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W dniu Święta Pułkowego życzymy wszystkim Strzelcom Konnym noszącym 

barwy Pułku 3 Strzelców Konnych, ich rodzinom, Rodzinie Pułkowej, 

sympatykom, radości z dobrze pełnionej służby, dumy z noszonych barw, 

szczęścia, zdrowia i miłości oraz tego abyśmy na kolejnym Święcie 

Pułkowym spotkali się w jeszcze większym gronie.

Toporzysko, Giżycko, 2017.04.21

Dowódca
Szwadronu Toporzysko

w barwach P3SK

rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski

Dowódca
Batalionu Dowodzenia Strzelców 

Konnych 15 GBZ w barwach P3SK

ppłk Wojciech Łączyński
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Święto Pułkowe 
2017 

Pułku 3 
Strzelców Konnych 

im. Hetmana Polnego Koronnego 
Stefana Czarnieckiego 

ZAPROSZENIE

Kraków, 29.04.2017
- godz. 900 – Odwiedziny na grobach dowódców Pułku na cmentarzu Salwatorskim i Rakowickim w Krakowie
- godz. 1100 – Msza św. w kościele Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11,  

w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy P3SK, złożenie kwiatów przed tablicą memoratywną.
- godz. 1200 – Uroczysty Apel na dziedzińcu kościoła
- godz. 1230 – Spotkanie kawalerzystów, Rodziny Pułkowej, rodzin i sympatyków, poczęstunek.

Toporzysko, 20-21.05.2017 
Eliminacje Mistrzostw Polski Militari, Zawody o buzdygan płk. hr. dr. Bronisława Lubienieckiego
 Sobota
- godz. 900   – Próba 1 – Konkurs ujeżdżenia
- godz. 1400 – Próba 2 – próba terenowa (Cros)
- godz. 1900 – Uroczysty Capstrzyk przy obelisku poświęconym żołnierzom P3SK  

w Toporzysku
- godz. 2000 – Uroczysta kolacja
 Niedziela
- godz. 800 – Uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w Toporzysku w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 

P3SK
- godz. 1100 – Próba 3 – skoki przez przeszkody
- godz. 1200 – Próba 4 – przegląd mundurowy
- godz. 1230 – Próba 5 – strzelanie 
- godz. 1500 – Próba 6 – władanie lancą
- godz. 1600 – Próba 7 – władanie szablą
- godz. 1700 – Zawody „Popis Sekcji”
- godz. 1730 – Ceremonia dekoracji zwycięzców

Giżycko, 21.04.2017r.
- godz . 1900 – Bal Pułkowy

Śniadowo, 23.04.2017r.
- godz. 1000 – Uroczysta Msza św. w kościele 

parafialnym w Śniadowie w intencji 
żołnierzy P3SK

- godz. 1100 – Uroczysty Apel przy grobach pole-
głych żołnierzy P3SK

- godz. 1300-1600 – Piknik żołnierski (pokazy wyszko-
lenia strzelców Batalionu Dowodzenia  
15 GBZ, pokaz musztry paradnej, 
koncerty orkiestr Garnizonu Giżycko i 
Gminnego Ośrodka Kultury w Śniado-
wie, pokazy sprzętu wojskowego)
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ppłk Zbigniew Makowiecki
Kanclerz Kapituły Barwy i Tradycji Kawalerii 
i Artylerii Konnej IIRP

Można by tak długo wymieniać odznaczenia, zaszczyty, tytuły i funkcje sprawowane przez 
Pana Pułkownika, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest misja, którą Pan Pułkownik 
wypełnia. Misją tą jest stanie na straży tradycji kawalerii, którą to tradycję Pan Pułkownik stara 
się przekazać w młode, silne ręce, zarówno te w mundurach kawaleryjskich, historycznych jak 
i przede wszystkim w ręce  żołnierzy Wojska Polskiego. Tradycji kawalerii, którą rozumiemy jako 
honor, jako służbę, jako często poświęcenie spraw osobistych dla dobra nas wszystkich, dla dobra 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. W swoim krótkim wystąpieniu na uroczystej gali zorganizowanej 
z okazji 100-lecia Jego urodzin na Zamku Suskim powiedział, że „… przyjmuje te honory jaki-
mi  został obdarzony, jako honory składane całemu jego pokoleniu, z którego jest bodaj jednym 
z ostatnich mogących jeszcze czynnie uczestniczyć w  życiu naszej Ojczyzny…”

I za to Go właśnie kochamy. Za to że jest z nami, za to że nigdy nie koloryzował ani swoich 
czynów bojowych i cywilnych, ani też czynów swoich kolegów. Za Jego skromność i częste usu-
wanie się w cień, według Niego bardziej zasłużonych osób. Za Jego dar opowieści, za Jego humor 
i swadę, za wielką kulturę bycia, w której został wychowany i którą stara się nam przekazać. Za 
Jego dobroć i wybaczanie nam wielu potknięć i za naukę, której nam nie szczędzi. Za Jego miłość 
do koni i kobiet, którą nam zaszczepia. Za Jego miłość Ojczyzny, której jest nam przykładem.

Pułkownik Zbigniew Makowiecki niech żyje!

rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski
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Jubileusz ppłk. Zbigniewa Makowieckiego

Rok 2017 to rok setnych urodzin Pana Pułkownika Zbigniewa Makowieckiego.
Ponieważ dzień urodzin 11.04. w tym roku przypadł na wtorek  Wielkiego Tygodnia 

to już w pierwszych dniach stycznia została ustalona data uroczystej, jubileuszowej gali na 
dzień 25 marca.  Organizatorem był rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski i Szwadron Topo-
rzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana 
Czarnieckiego – kontynuatorzy tradycji bojowego pułku ppłk Zbigniewa Makowieckie-
go. Na początku marca na stronie internetowej został zamieszczony szczegółowy program 
Gali mającej się odbyć na Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej -  będący zarazem zapro-
szeniem do udziału w niej. W programie Gali był Bal 100-lecia, więc była też informacja   
o udzielonej przez biskupa miejsca dyspensie dla Gości Gali. Trwały przygotowania do uroczysto-
ści  - też w Rodzinie Szanownego Jubilata, która zdecydowała przybyć na Galę z różnych miejsc 
w Anglii, Francji i Polsce. Czas mijał niepostrzeżenie i już 23 marca w godzinach popołudniowych 
jako pierwszy a zarazem najważniejszy uczestnik uroczystości przyleciał z Londynu do Krakowa 
ppłk Zbigniew Makowiecki wraz z córką Krystyną. Tradycyjnie, jak już się przyjęło mówić przy 
różnych uroczystościach w Polsce, Pan Pułkownik przywiózł  pogodę i  im bliżej Toporzyska tym 
niebo było jaśniejsze. Jak zawsze serdecznym powitaniom w Toporzysku nie było końca – tu 
Pan Pułkownik wraca jak do domu. Córka mimo późnej pory wyruszyła na zwiedzanie Ośrodka 
i odwiedziła konie. W piątkowe przedpołudnie Pan Pułkownik poszedł przywitać się z końmi, 
częstując je marchewką. Takich przyjaciół nie ma na co dzień w Londynie. Wieczorem, gdy do 
Toporzyska przyjechała córka Ania z Mężem Stewartem i wszyscy Goście z Rodziny Jubilata była 
uroczysta rodzinna kolacja. No i nadszedł oczekiwany dzień Gali. Z Toporzyska Goście wyruszyli 
wcześniej do Zamku w Suchej Beskidzkiej. Tam, na dziedzińcu, wszyscy oczekiwali na przybycie 
Pana Pułkownika Makowieckiego. Z wybiciem godziny 18.00 – jest! W zamkową bramę wjeżdża 
samochód, z dwoma proporczykami w barwach P3SK na masce, w asyście strzelców na koniach.  
Na wprost stoją uczestnicy Gali, a nad nimi  na krużgankach  Zamku wisi polska flaga, a po 
bokach dwa duże proporce P3SK, na  górnym poziomie są umieszczone proporce wszystkich 
pułków Kawalerii II RP.  Po lewej stronie stoją poczty sztandarowe i proporcowe oraz kompania 
honorowa Batalionu Dowodzenia Strzelców Konnych 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 
po prawej stronie stoją ułani na koniach, a dalej uczestnicy Gali.  Samochód wjeżdża na środek 
dziedzińca i wysiada  Szanowny Jubilat, bardzo wzruszony już takim uroczystym  wjazdem 
i  nieoczekiwaną przez Niego ilością zebranych osób. 

