanowiąca nakrycie głowy 
ułanów, przy czym baranka zastępowano sukiennym otokiem. 
Istniały też inne jej odmiany. Utożsamiana z polskim nakryciem 
głowy i nazywana nawet czapką polską, używana była już szerzej 
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przez różne formacje podczas powstania kościuszkowskiego, także 
piechotę, milicje i kosynierów. W tym okresie rogatywkę nosili tak 
znamienici Polacy jak: gen. K. Puławski i T. Kościuszko, bohater 
chłopski B. Głowacki. W sformowanych następnie Legionach Polskich 
we Włoszech wprowadzono jako standardowe nakrycie głowy 
wszystkich formacji wysoką usztywnioną rogatywkę z daszkiem.
 W XIX wieku Wysoka rogatywka z daszkiem, zbliżona 
do czapek z końca XVIII wieku, używana była następnie w części 
formacji jazdy i piechoty Księstwa Warszawskiego i innych wojsk 
polskich epoki napoleońskiej, m.in. przez Szwoleżerów Gwardii. 
Według przepisów z 1810, rogatywki ułanów i piechoty (fizylierów  
i woltyżerów) były wykonane z czarnego filcu i płótna ze skórzanym 
daszkiem, miały wysokość 9 cali (22,5 cm) i szerokość boków 10 cali 
(25 cm), zdobione były okuciami, kitami, kokardami i kordonami.
 Po 1815 rogatywki w dalszym ciągu używane były jedynie 
przez ułanów Królestwa Polskiego. Szerzej były używane przez 
różne formacje podczas powstania listopadowego 1830-1831, m.in. 
przez Gwardię Narodową.
 Rogatywki o różnych formach, postrzegane jako symbol 
narodowy, pojawiały się podczas kolejnych polskich zrywów przeciw 
zaborcom, m.in. powstania krakowskiego 1846 i Wiosny Ludów 1848, 
w tym Legionu Polskiego na Węgrzech 1848-1849 i Legionu Polskiego 
we Włoszech 1848. Były one często jedynym narodowym elementem 
umundurowania. Rogatywki dla piechoty i jazdy przewidywały 
wytyczne Rządu Narodowego podczas powstania styczniowego 
1863, jednak mogły być one realizowane w niewielkim stopniu  
z powodu improwizowanego charakteru działań.
 Podczas I Wojny światowej Rogatywka, jako sukienna czapka 
męska, była używana przez niektóre polskie formacje zbrojne. Były 
to: II Brygada Legionów Polskich, „błękitna” Armia gen. Hallera, 
Wojska Wielkopolskie.
 Zamach na rogatywkę przeprowadzono po odzyskaniu 
niepodległości. Komisja Ubiorcza Ministerstwa Spraw Wojskowych 
zdecydowała 21 września 1919 wprowadzić rogatywkę jako 
standardowe nakrycie głowy o typie polskim dla wszystkich rodzajów 
wojsk i stopni (przeciwko czapce okrągłej i forsowanej przez oficerów 
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legionowych maciejówce). Czapki okrągłe pozostawiono jedynie dla 
trzech pułków szwoleżerów i Korpusu Ochrony Pogranicza, poza tym 
odrębne umundurowanie miała Marynarka Wojenna. Wprowadzono 
wówczas niską nie usztywnianą rogatywkę wzór 1919, z sukna w 
kolorze ochronnym (khaki), z daszkiem z brązowej skóry okutym 
blachą, bez barwnego otoku i wypustek. Ale kawaleria do rozkazu 
się dostosowała, nigdy nie przestając nosić swoich barwnych 
otoków. Po wielu staraniach i sporach kawalerzyści uzyskali zgodę 
Naczelnika Państwa na cofnięcie przepisowo likwidacji barwnych 
otoków. Niestety rogatywka pozostała miękka, co miało swoiste 
konsekwencje.  
 Otóż przy paradach formacje „rogatywkowe” prezentowały 
się bardzo niejednolicie, gdyż miękkie denko układało się w rożne 
strony co nie przysparzało naszym żołnierzom eleganckiego szyku. 