W asyście strzelców konnych por. Mirosława Firsta i por. Bartłomieja Czecha z P3SK Puł-
kownik Zbigniew Makowiecki podchodzi do mikrofonu. Rozpoczyna się powitanie – najpierw 
meldunek ppłk Wojciecha Łączyńskiego, potem Jubilat wita wojsko oraz zebranych gości, 
następnie rozlega się salwa honorowa a potem  Pan Pułkownik odbiera defiladę, którą zamyka 
pluton kawalerii. Teraz Zacny Gość w asyście swoich adiutantów przechodzi przez dziedziniec 
- na tle frontowej, pięknie udekorowanej części krużganków jest wykonana pamiątkowa foto-
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grafia wszystkich uczestników uroczystości. Po „chwili  dla fotoreporterów” następuje uroczyste 
wejście do Zamku - Pan Pułkownik wchodzi pod uniesionymi szablami szpaleru kawalerzystów, 
które lekko trącane o siebie dają dźwięk dzwonków rozlegający się po krużgankach. Zapeł-
niają się zamkowe sale, goście  /ok.250 osób/ zasiadają do stołów. Niektórzy wykorzystują ten 
czas na zrobienie indywidualnych fotografii z Panem Pułkownikiem. Teraz nadszedł czas na 
posiłek, po którym wszyscy przechodzą do dużej Sali Rycerskiej. Tu na scenie jest orkiestra, 
z boku stoi fortepian, na ścianie umieszczony jest ekran, na którym wyświetlane są fotografie 
z różnych okresów życia Pana Pułkownika, przeplatane ilustracjami do żurawiejek. Dla Za-
cnego Jubilata stoi specjalnie przygotowany fotel, w którym zasiada, a obok stoi asysta dwóch 
adiutantów. Pan rtm Dariusz Waligórski rozpoczyna uroczystość, która prowadzi wspólnie  
z Panem Michałem Andrzejakiem. Następuje powitanie – wśród gości są dowódcy wojskowi - jest 
gen. dr Jarosław Gromadziński i ppłk Wojciech Łączyński z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizo-
wanej, są władze miast z którymi najbardziej jest związany Jubilat /Prezydent Grudziądza Robert 
Malinowski, wójt Adamowa Sławomir Skwarek/, Starosta Suski Józef Bałos, Burmistrz Suchej 
Beskidzkiej Stanisłąw Lichosyt, mgr Karola Skowrońska - Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz 
Tradycji Jazdy Polskiej, przedstawiciele organizacji kawaleryjskich. Głos zabierają – najpierw Pan 
Pułkownik, który ze  skromnością zaznacza, że nie zasługuje na takie uznanie i takie zaszczyty, ale 
przyjmuje je w imieniu Kolegów, którzy nawet byli lepsi od Niego w walce, mieli większe zasługi, 
ale uprzedzili Go w drodze do niebiańskich szwadronów, potem w imieniu  Rodziny – przemawia 
córka Krystyna, siostrzeniec prof. Jerzy Ostyk-Narbutt, kuzyn Marcin Makowiecki, a następnie 
kolejni goście, których wystąpienia kończą się złożeniem życzeń i wręczeniem prezentów Panu 
Pułkownikowi. Prezenty najpierw odbierała córka, ale już po chwili były układane na fortepianie, 
a i tam już brakło miejsca. Między życzeniami solistk zespołu wraz z orkiestrą wykonują pieśni 
ułańskie, w śpiew których ochoczo włącza się Jubilat. Panowie prowadzący Galę wspominają różne 
anegdoty związane z przyjazdami Pana Pułkownika do  Polski.  Poszczególne części uroczystości 
poprzedza sygnał ułańskich trąbek.  O godzinie 21-tej następuje przerwa w składaniu życzeń 
– Pan rtm Dariusz Waligórski ogłasza - „Poloneza czas zacząć!” i 250 osób rusza w tany pod 
kierunkiem pary wodzirejów. Po polonezie jeszcze kilka kolejnych tańców w rytmach lat 20-tych. 
Jest też melodia „Umówiłem się z nią na 9-tą” – przypadek - czy zbieg okoliczności – o słowa 
tej piosenki prosił Pan Pułkownik parę tygodni wcześniej, żeby mógł przypomnieć sobie wszyst-
kie zwrotki- sporą część tekstu oczywiście pamiętał. Po tanecznej przerwie – powrót do życzeń  
i wręczania prezentów.  Każdy z prezentów jest inny, niepowtarzalny i na pewno przygotowany 
z sercem. Nie sposób wymienić wszystkich – na uwagę na pewno zasługuje buława marszałkow-
ska od P3SK. Pomiędzy życzeniami wznoszone są liczne toasty. Pan Sławomir Skwarek i jeden 
z ułanów po złożeniu życzeń składa hołd, przyklęka przed Panem Pułkownikiem i całuje Jubilata 
w rękę w dowód szacunku i czci. Ksiądz płk Władysław Maciej Kozicki dekoruje Pana Pułkow-
nika medalem Milito Pro Christo przyznanym przez Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka.  Po 
zakończonych oficjalnych wystąpieniach podchodzą jeszcze osoby chcące indywidualnie złożyć 
życzenia Panu Pułkownikowi czy też korzystają z możliwości zrobienia wspólnego zdjęcia. Kolejny 
sygnał ułańskiej trąbki zapowiada wjeżdżający na salę tort z trzema palącymi się fontannami, na 
wierzchu nad napisem jest  proporczyk w barwach P3SK. Fontanny gasną Pan Pułkownik wsta-
je, dostaje szablę, którą przecina tort. Następnie Szanowny Jubilat wchodzi na scenę w asyście 
adiutantów i wznosi toast „Za zdrowie Pań”, a ułani wręczają każdej  Pani różyczkę, a wszystkim 
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obecnym – podziękowanie od Pana Pułkownika za przybycie i udział w uroczystości Jego setnych 
urodzin. W dalszym ciągu kontynuowany jest bal. Do północy brakuje już tylko pół godziny, 
ale  Pan Pułkownik opuszcza gości i udaje się do Toporzyska, by odpocząć przed powrotem 
do Londynu w niedzielny wieczór. O północy goście wychodzą na krużganki i dziedziniec, na 
którym pojawia się koń – czas na toast – zdrowie konia, potem żurawiejki  i dalszy ciąg balu aż 
do świtu. Akurat na tę noc przypada zmiana czasu na letni, więc odpoczynek po balu też jest 
krótszy. W niedzielny ranek Pan Pułkownik idąc z pokoju do jadalni na śniadanie zatrzymuje się 
i podziwia pięknie przygotowaną wystawę prezentów, które otrzymał poprzedniego wieczoru. 
Wygląda to imponująco, domyśla się komu zawdzięcza taka niespodziankę. O godzinie 11.00 
w kościele w Toporzysku ks.płk Władysław Maciej Kozicki odprawia w koncelebrze mszę św. 
W intencji Pana Pułkownika Zbigniewa Makowieckiego. Jest specjalnie przygotowany- pewno 
biskupi-fotel. Ksiądz  przedstawia wiernym krótki życiorys dostojnego Jubilata. Podczas  wyjścia 
z kościoła wiele osób chce chociaż uścisnąć rękę Pana Pułkownika. Jest też Pan, który przyjechał 
z Wilna i wręczył srebrny obrazek Matki Bożej Ostrobramskiej na drewnie. Wzbudziło to zain-
teresowanie osób stojących najbliżej. Po powrocie do Toporzyska, po obiedzie  Jubilat ma jeszcze 
czas na spotkanie  z Rodziną przybyłą z Francji. Czas biegnie nieubłaganie i o 17.00 trzeba już 
wyruszyć w drogę na lotnisko do Balic. Razem z Panem Pułkownikiem wraca córka Ania z Mężem. 
Samolot do Londynu odlatuje o 21.25 w domu są krótko przed północą. Pan Pułkownik wraca 
szczęśliwy, pełen wrażeń i emocji, ale też zmęczony /to przecież już sto lat/, a przede wszystkim jest 
zachwycony piękną uroczystością i  jest pełen podziwu i  uznania dla Organizatorów uroczystości.  
Rodzina Jubilata mogła pierwszy raz naocznie przekonać się jak wielką czcią, uznaniem i miłością 
cieszy się On wśród wszystkich przybyłych. Wspomnieniom długi czas nie będzie końca, zarówno 
w Londynie jak i w Polsce, w Rodzinie Pułkownika i w Kawalerii.

Julita Prabucka
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Zbigniew Makowiecki - biogram 

Ppłk Zbigniew Makowiecki jest osobowością niezwykłą i całym swoim  dorosłym życiem 
zaświadcza, że Kawaleria Polska to chluba oręża polskiego i wartość bezcenna. Zbigniew Mako-
wiecki urodził się 11 kwietnia 1917 roku w Petersburgu. Jest absolwentem Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, rocznik 1935-1936.. Studiował także w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Oficer 1. Pułku   Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i Pułku 3. Strzelców 
Konnych. W 1939 roku  zmobilizowany do Pułku 3. Strzelców Konnych. Walczył w kampanii 
wrześniowej od  Augustowa do Kocka. W niemieckiej niewoli więziony był m.in. w zamku  Col-
ditz. Pod koniec wojny w Polskich Siłach Zbrojnych za Zachodzie walczył w 10. Pułku Drago-
nów 10. Brygady Kawalerii Pancernej I. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Po wojnie 
ukończył studia i został na emigracji w Anglii. Przez wiele lat pracował w  londyńskiej firmie 
Unilever. Aktywnie działał w Instytucie  Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego i w Zrzeszeniu 
Kół Pułkowych Kawalerii  i Artylerii Konnej (od 2008-2013 r.  jako prezes). Od 1991 roku jest 
członkiem Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. Po 1990 roku aktywnie 
włączył się w przekazywanie tradycji Polskiej Kawalerii zarówno jednostkom Wojska Polskiego, 
jak również powstającym licznie oddziałom kawalerii ochotniczej. Przez   wiele lat, (do 2013 
roku) będąc Prezesem Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej w Londynie, we-
ryfikował wnioski  stowarzyszeń i kół pułkowych w sprawie dziedziczenia tradycji poszczególnych 
pułków przedwojennej kawalerii. Wydał kilkadziesiąt „patentów”. Osobiście wizytował te oddziały. 
Nadal uczestniczy w świętach pułkowych, a także w Zjazdach Kawalerzystów  II RP, które od 
1989 roku odbywają się w Grudziądzu. Był  prawie na wszystkich Zjazdach. Jest Kanclerzem 
Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej. Przez ponad 25 lat osobiście przywozi 
z Anglii bezcenne pamiątki, dokumenty i ikonografii do zbiorów grudziądzkiej Fundacji. Jest hoj-
nym darczyńcą.Mimo sędziwego wieku uczestniczy w kraju w wielu wydarzeniach  kawaleryjskich 
i uroczystościach państwowych. Stara się być na wszystkich świętach swojego, macierzystego Pułku 
3. Strzelców Konnych, którego tradycje dziedziczy Szwadron Toporzysko w Barwach Pułku 3. 
Strzelców Konnych.  Zawsze świetnie przygotowany do  licznych wystąpień, które wygłasza bez 
kartki piękną polszczyzną. Prawdziwy patriota, Wielki Polak, urodziny kawalerzysta.      

Odznaczenia i wyróżnienia
- Krzyż Walecznych
- Złoty Krzyż Zasługi (na emigracji)
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- Medal Pro Memoria
- Medal Pro Patria
- Honorowa Odznaka Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej 

Opracowała: Karola Skowrońska 
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ŁAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY
JEŃCY WOJENNI W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ, nr 37 s. 125  144, Opole 2014
Dariusz Szymczyk

Zbigniew Makowiecki w obozach jenieckich Wehrmachtu

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

Bohater wspomnień wywodzi się z rodziny 
o patriotycznych korzeniach. Jego ojciec Stani-
sław Makowiecki już w czasie studiów na wy-
dziale ekonomicznym politechniki w Petersburgu 
w 1911 r. wstąpił do nowo powstałego w tym 
mieście oddziału Związku Walki Czynnej (ZWC), 
potem do Związku Strzeleckiego i Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej (dalej: POW).

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

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

Jedni wykorzystywali tę ekspresję i działali w niezwykle popularnym w szkole harcerstwie. 
Inni preferowali wszelkiego rodzaju sporty, wycieczki oraz letnie i zimowe obozy. Dużą popular-
nością wśród uczniów cieszyły się koła dyskusyjne i specjalistyczne, lekcje tańca, a także wieczory 
poświęcone literaturze pięknej.

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

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

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

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

Zbigniew Makowiecki w swoich opowiadaniach podkreśla: „do 1 Pułku Szwoleżerów wszyscy 
się pchali i używali wszelkich protekcji, żeby znaleźć się w wojsku w stolicy”. Jednak jednocześnie 

1	 Zob.	więcej:	Z.	L	a	n	d	a	u,	Makowiecki Stanisław.	W:	Polski słownik biograficzny,	t.	19,Wrocław	1974,	s.	
227–229.	Autor	opracowania	biogramu	podaje	błędnie	imię	żonyi	najstarszego	syna	S.	Makowieckiego.

2	 R.	R	y	b	k	a,	K.	S	t	e	p	a	n,	Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935–1939,	Krakow	2003,	s.	249.	Autorzy	
opracowania	podają	datę	1	I	1938	r.	Według	normalnego	trybu	Z.	Makowiecki	powinien	otrzymać	nominację	
na	podporucznika	z	dniem	1	I	1939	r.,	jednak	dla	rocznika	rezerwy	1936	została	ona	przyspieszona	i	nastąpiła 
11	XI	1938	r.	Miało	to	związek	z	dwudziestą	rocznicą	odzyskania	niepodległości	przez	państwo	polskie.	
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dodaje, że mądrym posunięciem było skierowanie całego ich rocznika rezerwy 1936 r. z 1. Pułku 
Szwoleżerów do garnizonu w Wołkowysku, gdzie 3. PSK stacjonował. Raźniej było być razem 
„po rzuceniu na głęboką wodę”.

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

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

Z. Makowieckiego dowiadujemy się, że w pierwszych dniach kampanii w natarciu na ba-
gnety na pozycję nieprzyjaciela we wsi Dzwonek poległ wachm. Stanisław Tarnowski, szef 
3. szwadronu. Nikt z pułku nie przeżył śmierci wielkiego żołnierza bardziej, niż jego kompan 
serdeczny wachm. Tadeusz Orłowski, z pocztu dowódcy pułku, który opiekował się sztandarem 
pułkowym.

Dowódca 2 plutonu 3. szwadronu 3. PSK ppor. rez. Z. Makowiecki wspomina ciężkie 
walki pod Zambrowem i opowiada o tym, jak zginął dowódca 1. Pułku Ułanów ppłk Jan 
Litewski, a jego adiutant rtm. Michał Jączyński został ciężko ranny, ale przeżył. Stało się to 
w wyniku straszliwej pomyłki, ostrzelania przez polską piechotę – 11 września 1939 r3.

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

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

22 września pułk w składzie brygady opanował przeprawy na Wieprzu i osłaniał je 
od wschodu; w walkach zajął Nowogrod. W ostatnich dniach września Grupa Operacyj-
na „Zaza” weszła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, pod dowództwem 
gen. Franciszka Kleeberga, tak, aby wziąć udział w trwającej od 2 do 6 października bitwie pod 
Kockiem (3. PSK walczył 4 i 5 października pod miejscowością Grabów Szlachecki); ostatniej 
bitwie regularnego wojska w 1939 r4.

Rezultat bitwy był nieuchronny. Generał F. Kleeberg nakazał zaprzestanie walk, 
jednak gen. Z. Podhorski decyzji o kapitulacji nie przyjął i w godzinach wieczornych 
5 października, wydał do oddziałów z podległych mu pułków kawaleryjskich rozkaz przebijania 
się na południe, w celu spotkania w lasach zawadzkich, za rzeką Tyśmienicą. Później tego wie-

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

4	 Rodowody pułkow Jazdy Konnej,	wyd.	Zrzeszenie	Koł	Pułkowych	Kawalerii,	pod	red.	K.	Krzeczunowicza,	
Londyn	1983,	s.	260.
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czoru rozkaz został anulowany w wyniku uzyskanych przez gen. Z. Podhorskiego informacji, 
o ruchach wojsk niemieckich. Droga ujścia pułków kawaleryjskich na południe została zamknięta 
przez jednostki niemieckiej 13. Dywizji Zmotoryzowanej. Generał Z. Podhorski z ciężkim sercem 
podporządkował się rozkazowi kapitulacji i wiadomość o tym rozkazie rozesłał do oddziałów 
drogą radiową i przez pułkowych oficerów łącznikowych, którzy szukali nocą przedzierających się 
oddziałów. Oddziały jeden po drugim zawracały i zmierzały na wyznaczone miejsce kapitulacji.

3. PSK stracił już w tym czasie swój sprzęt radiowy, a pułkowy oficer łącznikowy ppor. Lu-
dwik Szulc-Holnicki, mimo wielu starań, pułku nie odnalazł. I w ten sposób 3. PSK w kolumnie 
bojowej, jako ostatni pułk Rzeczypospolitej w szyku konnym w wojnie 1939 r., szedł spotkać się 
ze swoim losem. W tym okresie pułk znajdował się już w opłakanym stanie.

Konie były wychudłe, nieprzekuwane i poodparzane. Żołnierze strasznie przemęczeni, nie-
dożywieni i cierpiący z powodu ciągłego braku snu.

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

We wsi Kalinowy Dół byli Niemcy, którzy musieli już wiedzieć, że oddział nadchodzi; zza opłot-
ków otworzyli na pułk ogień flankowy. Jak wspominał Z. Makowiecki, ten huk, błysk, jazgot, mi-
gotliwe światło rakiet, ludzki jęk, koński kwik i bezładne komendy to wszystko przypominało dan-
tejskie sceny. Żołnierze pułku stali ściśnięci między opłotkami, przy swoich koniach. Nie byli zdolni 
do jakiegokolwiek manewru. Po chwili strzelcy konni zdali sobie sprawę, że nie podejmą już walki 
i muszą się wycofać. I w tym momencie konie zareagowały wcześniej od ludzi i ich uratowały. Za-
częły stawać dęba i obracać się na zadnich nogach. Strzelcy trzymali się, czego tylko mogli: ogonów, 
grzyw, łęków, siodeł czy strzemion. Na domiar złego wozy z tyłu kolumny zaczęły się wycofywać, ale 
w popłochu najeżdżały na siebie i splątane ze sobą powywracały się, odcinając jedyną drogę odwrotu. 
  Minęły długie chwile zanim pierwsze konie zaczęły wyrywać się z potrzasku i skakać przez taborowe 
wozy. Można przypuszczać, że pociągnęły za sobą konie zaprzęgowe i zapewne te, rozpaczliwym 
wysiłkiem otworzyły fatalną zaporę, bo droga odwrotu stanęła otworem. Ze wzrastającą szybkością 
przelewał się przez nią bezładny potok koni i ludzi. Schronienie mógł dać tylko pobliski las.

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

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

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

NIEWOLA NIEMIECKA
Po dostaniu się do niewoli oficerowie zostali oddzieleni od szeregowców. Pierwszym obozem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zbigniew Makowiecki oceniał, że stosunki z oficerami Żydami były jak najlepsze i bezkon-
fliktowe.

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

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

5	 A.	J	a	r	a	c	z,	Generał brygady Witold DzierŜykraj-Morawski i jego pobyt w obozach jenieckich.	W:	Zwykły 
żołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939–1945),	pod	red.	J.	Aniszewskiej,	R.	Kobylarz-
-Buły	i	P.	Stanka,	Opole	2011,	s.	137–149.
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Zbigniew Makowiecki oceniał, że skonstruowanie radia i jego słuchanie można sobie 
wyobrazić, ale zupełnie zdumiewającą rzeczą były regularne dostawy krajowej prasy pod-
ziemnej, wszystkich podziemnych pism, które ukazywały się w kraju. W grupie jeńców, 
wśród których się znajdował, był oficer o nazwisku Lekki, który codziennie po kolacji czytał 
im „Biuletyny Armii Krajowej”. Było to możliwe dzięki temu, że jeńcy otrzymywali paczki 
z MKCK. Od żywności w nich przychodzącej, ważniejsze były czekolada i papierosy, za pomocą, 
których można było przekupić każdego niemieckiego strażnika. 

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

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

Matka Z. Makowieckiego niezalenie od niego dowiedziała się, że taki system wysyłkowy 
istnieje i przesłała mu kilka paczek. Zbyszek także wysłał jedną paczkę do wuja, który przebywał 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

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

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

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

takich możliwości rozwijania życia kulturalnego jak ci, którzy przebywali w obozach jenieckich 
stale, bez ciągłych przenosin. W takich warunkach, z uwagi na brak czasu, rozwijanie życia 
kulturalnego było trudne.