 Podczas reformy mundurowej w 1935 dotychczasową 
rogatywkę zastąpiła czapka garnizonowa o nowym kroju,  
o usztywnionym kwadratowym denku, przechylonym na prawą 
stronę. Wzór rogatywki usztywnionej noszony był do wszystkich 
odmian munduru garnizonowego. Wykonana z szewiotu dla 
podoficerów i szeregowców, z tkanin czesankowych (diagonal, 
krepa, kamgarn) dla starszych podoficerów i oficerów. Rogatywki 
oficerów, chorążych i podchorążych zawodowych miały daszki okute 
ciemno oksydowaną blachą. Rogatywki oficerów były obszywane 
galonem srebrnym, chorążych taśmą bawełnianą karmazynową. 
Otoki rogatywek były barwne – barwa odpowiadała rodzajowi broni 
lub służby. W dywizjonach górskich noszono rogatywkę z orlim 
piórem, a w 11 Karpackiej Dywizji Piechoty rogatywkę z pęczkiem 
piór cietrzewich.
 W 1937 czapkę garnizonową uzupełniła miękka, nie 
usztywniona rogatywka polowa dla wojska. Wg regulaminu z 1937 r. 
rogatywka wykonana była z sukna mundurowego dla szeregowców, 
a z kamgarnu dla oficerów. Daszek był usztywniony, z tego samego 
materiału, co czapka. Otok był składany, można było go opuszczać 
chroniąc uszy i kark. Godło na rogatywce haftowano w tym czasie 
szarą nicią na owalnej podkładce sukiennej. Czapki polowe w 
okresie II wojny światowej używane były w różnych oddziałach 
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partyzanckich.
 W tworzonym w ZSRR od 1943 Ludowym Wojsku Polskim 
wprowadzono miękką czapkę polową wzorowaną na przedwojennej. 
Po wyzwoleniu obszaru Polski ponownie używane były przedwojenne 
rogatywki garnizonowe. Rogatywki noszone były jednak jedynie do 
ok. 1950, kiedy zastąpiły je całkowicie czapki okrągłe.
 W 1961 przywrócono w Wojsku Polskim lekkie nieusztywnione 
rogatywki polowe, z tkaniny bawełnianej we wzorze maskującym 
moro. Używane też były w oddziałach MO oraz Straży Pożarnej.
W 1982 w Kompanii Reprezentacyjnej WP przywrócono usztywniane 
rogatywki garnizonowe, wzorowane na wzorze z 1935 roku.
 W 1990 przywrócono w Wojsku Polskim tradycyjne nakrycie 
głowy w postaci usztywnionej rogatywki garnizonowej.
 Współcześnie oficerowie i generałowie noszą usztywnione 
rogatywki z krzyżującym się srebrnym galonem na denku. Chorążowie 
i młodsi oficerowie na rogatywce powyżej otoku mają obszycie 
z jednego srebrnego galonu, oficerowie starsi z dwóch galonów,  
a generałowie mają na otoku obszycie w formie wężyka generalskiego. 
Na daszku oficerów młodszych znajduje się jeden srebrny galon, a na 
daszku oficerów starszych i generałów dwa galony.
 W 1996 roku uśmiercono rogatywkę jako miękką czapkę 
polową Wojska Polskiego. Noszenie miękkiej czapki rogatywki 
do munduru polowego zakończył Zarząd Materiałowy MON 
w instrukcji „Przepisy Ubiorcze Żołnierzy SZ RP”. Był to efekt 
wprowadzenia w 1993 roku munduru wz.93 gdzie rogatywka 
została zastąpiona beretem. Należy podkreślić, że ta wersja miękkiej 
rogatywki posiadała mały (radziecki) daszek oraz sztywniki w 
rzedniej części, co czyniło z niej nie wygodną i nie praktyczną czapkę 
raczej nie lubianą przez żołnierzy. W latach 80 ani na początku lat 90 
(kiedy wprowadzano umundurowanie polowe wz. 89 tzw. puma) 
nie unowocześniono rogatywki ani nie wrócono do wygodniejszego 
modelu przedwojennego. Jednak ze względu na pozostawanie 
w magazynach wielu jednostek starych mundurów, rogatywkę 
używano do czasu zużycia wcześniejszych wzorów mundurów co 
trwało w praktyce do 1996 roku.
 Nie powielając błędów zawodowej armii, Kawaleria 
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Ochotnicza stosując się do przepisów ubiorczych z roku 1935 znowu 
paraduje w rogatywkach.

(Większość tekstu pochodzi ze strony www.rogatywka.pl)   
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marek Sroczyński
chor. kaw. och.