Kiedy wreszcie pojawiła się taka sposobność w Oflagu II E Neubrandenburg - przy-
gotowali i wystawiali komedię Aleksandra Fredry Damy i Huzary. Jak wspomina 
Z. Makowiecki, nie było to nic szczególnego; trochę baletu, trochę śpiewu i aktorzy nie najlepsi. 
Jakże się zdziwili, kiedy po przeniesieniu do Oflagu II D Gross Born (Borne Sulinowo) okazało 
się, że jeńcy tam przebywający od dłuższego czasu wystawiali operę, przygotowaną na podstawie 
dramatu Johanna Wolfganga von Goethego Faust. Przedstawienie to oglądali nie tylko jeńcy 
oflagu, ale także niemieccy strażnicy, którzy często przyprowadzali swoje żony. Komedia Damy 
i huzary nie doczekała się wystawienia w Oflagu II D Gross Born.

Warto w tym miejscu i należałoby to uczynić - przekazać bardzo subiektywne spostrzeżenia 
oficera polskiego w niewoli niemieckiej. W pewnym momencie zdali sobie sprawę, że to oni są oa-
zami wolności. Odnosili wrażenie, że to Niemcy byli w niewoli, bo przecież to ich bombardowano, 
a życie kulturalne praktycznie przestało istnieć. Polscy jeńcy wojenni w oflagach żyli wprawdzie 
w granicach drutów kolczastych, ale odczuwali. „pełną wolność”, jak wspominał Zbigniew. To 
z kolei było związane z możliwością prowadzenia życia kulturalnego, religijnego i sportowego.
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Zbigniew Makowiecki przebywając w niewoli, rozmiłował się w powieści Poszukiwanie straco-
nego czasu Marcela Prousta i do dziś uważa ją za największe dzieło literackie, jakie kiedykolwiek 
zostało napisane. Notabene autor był Żydem; mieszkał i umarł w Paryżu. Młody oficer w niewoli 
niemieckiej bardzo chciał dostać to dzieło. Jego matka, która była w Polsce, wszystko potrafiła 
dla niego załatwić i zdobyła również wszystkie tomy, które przesłała synowi. Został jednak zare-
kwirowany tom pt. Sodoma i Gomora, ponieważ poruszany był w nim temat homoseksualizmu, 
który w hitlerowskich Niemczech był zakazany.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stefan Mossor w wojnie 1939 r. dowodził 6. Pułkiem Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego 
Koronnego Stanisława Żółkiewskiego6.

Według opisów Z. Makowieckiego była to postać wielce charyzmatyczna: „Zaro-
zumiały, ale wybitny facet, który nosił w sobie majestat”. W niewoli przebywał wraz 
z nim ppor. Henryk Bąkowski, który wcześniej w 6. Pułku Strzelców Konnych, pełnił 
funkcję oficera ordynansowego, a już, jako jeniec czyścił mu buty, prał, gotował itp. Z racji 
tego, że jeniec ppłk S. Mossor pełnił obowiązki starszego obozu, wybierał wybitnych ludzi 
z wyższym wykształceniem, szczególnymi uzdolnieniami i tytułami naukowymi. Zdaniem 
Z. Makowieckiego, prowadził z nimi konsultacje w celu przygotowania wizji nowego ustroju 
w powojennej Polsce.

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

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

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

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

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

6	 Za:	„MHWP”,	nr	15,	Londyn	1985,	s.	47.
7	 Zob.	więcej:	A.	T	o	c	z	ews	k	i,	Wymiana polskich jeńcow wojennych pomiędzy ZSRR i III Rzeszą w okresie 

II wojny światowej,	„Łambinowicki	Rocznik	Muzealny”	1992,	t.	15,	s.	9–20.
8	 Autor	biografii	ppłk.	Stefana	Mossora	nie	podaje	takiej	informacji	–	zob.	J.	Pa	ł	k	a,	Generał Stefan Mossor 

(1896–1957). Biografia wojskowa,	Warszawa	2008.
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Jeńcy wiedzieli, że Niemcy przegrali wojnę. Przekonani byli też o tym, iż są po zwycięskiej 
stronie. Idealizowali pozycję Polski i wyobrażali sobie, że będzie niepodległym państwem, po-
nieważ nic nie wiedzieli o konszachtach Józefa Stalina z Winstonem Churchillem, a zwłaszcza 
Franklinem Delano Rooseveltem. We wspomnieniu Z. Makowieckiego zachował się upajający 
obraz wędrówki przez żuławy nadłabskie, „[...] przez to jedno, wielkie pasmo kwitnących sadow, 
które doprowadziło ich do brzegu rzeki Łaby, a tam już w zupełnym porządku czekał na nich 
statek i przepłynęli nim na drugi brzeg do miejscowości Wedel”. Potem już marszem przeszli 
do Lubeki (Oflag X C Lubeck), gdzie zostali umieszczeni w koszarach niemieckich. Tam 2 maja 
1945 r., po latach niewoli, w końcu byli WOLNI.

Po zakończeniu wojny, wielu dowódców pułków 1. Dywizji Pancernej (dalej: DPanc) 
gen. Stanisława Maczka, wyruszyło do obozów, w których znajdowali się jeńcy wojenni, 
w poszukiwaniu uzupełnień. W tym okresie największymi niedoborami odznaczały się stanowiska 
oficerskie. Podczas działań wojennych korpusów polskich na kontynencie, główne uzupełnienia 
żołnierzy stanowili Polacy przymusowo wcieleni do Wehrmachtu, którzy po udanej ucieczce lub 
dobrowolnym poddaniu, dostawali się do niewoli aliantów i po weryfikacji, stanowili cenne pod 
względem ilościowym, jak i jakościowym, źródło uzupełnień Polskich Sił Zbrojnych. Ale wśród 
nich przecież nie było wielu oficerów.

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

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

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

Mniej więcej w grudniu 1945 r. cała grupa oficerów, byłych jeńców, pojechała do północnej 
Anglii, na przeszkolenie pancerne. Po jego odbyciu wrócili do swoich oddziałów. 1. DPanc przez 

9	 Według	Członkowskiej	Karty	Ewidencyjnej	Kół	Oddziałowych	10.	Pułku	Dragonów	ostatnie	trzy	funkcje	
sprawował	w	Polskich	Siłach	Zbrojnych	w	okresie	1939–1946:	zastępca	dowódcy	szwadronu	w	10.	Pułku	
Dragonów,	następnie	dowódca	szwadronu	w	tym	pułku,	a	po	tym	pełniący	obowiązki	zastępcy	dowódcy	24.	
Pułku	Ułanów.	Od	1946	r.	w	stopniu	majora	kawalerii.	Po	wojnie	pozostał	w	Wielkiej	Brytanii,	gdzie	wy-
szkolił	się	jako	cukiernik	i	ten	zawód	wykonywał.	Należał	do	Stowarzyszenia	Polskich	Kombatantów,	Koło	
nr	11.	Zob.	Biblioteka	Polska	Polskiego	Ośrodka	Społeczno-Kulturalnego	(POSK)	w	Londynie,	Archiwum	
Osobowe	Emigracji	Polskiej	im.	Bohdana	Olgierda	Jeżewskiego.
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prawie dwa lata okupowała obszar północno-zachodnich Niemiec na terenie brytyjskiej strefy 
okupacyjnej. Zbigniew Makowiecki wspomina:

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

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

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

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

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

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

Jego dalsze losy zdeterminowała walka o znalezienie dobrego zawodu, gwarantującego utrzy-
manie. Zrozumiał, że musi wybrać taki zawód, w którym brakuje specjalistów wśród Anglików, 
a jego jeszcze wtedy słaby język angielski, nie będzie przeszkodą, dobrze wybrał! Po ukończeniu 
kursów został statystykiem, co otworzyło mu drogę do pięknej kariery. Dostał się do wielkiej 
międzynarodowej kompanii i ku zazdrości „tych wszystkich buchalterów i administratorów”, ciągle 
podróżował. Z racji tego, że wprowadził innowacje do analizy rynku, wysyłano go do Niemiec, 
Holandii czy Belgii, Francuzi zaś przyjeżdżali, żeby zapoznać się z jego metodami.
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W latach sześćdziesiątych XX w. do Z. Makowieckiego do Londynu przyjechała matka z siostrą. 
Jadwiga Makowiecka była lingwistką i orientalistką na Uniwersytecie Warszawskim. Celem jej 
przyjazdu było zdobycie materiałów (książki, itp.) dla wydziału, na którym pracowała. Zbigniew 
jeszcze przed jej przyjazdem nawiązał kontakt z wybitnymi orientalistami z Wielkiej Brytanii, 
którzy namówili ją do pozostania, przytaczając bardzo rzeczowe argumenty rodzinne i zawodowe.

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

10	 A.	Ka	r	p,	Od redaktora.	W:	J.	Ma	k	owi	e	c	k	a,	Spragnieni księżyca. Orędzie króla Asioki. Wiersze z kręgu 
literatury indyjskiej,	Kraków	2014,	s.	12–13.
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Jadwiga Makowiecka nigdy nie powróciła do Polski. Zbigniew Makowiecki po raz pierwszy do 
Polski przyjechał w 1980 r. żeby przybliżyć okoliczności tego niespodziewanego wyjazdu, wróćmy 
na pole bitewnej klęski w Kalinowym Dole. Zbigniew Makowiecki wspomina, że wtedy w ostat-
niej potyczce 3. Pułku Strzelców Konnych myślało się tylko o ratowaniu życia, bo tylko o tym 
można było myśleć. Początkowe próby odparcia Niemców podjęte przez por. Naborowskiego, 
musiały w tych warunkach zawieść. „Ratuj się, kto może” - stanowiło przemożny nakaz chwili. 

Strzelcy konni rzucali sprzęt, który przeszkadzał w najszybszej z możliwych dróg ucieczki. 
W odwrocie widzieli jedyną szansę na uratowanie życia. Wobec instynktu samozachowawcze-
go, wszystkie idee traciły sens. Jednak nie dla wszystkich. Poczet sztandarowy, powierzony mu 
symbol Pułku, obronił i wyniósł z miejsca potyczki w Kalinowym Dole. Podoficerowie: wachm. 
Wacław Stasiewicz, wachm. Cezary Makarewicz, wachm. Mieczysław Zieliński, wachm. Tadeusz 
Orłowski, wiedzieli, że ich pierwszy i święty obowiązek, to niedopuszczenie do tego, by sztandar 
dostał się w ręce wroga. Silna wola i szczęście sprawiły, iż w pewnym momencie wachm. C. Ma-
karewicz został posadzony na konia, ujął sztandar i pognał z nim do pobliskiego lasu. Następnie 
wokół niego znalazła się grupka żołnierzy, z których najstarszym był zastępca dowódcy pułku 
ppłk Stefan Platonoff.

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

„[...] Pułk został rozbity pod Kalinowym Dołem i resztki jego wzięte do niewoli. Wów-
czas udało mi się uciec ze sztandarem i 6 października dołączyłem do z-cy d-cy pułku, 
ppłk. Stefana Platonoffa, który z 12 ludźmi przedzierał się przez Niemców z zamiarem 
przedostania się do pozostałych naszych oddziałów. Po dotarciu do miejscowości Kosi-
ny pod Żelechowem okazało się, że żadnych oddziałów już nie było. W tej miejscowości 
ppłk Platonoff zachorował, a my po zakopaniu broni i rozdaniu koni miejscowej ludności, roz-
jechaliśmy się, kadi w swoją stronę. Sztandar pułkowy 12 października 1939 roku zakopałem 
w Kosinach w obecności Paplińskiego Stanisława. Pozostawał tam do 8 września 1940 roku, w któ-
rym to dniu, w obecności kaprala rezerwy, Dowgiełła Wacława i szeregowca 5 pułku lotniczego 
Siemaszki Kazimierza, sztandar został przeze mnie przewieziony do Zagorek gminy żarzyn pow. 
Puławy, własność p. Marii Bisping. Po spisaniu niniejszej historii pułku i załączonego protokołu 
sztandar niniejszym zostaje ukryty. (–) Stasiewicz Wacław, wachm. 3. PSK”11.

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

11	 Raport	wachm.	Stanisława	Stasiewicza	w	protokole	zakopania	sztandaru.	Sztandar	został	zakopany	w	obec-
ności:	Stanisława	Kossakowskiego,	Wacława	Stasiewicza,	Kazimierza	Siemaszki,	Wacława	Dowgiełły,	Jo-
zefa	Bispinga,	Marii	Bisping	i	Marii	Kossakowskiej.
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Sztandar udało się odszukać po wielu staraniach, m.in. zbieraniu informacji nawet w Wielkiej 
Brytanii i Kanadzie. Ostatecznie został odkopany 25 lipca 1980 r. Rozpostarty mienił się swymi 
barwami i zachwycał urodą, bez śladu zniszczenia.

W następstwie opisywanych wydarzeń Z. Makowiecki przełamał się i pojechał do Polski. 
Wpływ na jego decyzję miała też sytuacja polityczna w Polsce 1980 r. Pomimo, że pozostał na 
„emigracji żołnierskiej” i w początkowym okresie, przez wiele lat walczył z ciężką chorobą, czuje 
się człowiekiem spełnionym. Po II wojnie światowej osiadł w Londynie. Jego długoletnia praca 
statystyka ekonomisty w kompanii koncernu Unilever Ltd. została doceniona. Jest członkiem towar-
zystw: Royal Statistical Society (Fellow), Institute of Statisticians, a także London Mathematical Society.

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

Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz uhonorowany innymi wyróżnieniami, ppłk Z. Makowiecki mieszka z córką 
na Ealing w Londynie.
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OSTATNI SZTANDAR WRZEŚNIA
 

Pułk 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego wywodził 
swą tradycję od Pułku 3 Strzelców Konnych saragoskiej sławy, ale już sławę walk wojny polsko-
-rosyjskiej lat 1919-1920 miał skąpą, powstawszy, jak większość pułków strzelców konnych II Rze-
czypospolitej, z pododdziałów kawalerii dywizyjnej walczącej piechoty. Piechocie też oddał dorobek 
swej szabli i ducha. Do wybuchu wojny w 1939 r. stał garnizonem w Wołkowysku, wśród puszcz 
więcej lub mniej znanych: białowieskiej, nalibockiej, świsłockiej, hołubickiej... Wchodził wraz z 25, 
26, i 27 Pułkami Ułanów do wielkiej, czteropułkowej, Baranowickiej Brygady Kawalerii, stojącej na 
straży wschodnich rubieży Rzeczypospolitej. W Brygadzie wyróżniał się na wielu polach. Dzierżył 
buńczuk brygadowy niemalże dziedzicznie, wygrywał brygadowe militari z żenującą regularnością, 
zdobył raz mistrzostwo militari Armii, a wicemistrzostwo bodajże trzykrotnie. Był jedynym pułkiem 
kawalerii umiejącym kłaść konie w szyku na komendę. Choć nie rościł pretensji do roli ośrodka 
intelektualnego, Pułk szczycił się posiadaniem wielkiej żołnierskiej biblioteki oddanej na usługi 
społeczeństwa, której kulturalny wpływ promieniował daleko na kresową ziemię. Korpus oficerski 
Pułku obfitował w malownicze typy, nie ustępował żadnemu innemu w intensywności powikłań 
matrymonialnych, oddawał się grze w karty ochoczo, za kołnierz - jak to w kresowym garnizonie 
- nie wylewał. A że okolice obfitowały w zwierzynę, u nóg kręciły się nie tylko psy myśliwskie, ale 
i tresowane fretki a nawet sławna oswojona wydra. Kadrę podoficerską miał pułk wręcz znakomitą.

Sielankę pokojowego życia przerwała zbliżająca się wojna. Brygada Baranowicka w sile 
swych trzech pułków ułańskich odeszła pod gen. Andersem na zachód, pozostawiając swój pułk 
strzelców konnych w garnizonie „w dyspozycji Naczelnego Wodza”. Szybkie wypadki na froncie 
spowodowały spieszny przydział pułku do Suwalskiej Brygady Kawalerii, dowodzonej przez gen. 
Zygmunta Podhorskiego (znanego powszechnie jaka Zaza), dążącej w pomoc XIII i XVIII Dywizji 
Piechoty na linii obrony Narwi, załamującej się pod ciosami niemieckiego korpusu pancernego gen. 
Guderiana. Do walki stanął więc Pułk w zaszczytnej kompanii pułków sławnych z bojów zeszłej 
wojny: 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, 2 Pułku Ułanów Grochowskich i 3 Pułku Szwoleżerów 
Mazowieckich - dowodzonych przez znakomitych pułkowników: Jana Litewskiego, Kazimierza 
Plisowskiego i Edwarda Milewskiego. W Kampanii Wrześniowej pierwszy z nich poległ tragicz-
nie, drugi i trzeci dowodzili wkrótce brygadami „Plis” i „Edward” w stworzonej ad hoc Grupie 
Operacyjnej Kawalerii „Zaza” gen. Podhorskiego.

Przebieg walk 3 PSK w Kampanii Wrześniowej nie jest przedmiotem niniejszej relacji. Zatrzy-
mamy się więc tylko na jednym ich epizodzie w pierwszych dniach kampanii, kiedy w natarciu 
na bagnety na pozycję nieprzyjaciela we wsi Dzwonek poległ wachm. Tarnowski. Wachmistrz 
przyniósł mi na linię rozkaz dowódcy szwadronu bojowego rozpoznania nieprzyjaciela i, choć 
wachmistrz-szef szwadronu, ochotniczo poszedł z nami do natarcia. Nikt w pułku nie przeżył 
śmierci wielkiego żołnierza boleśniej, niż jego druh serdeczny, wachm. Tadeusz Orłowski z pocztu 
Dowódcy Pułku, w którego szczególnej pieczy był sztandar pułkowy.
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Dzieje GOK „Zaza” nie doczekały się jeszcze opisu oddającego sprawiedliwość ani jej zna-
komitemu dowódcy, ani sześciu pułkom kawalerii i dwóm Dywizjonom Artylerii Konnej, wraz 
z towarzyszącymi im oddziałami i służbami, które w jej skład wchodziły. To prawda, że w czasie 
swych pięciotygodniowych walk nie była Grupa pod tak silnym naciskiem nieprzyjaciela jak 
miażdżone żelazem brygady Pomorska, Podolska czy Wołyńska. Dzięki temu jednak była ona 
w stanie działać sprawnie do ostatniego dnia Kampanii Wrześniowej. Gdy pękła obrona na Narwi, 
przetaczały się przez polskie linie oddziały nieprzyjaciela, bezpieczne w swym pancerzu w obliczu 
rozpaczliwych prób piechurów ich powstrzymania. Ale w manewrze, szybkości nieprzyjacielskich 
pojazdów mechanicznych mogli oni przeciwstawić tylko siłę swych nóg. Bohaterowie z pod Wizny 
i Nowodworu utrzymali pozycje obronne na Narwi przez siedem długich dni i nocy. Gdy walka 
z pozycyjnej zmieniła się w ruchową, wyczerpane pułki piechoty, osaczane ze wszystkich stron, 
bombardowane z powietrza, przybite do ziemi nawałami artyleryjskimi, pozbawione wspierają-
cych broni, kładły się pokotem, szły w rozsypkę lub w niewolę. Front na Narwi przestał istnieć. 
Pułki kawalerii brygad Suwalskiej i Podlaskiej rzucane były to w tę, to w ową lukę, lecz tych 
luk tworzyło się coraz więcej i ich zadanie szybko przerosło ich możliwości. Ale kawalerii w tych 
zaciętych walkach pozostała zdolność manewru dzięki towarzyszowi bojowemu ułana - koniowi.