Idealne obchody świąt patriotycznych
 Na działalność Szwadronu Toporzysko w dużym stopniu 
składa się służba podczas obchodów świąt patriotycznych. Za 
każdym razem, gdy stoję w szyku wraz z kolegami zastanawiam się 
czy obchody muszą wyglądać właśnie w ten  sposób. Komu i czemu 
mają służyć? Moim skromnym zdaniem uhonorowaniu żołnierzy 
walczących o to  byśmy mogli żyć w naszym niepodległym kraju 
oraz propagowaniu pamięci o ich dokonaniach wśród młodzieży. 
 Jeżeli moje rozumowanie jest słuszne to zastanówmy się czy 
będą prowadzić do tych celów niżej opisane uroczystości. 
 (W tym miejscu należy zaznaczyć, że przykłady nie są wzięte 
z jednego konkretnego miejsca, a są raczej kolażem moich obserwacji 
z różnych obchodów w różnych miejscach Kraju, w których wraz ze 
Szwadronem miałem zaszczyt uczestniczyć)
 Wszyscy uroczyście ustawieni, poczty sztandarowe 
kombatantów, szkół, szwadronów kawalerii ochotniczej oraz 
Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Jest śliczna pogoda, 
wszystko zorganizowane na świeżym powietrzu koło południa. 
Ostro świecące słońce operuje wprost na krzesła przygotowane dla 
gości honorowych, w tym kombatantów – często ludzi w podeszłym 
wieku. Zaczyna się Msza święta (przypuszczam, że w związku  
z podniosłością chwili będzie trwała 1,5 godziny) i Kapłan wygłasza 
płomienne kazanie. Mówi o tym, jak to Nasza Polska chyli się ku 
upadkowi, nikt nie chce czcić pamięci naszych Bohaterów, a nasza 
młodzież utopiona w oceanie internacjonalnych i wynaradawiających 
informacji internetowych spowoduje rozbicie Narodu itp. Po Mszy 
zaczynają się oficjalne obchody. Apel Poległych, salwa honorowa  
i przemówienia. Gospodarz imprezy wita przybyłych gości najczęściej 
z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. (Pierwszy żołnierz 
kompani honorowej mdleje i potrzebuje pomocy opieki medycznej) 
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Przywitania najczęściej rozpoczyna od księży, potem władz 
poszczególnych szczebli, a na końcu wspomina o kombatantach - 
wydaje się najważniejszych gościach uroczystości. Później zaczynają 
się przemówienia. Przygotowane przez fachowców mówią o tym 
samym. Czasami zdarza się podczas jednej uroczystości wysłuchać 
pięciu praktycznie identycznych. (W tym czasie kolejni żołnierze, 
którzy są przecież do takich wystąpień szkoleni wymagają pomocy)  
 Na koniec poproszeni o głos są weterani, który przetrwali całą 
uroczystość tylko dzięki niespotykanemu już dzisiaj hartowi ducha. 
 Muszę w tym miejscu przyznać, a moje odczucia nie są chyba 
odosobnione i za każdym razem zastanawiam się czy to musi tak 
wyglądać. Dlaczego organizatorzy nie zwrócą się o pomoc do osób, 
które umieją tego typu uroczystości zorganizować tak by wszystkich 
uhonorować i nikogo nie obrazić, a przy okazji by u młodych ludzi 
pojawiło się zrozumienie po co takie uroczystości są organizowane.
 Myślałem, że się nie da. Ale w zeszłym roku uczestniczyłem 
w święcie Kawalerii przygotowanym zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym. Okazało się, że można. Z początku parada ulicami 
Warszawy, dojeżdżamy na  Plac Zwycięstwa. Krótka żołnierska Msza, 
Apel Poległych, przywitanie gości począwszy od kombatantów, 
którzy uczestniczyli w paradzie jadąc bryczką. W końcu stwierdzenie, 
które najbardziej mnie uradowało: „... w imieniu zebranych gości 
głos zabierze Pan ...” Było to jedyne przemówienie. 
 Proszę mi uwierzyć, cała uroczystość trwała nie dłużej niż 45-
50 minut. Myślę, że wszyscy zostali w należyty sposób uhonorowani. 
Przybyła na uroczystości  młodzież zapamiętała przemówienie 
kombatanta a kolejnego dnia obejrzała pokazy kawaleryjskie. 
 Tak zorganizowane obchody pozostawią w pamięci młodzieży 
coś więcej niż stanie przez kilka godzin w weekend pod pomnikiem, 
niekończące się przemówienia i bolące nogi. 
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