Jak żeśmy te konie kochali! Z ilu wyniosły nas opresji! To one pozwalały nam trzymać ogniem 
nacierającego nieprzyjaciela do ostatniej chwili i oderwać od niego skokiem za nową zasłonę. 
Konną ławą przeskakiwaliśmy w mig szosy opanowane przez nieprzyjaciela, zanim się zdążył 
sformować do walki. To konie, po wykryciu maszerującej kolumny przez niemieckie samoloty, 
pozwalały nam bez rozerwania szyku osiągnąć galopem zbawienny las na jedną donośną komendę: 
„Pułk! Każdy dla siebie, w lewo w skok!”. Konie niosły nasz cięższy sprzęt z lotnością plutonów 
liniowych. Gdy konia zabrakło, poznawaliśmy niedolę ściganego piechura. Gdy czuło się konia 
przy sobie lub pod sobą, nie straszne były porażki, rozsypka nie znaczyła końca walki. Bezrad-
ności rozproszonych grupek jeźdźców przychodził w pomoc stadny instynkt koński. Raz po raz, 
oddziały rozbite, rozproszone, błąkające się grupkami ciemną nocą, nieświadome nakazanych 
marszrut, zdawszy się na instynkt stadny konia, zbierały przed świtem w pełnej kolumnie mar-
szowej i w odzyskanej gotowości bojowej. Nie dziw że na postojach w zimne noce okrywaliśmy 
je własnymi kocami, a sami kulili razem - ognisk nie paliliśmy w obawie przed wykryciem - jak 
stado kuropatw w bruździe dla rozgrzania...

I tak odbywał się czterotygodniowy, pięćsetkilometrowy marsz GOK „Zaza” z nad Narwi 
na Puszczę Białowieską, stamtąd - po otrzymaniu hiobowej wiadomości o ataku sowieckim ze 
wschodu - korytarzem między zbliżającymi się ku sobie uniami wojsk niemieckich i sowieckich 
ku południowej granicy, by raz jeszcze zmienić kierunek, już pod rozkazami dowódcy Grupy 
Operacyjnej „Polesie”, gen. Franciszka Kleeberga, tym razem na zachód, ku broniącej się jeszcze 
Warszawie, na Kock.

Pomimo klęsk doznanych, gdy zbrojne otwarcie sobie drogi przez nieprzyjaciela do dalszej 
ucieczki święciło się jako zwycięstwo, a wymknięcie się bez walki z nieprzyjacielskiego saka nazy-
wano szczęściem żołnierskim, pomimo przygnębiających wiadomości politycznych zbieranych po 
drodze, duch w żołnierzu był znakomity. O dezercji, o odmowie wykonania rozkazu, o tchórzostwie 
na polu bitwy, nie słyszało się w naszych szeregach. Duch ten był tym bardziej podziwu godny, 
że w drugiej połowie września oddziały „Zazy” sunęły jakby morzem wzrastającego rozprzężenia 
wojskowego i społecznego. Fale tego rozprzężenia uderzały i o nasze burty. Żołnierze bez broni, 
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wędrujący luźnymi kupami po drogach wszystkich kierunków, wołali do nas: „Po co się jeszcze 
bijecie? Nas już rozpuszczono w Kowlu do domu! Wojna skończona! Idziemy z Równego. Do-
wódcy kazali nam iść do domu! Idźcie i wy!”. Hej! iść do domu bez grożących konsekwencji, bez 
moralnego odium, było zapewne dla tych szwoleżerów, ułanów, strzelców konnych i kanonierów 
pokusą nie mniejszą, niż dla tych, którzy ich do porzucenia szeregów kusili. Jednak jej nie ulegli. 
Po zdaniu w ciężkich walkach egzaminu żołnierskiego, zdawali nasi chłopcy chlubnie egzamin 
z cnót obywatelskich. Szli dalej poprzez wzrastający dokoła chaos, nie pytając dokąd, nie kwe-
stionując rozkazów dowódców - już nie: służbiści, lecz: wierni. 

Mijanym cywilnym uciekinierom, dla których działania wojenne wydawały się już zakończone, 
widok nasz musiał wydawać się niezwykły. Żegnały nas słowa otuchy, czasem przestrogi, nieraz 
kwiaty, często krzyż kreślony w powietrzu... Raz, na patrolu dalekiego rozpoznania zatrzymaliśmy 
się we wsi by napoić konie. Śmigały ramiona, skrzypiał żuraw, woda wartko napełniała omszałe 
koryto. Ja zostałem w siodle bacząc, by nie dać się zaskoczyć. Nagle z tłumu otaczających nas 
kołem uciekinierów podeszła do mnie młoda dziewczyna, przytuliła twarz do mego kolana, jej 
łzy toczyły się po mym zakurzonym bucie, i w szlochu powtarzała: „Mój Boże! wy jeszcze pod 
bronią... Mój Boże! Wy jeszcze walczycie...”. Pochyliłem się w siodle, uniosłem dłonią jej twarz 
ku swojej i mogłem tylko szepnąć: „Jakże inaczej?...”.

Grupa Operacyjna „Zaza” 30 września zdobyła w zaciętych walkach przeprawy przez Wieprz 
i wnet przystąpiła do pięciodniowej bitwy, toczonej przez S.G.O. „Polesie” pod dowództwem gen. 
Franciszka Kleeberga, która przeszła do historii jako bitwa pod Kockiem. Bitwa ta uznana jest 
jako ostatnia bitwa Kampanii Wrześniowej, zamykająca pierwszą fazę wojny Polski z niemieckim 
najeźdźcą. Rezultat tej bitwy był nieunikniony. Gen. Kleeberg, swym rozkazem, wydanym do 
podległych mu oddziałów o godz. 17.30. dnia 5 października 1939 r., nakazał Grupie zaprzestania 
beznadziejnej walki.

Uzupełnijmy historię. Decyzji kapitulacji, podjętej przez gen. Kleeberga, zapewne znacznie 
wcześniej owego dnia, gen. Podhorski nie przyjął. Wydał rozkaz oddziałom swej G.O. przebija-
nia się na południe i zebrania w zawadzkich lasach za rzeką Tyśmienicą. Gdy w S.G.O. „Polesie” 
czytany był rozkaz zaprzestania walki, oddziały G.O. „Zaza” wyciągały o zmierzchu, każdy swoją 
trasą, w nakazanym ogólnym kierunku. Ale później tego wieczora gen. Podhorski zdobył wiado-
mości o nieprzyjacielu, przekreślające wszelką szansę sukcesu zamierzonego przez niego działania. 
Droga ujścia G.O. „Zaza” została już, jak się okazało, zamknięta przez jednostki niemieckiej XIII 
dywizji zmotoryzowanej, dosłanej pospiesznie na rozgorzały nieoczekiwanie teatr wojenny pod 
Kockiem, by dopełnić okrążenia pola bitwy. Do przekradających się oddziałów Grupy, poszedł 
rozkaz zawrócenia z drogi i zebrania się w m. Lipiny na kapitulację. Rozkaz poszedł drogą radiową 
i przez pułkowych oficerów łącznikowych, którzy ruszyli w skok, w ciemność zapadającej nocy, 
w poszukiwaniu swych maszerujących oddziałów.

Palec przeznaczenia dotknął wtedy 3 PSK. Oddziały Grupy, jeden po drugim, na otrzymany 
rozkaz zawracały i ciągnęły na nakazane miejsce zbiórki. Ale nasz 3 PSK miał już w tym czasie 
swój sprzęt radiowy rozbity, a nasz oficer łącznikowy przy Generale, ppor. Ludwik „Lunio” Szulc-
-Holnicki, przemierzał z rozkazem pola i lasy na podanym kierunku ze wzrastającą rozpaczą, lecz 
Pułku nie znalazł. W ten sposób 3 PSK szedł ku swemu przeznaczeniu, w bojowej kolumnie, ze 
sztandarem, jako ostatni walczący pułk Rzeczypospolitej w Kampanii Wrześniowej.
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W tym czasie Pułk, fizycznie, przedstawiał się opłakanie. Konie wychudłe, nie dokarmione, 
nie przekuwane, poodparzane, wyglądały jak mary. Żołnierze przemęczeni, niedożywieni i nie-
dospani. Dowódca pułku nakazuje marsz kolumną w szyku ubezpieczonym, konie w ręku, by 
ich sił oszczędzić. Nieprzyjaciel przed nami, według ostatnich, otrzymanych przed wymarszem 
wiadomości, nieliczny. Jeśli Niemcy wiedzą o nas, nie będą nas z pewnością w czerni tej nocy 
szukać. Zdążyliśmy już poznać ich obyczaje i wiedzieliśmy, że unikają walki nocnej, toteż nie 
podjęliśmy nadzwyczajnych środków ostrożności. Ot, szperacze - przedni tylko -pluton szpicy, 
straż przednia i siły główne. Pochód zamykał nasz skromny taborek. Choć od dawna już Pułk 
chodził komunikiem, mieliśmy ze sobą wóz amunicyjny, wóz sanitarny i nawet kuchnię polową. 
W długim nocnym marszu znużenie zmogło czujność. Odległości między członami kolumny, 
zawsze zmniejszane w marszu nocnym, skracały się z upływem czasu coraz bardziej, aż stały się 
tylko symboliczne. Ciemna noc, puste pola, głuchy bór. Las urywa się, małe przedpole, wchodzimy 
w opłotki wsi. To Kalinowy Dół.

Niemcy musieli o nas wiedzieć. W oczekiwaniu nas cofnęli swój samochód pancerny w da-
leki głąb wsi, z wieżyczką obróconą ku jej wlotowi po linii prostej drogi między opłotkami. Gdy 
kolumna pułku wypełniła całą swą długością uśpioną, zdawałoby się, wieś, nagle strzeliły w górę 
rakiety, zamieniając noc w dzień, z głębi wsi odezwał się karabin maszynowy długą nieprzerwaną 
serią, z pobocznych chat wyskoczyli Niemcy i z za opłotków otworzyli na pułk ogień flankowy. 
Cicha przed chwilą wieś stała się nagle sceną dantejską. Pierwszy legł, idący przodem dzielny rtm. 
Wasiutyński, a obok niego wachm. pchor. Artur „Orcio” Skarżyński. Cicha przed chwilą wieś 
stała się nagle sceną dantejską. Huk, błysk, jazgot, migotliwe światło rakiet, ludzki jęk, koński 
kwik, bezładne komendy - w strasznym żywym obrazie. Bo pułk stoi nieruchomo. Ściśnięty mię-
dzy opłotkami, z końmi w ręku, nie jest zdolny do żadnego manewru. Po chwili staje się jasne, 
że pułk nie jest w stanie podjąć walki. Jedyna nadzieja w wycofaniu. O tym manewrze konie 
pomyślały wcześniej niż ludzie. Nie mogąc w ścisku zawrócić, zaczęły stawać dęba, by obrócić się 
na zadnich nogach. Opadając, biły kopytami stojących między nimi żołnierzy. Na domiar złego 
nasze wozy z tyłu kolumny zaczęły też zawracać, ale w popłochu najechały na siebie i szarpane 
w różnych kierunkach, wzajemnie splątane, przewróciły się i zatarasowały jedyną naszą drogę 
ucieczki. Minęły długie chwile tej jednostronnej walki, zanim pierwsze konie zaczęły wyrywać się 
z potrzasku i skakać przez taborowe wozy. Pewnie za sobą pociągnęły zaprzęgowe konie. Pewnie 
te rozpaczliwym wysiłkiem ruszyły fatalną zaporę, bo nagle wyjście ze wsi stanęło otworem i ze 
wzrastającą szybkością zaczął się przez nie przeciskać bezładny potok koni i ludzi, by dopaść 
pobliskiego, zbawiennego lasu.

W zasadzce tej Pułk został unicestwiony jako jednostka bojowa. Przestał istnieć nie od ognia 
nieprzyjaciela, lecz przez utratę koni, które dzikim tabunem poniosły w las. Strzelcy konni, którzy 
tylokrotnie w czasie kampanii, polegając na instynkcie stadnym konia, zbierali się w ciemniejsze 
jeszcze noce, tej nocy, pozbawieni konia-przyjaciela, ze swej rozsypki już się zebrać nie zdołali. Bez 
swego czworonożnego towarzysza bojowego żołnierz konny doświadczył doli pobitego piechura. 
Zmęczony ucieczką, pozbawiony sprzętu, zdany w marszu na własne obolałe nogi, powolny, 
z małym widnokręgiem, błąkał się po lesie, już nie w swoim żywiole. Z napotkanymi przypadkiem 
w ciemnościach towarzyszami tworzyli niewielkie grupki, kołujące bez celu, rozłażące się coraz 
bardziej, by się już nigdy nie zebrać w ordynku.
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Inaczej konie. Rozbiegłe zrazu po lesie, odskoczywszy daleko od miejsca pogromu, poczęły, 
posłuszne instynktowi, zbierać się w ogromne stado. Stały razem, popasając, do świtu.

Rankiem 6 października GO „Zaza” stała pod wsią Lipiny, czekając smutnego obrzędu 
kapitulacji. W rozwiniętym szyku stały pyszne pułki polskiej jazdy, doszedłszy kresu wędrówki - 
wykrwawione, niektóre w stanie szczątkowym, zdziesiątkowane krwawymi bojami, niezliczonymi 
potyczkami, wymęczone długimi marszami, dniem i nocą, na przestrzeni pięciuset kilometrów, 
ale nie załamane. Stali szwoleżerowie Mazowieccy, ułani Grochowscy, Krechowieccy, Litewscy, 
Zasławscy, K.O.P. i strzelcy konni 9 Pułku. Stali przy swoich armatach, choć bez amunicji, 
kanonierzy 4 i 14 Dywizjonu Artylerii Konnej, - brakowało tylko 3 Pułku Strzelców Konnych.

Nagle z lizjery odległego lasu wyłoniła się ława konna zmierzająca ku zebranym pułkom. - „No, 
mamy i 3 PSK, panie generale!” - rzece szef sztabu Grupy, mjr Boniecki, do gen. Podhorskiego - 
„ale czego się oni tak spieszą do niewoli?...” A ława konna sunie przez pole wyciągniętym galopem, 
im bliżej swoich tym szybciej. Nagle ktoś krzyczy z szeregu: „Jezus, Maria! Same konie, nie ma 
ani jednego jeźdźca!”, w minutę potem konie 3 PSK zziajane, niejedne z porwanymi wodzami, 
przekręconymi siodłami - stanęły jak wryte przed rozwiniętym szeregiem, parskając, grzebiąc 
kopytami i rzucając łbami, jakby rade że po porażce wróciły do szyku...

Ale wróćmy na pole klęski w Kalinowym Dole. Ilu tam legło, nikt nie liczył, nikt się pewnie 
nie dowie. Zapewne mniej niż - wydawałoby się - paść powinno. Ale jeśli poległo mniej, zawdzię-
czamy to znów naszym wiernym towarzyszom boju - koniom. Te bowiem, owej ponurej nocy, 
oddawały nam swoją ostatnią przysługę, stając się dla nas naturalną, wymarzoną zasłoną przed 
ogniem. Gdy padały, czołgaliśmy się między ich powalonymi cielskami, szukali schronienia za 
żywymi. A żywe parły wciąż, wolno ale niepowstrzymanie, ku wyjściu z matni. My, chwytając 
się to strzemion, to łęków, to ogonów, jak rozbitkowie na morzu chwytają wszystkiego co unosi 
się na falach, w tym prądzie końskim szukaliśmy ocalenia.

Bo tylko o ratowaniu życia można było wtedy myśleć. Początkowe nieskoordynowane pró-
by oficerów pułku, por. Naborowskiego i por. Tołłoczko, stworzenia jakiegoś oporu, musiały 
w powstałych warunkach zawieźć. „Ratuj się kto może!” stało się przemożnym nakazem chwili. 
Rzucaliśmy sprzęt, gdy zawadzał, widząc w jak najszybszej ucieczce jedyną nadzieję uratowania 
życia. Wobec instynktu samozachowawczego, w tę noc klęski, wszystko inne wydawało się tracić 
wszelkie znaczenie...

Nie wszystko jednak i nie dla wszystkich! Na wieczną chwałę polskiego żołnierza, na chwałę 
kawalerii i na chwałę 3 PSK, jego poczet sztandarowy powierzonego mu symbolu honoru Pułku 
nie rzucił. Poprzez zgiełk bitwy, podoficerowie pocztu - Wacław Stasiewicz, Cezary Makarewicz, 
Mieczysław Zieliński i Tadeusz Orłowski uznali za swój pierwszy i święty obowiązek nie dopuścić 
by sztandar Pułku dostał się w ręce nieprzyjaciela. Nie zdając sobie z tego sprawy, dokonywali 
historycznego czynu. O tej bowiem nocnej godzinie, w ostatnim boju Kampanii Wrześniowej, ra-
towali ostatni bojowy sztandar na ziemi polskiej. Wszystkie inne bowiem sztandary pułkowe były 
już w tym czasie ukryte, spalone, oddane wiernej ziemi na przechowanie, stracone, lub uniesione 
za granicę w oczekiwaniu obrócenia się koła historii. Niech nikt nie umniejsza ich zasługi nieważ-
nością potyczki w Kalinowym Dole. Żołnierz ma tylko jedno drogie życie, niezależnie od ważności 
okoliczności. Heroizm owych żołnierzy, ratujących w Kalinowym Dole sztandar przed wrogiem, 
nie ustępuje heroizmowi owych dawnych rycerzy , którzy w kryzysie bitwy schylili się, by z pod 
kopyt krzyżackich rumaków podnieść z ziemi i unieść znów wysoko wielką krakowską chorągiew... 
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Wola i szczęście złożyły się, że sztandar pułkowy został z Kalinowego Dołu wyniesiony. 
W pewnej chwili Stasiewicz, ze sztandarem na piersi, został podsadzony na schwytanego konia 
i odskoczył z nim do lasu. Wkrótce znalazła się przy nim grupka, złożona z dziesiątka żołnierzy, 
z których najstarszy był ppłk Stefan Platonoff, zastępca dowódcy Pułku. Mieli dla siebie nawet 
kilka połapanych koni. To czyniło ich zadanie łatwiejszym. Jakie zadanie? Oczywiście takie jakie 
było w chwili wymarszu Pułku poprzedniego wieczora: „Przerywać się przez nieprzyjaciela, przejść 
rzekę Tyśmienicę i szukać Grupy w lasach Zawada”. W tych lasach czeka pewnie na nich gen. 
Podhorski ze swymi pułkami. 3 Pułk Strzelców Konnych dołączy do Grupy w zmniejszonym 
wprawdzie stanie, po przegranej bitwie, ale pod dowódcą i ze sztandarem...

Rozpoczął się marsz. Trudny, bo prowadzony skrycie, by sztandaru po ocaleniu nie narazić 
w niespodzianym spotkaniu z silniejszym nieprzyjacielem; powolny, bo koni dla wszystkich nie 
stało; w niepewności, bo ppłk Platonoff rozchorował się po dwóch dniach, gorączka obejmowała 
go coraz mocniej i czuł się z godziny na godzinę gorzej. Błąkając się po lesie, zdobyli wreszcie 
języka. Wiadomości były złe. Walki pod Kockiem skończone. W kapitulacji widziano też pułki 
kawalerii. O jakimkolwiek wojsku zbierającym się w lasach Zawada nikt tu nie słyszał. Niemcy 
patrolują teren wszędzie bezkarnie. W tej sytuacji ppłk Platonoff decyduje się na zabezpieczenie 
sztandaru i rozwiązanie grupki. Zaniesiono sztandar do pobliskiej wsi Kosiny koło Żelechowa 
i potajemnie zakopano w miejscowej kuźni. Jej gospodarzy, dopuszczonych do sekretu, związano 
tajemnicą. Data zakopania: 12 października 1939 r. Konie rozdano chłopom i grupkę rozwiązano.

Minęły lata. Skończyła się wojna. Życie w Polce rusza znów niepewnym, ale pokojowym to-
rem. Choć klimat polityczny nie sprzyja, strzelcy konni zaczynają myśleć o wydobyciu na światło 
dzienne sztandaru swego ukochanego Pułku. I rozpoczyna się epopeja poszukiwania sztandaru, 
która miała trwać niemal czterdzieści lat.

Przede wszystkim okazało się że sztandaru nie ma w Kosińskiej kuźni. Stary jej właściciel, 
Stanisław Papliński już nie żyje. Wdowa po nim, Józefa, tłumaczy por. Tołłoczko i wachm. Maka-
rewiczowi , że na wiosnę 1940 r. sztandar został przez nich odkopany, przesuszony „bo już pleśń 
się na nim ukazała” i troskliwie przechowywany przez nią i jej córkę Marię. Później przyjechał, 
mówiła, wachm. Zieliński, który sztandar zabrał do stadniny w Janowie Podlaskim, gdzie pra-
cował jako masztalerz i miał go ukryć w stajni o nazwie Kamionka. Zielińskiego nie znaleziono. 
W 1943 r. za przynależność do AK został przez Niemców w Lublinie rozstrzelany. Nie znaleziono 
i stajni Kamionka. Ta spłonęła doszczętnie w czasie działań wojennych 1944. roku. Ślad się urwał.

Mijały lata. Zmarł dowódca Pułku ppłk Małysiak, zmarł jego zastępca ppłk Platonoff. Śmierć 
zaczęła dotykać i młodszych. Zmarł oficer Pułku por. Władysław Kwiecień, który miłość do 
Pułku zaszczepił w swym synu Tadeuszu. Ów, z energią, której zaczynało brakować starszemu 
pokoleniu, zabrał się do gromadzenia materiałów o Pułku z zamiarem napisania jego historii, 
trafił na wzmiankę o zakopaniu sztandaru i zabrał się na dobre do poszukiwań.

O sztandarze krążyły różne wieści. Według jednej, sztandar w czasie wojny został przez kogoś 
zawieziony do Warszawy i tam ukryty. Tam też miał spłonąć wraz z całą Warszawą w Powsta-
niu. Różne wersje kolidowały ze sobą w czasie i w terenie. Obszerna korespondencja, dotycząca 
poszukiwań sztandaru dostarcza przykładów różnych nastawień. Np.: „O zakopaniu sztandaru 
podoficerowie powiedzieli miejscowemu leśniczemu, który acz dobry Polak wygadał się przed 
placówkami Armii Krajowej”. Albo: (po zakopaniu sztandaru w kuźni w Kosinie) „...podszedł do 
mnie młody mieszkaniec wsi, zdemobilizowany w stopniu kaprala, i mówi do mnie: „złe miejsce 
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wybraliście na ukrycie sztandaru”. Ja zapytałem, „skąd Pan wie o ukryciu sztandaru i dlaczego 
złe miejsce?” Odpowiedział mi: „ jak długo będą tu Niemcy, to tajemnicy dochowają, ale jeżeli 
przyjdą tu Sowieci, to sztandar będzie wydany w ich ręce”. Albo: „... pod koniec lat pięćdziesią-
tych poznałem kogoś, kto, jak się okazało, pochodził z moich stron i służbę wojskową odbywał 
właśnie w 3. PSK. ... zapytałem czy wie jaki jest los sztandaru pułkowego... - odpowiedział, że 
sztandar jest pieczołowicie przechowywany w Białostocczyźnie i że w dzisiejszych czasach tego 
sztandaru nie wydadzą...”.

I wreszcie, wreszcie pojawił się nowy, tym razem właściwy ślad. Prowadził za granicę. Tadeusz 
Kwiecień natrafił na niego w liście rtm. Antoniego Kossakowskiego, pisanym z Londynu do ppłk 
Małysiaka w Krakowie. A w liście było zdanie: „... mam pewne wiadomości odnośnie naszego 
sztandaru. Został zakopany w miejscowości Zagórki, gmina Zarzyn, powiat Puławy”. Rtm. 
Kossakowskiemu przekazał tę wiadomość spotkany w Londynie por. dr Judenko, który ukrywał 
się był w Zagórkach przed Gestapo w czasie zakopywania sztandaru. 

 List ten wpadł w ręce Tadeusza Kwietnia już po śmierci ppłk Małysiaka i rtm. Kossakowskie-
go. Teraz już jednak, po nitce do kłębka, szedł młody Kwiecień od sukcesu do sukcesu. Przede 
wszystkim pojechał do Zarzyna. Z rozmowy z miejscowym gajowym, który pracował w czasie 
okupacji w Zagórkach, dowiedział się nazwisk osób, które mieszkały we dworze w czasie wojny. To 
rodzina Bispingów. Odnalazł Krzysztofa Bispinga, który z entuzjazmem pomagał mu w rozwikła-
niu tajemnicy. Właścicielką Zagórek była w tamtym czasie Maria Bispinżyna, a jej syn Józef, brat 
stryjeczny Krzysztofo, przejął w listopadzie 1940 r. sztandar od wachm. Stasiewicza (a więc nie 
od wachm. Zielińskiego!) i ukrył na terenie majątku. Józef Bisping był już od lat w Kanadzie, ale 
nie minęło wiele czasu, gdy nadeszła od niego relacja wraz ze szkicem terenowym , wskazującym 
w przybliżeniu miejsce ostatecznego (powtórnego) zakopania przez niego sztandaru. Porozrzucane 
części układanki zeszły się wreszcie w jeden obraz.

Do Zagórek przywiózł sztandar z Kosiny wachm. Stasiewicz z przyjaciółmi, byłymi żołnierzami, 
bo wiedział, że rodzina właścicieli związana była sentymentalnie z 3 PSK i mogli się tam spodziewać 
dobrego przyjęcia. Bowiem Kazimierz Bisping, mąż Marii, był dobrze znanym oficerem rezerwy 
i przyjacielem Pułku. Stasiewicz nie zawiódł się. Przyjęto go w Zagórkach gorącym sercem. Syn 
Marii, Józef Bisping, stanął na wysokości zadania. Przewidując konieczność długiego przetrzy-
mywania sztandaru w ziemi, wystarał się o blachę cynową, z której miejscowemu blacharzowi 
kazał sporządzić cylindryczny pojemnik, z jednym dnem otwartym. Do wnętrza w tajemnicy 
wsunął sztandar, poczym powtórnie wezwał blacharza, by dno rury szczelnie zalutował. „Rzucił 
na mnie - pisze Józef Bisping do Tadeusza Kwietnia - porozumiewawczym spojrzeniem i pole-
cenie wykonał przy mnie...”. Spisany protokół, podpisany przez świadków zakopania sztandaru 
oraz historię sztandaru w czasie wojny, napisaną (z wybaczalnymi nieścisłościami) przez wachm. 
Stasiewicza, schowano do butelki, butelkę zakorkowano i korek zalakowano. Pojemnik i butelkę 
złożono obok siebie w wielkiej tajemnicy w ziemi.

„Nie był to - jak pisze w swej relacji pt. „Odnaleziony sztandar” oficer rez. pułku, Zdzisław 
Janota-Bzowski - koniec jego przygód. Nawet najlepsi ludzie mają swoje przywary. Jeden z tych, 
którzy byli przy zakopywaniu sztandaru nie zachował dyskrecji i zaczęły po okolicy krążyć różne 
plotki. W tej sytuacji Józef Bisping, obawiając się, aby nie doszły one do Niemców, utworzył 
nowy komitet z wyłączeniem osoby podejrzanej o gadulstwo. Sztandar wykopano i przeniesiono 
w inne, odległe, miejsce, gdzie nie było ryzyka przypadkowego odnalezienia schowka”.
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O wyborze miejsca ukrycia sztandaru, w liście do Tadeusza Kwietnia, pisze Józef Bisping 
z Kanady: „... W gospodarstwie leśnym w Zagórkach, po dokonania zrębu starodrzewia, pozo-
stałe pniaki karczowano przed przystąpieniem do zalesienia. Zatem byłoby ryzykowne umieścić 
schowek w starodrzewiu. Z drugiej strony, chcieliśmy mieć miejsce, które byłoby do odnalezienia 
nawet w wypadku zniszczenia lasu przez działania wojenne, czy też przez możliwą anarchią. Po 
wybraniu odpowiedniego punktu, porobiliśmy dokładne pomiary w terenie i narysowali szkic, 
którego kopię każdy z nas otrzymał. O ile wiem, z uwagi na okres końca wojny, a w szczególno-
ści na skutek zniszczenia Warszawy w 1944 r., wszystkie te szkice zginęły (stąd zapewne wersja 
o zaginięciu sztandaru w pożarze Warszawy - przyp. ZM). „ Załączam tu - kontynuuje Józef 
Bisping - rysunek zrobiony z pamięci, bez wymiarów. Sądzę że miejsce zakopania sztandaru mogę 
określić w przybliżeniu do jakichś 50 metrów”.

W ostatniej wyprawie, w 1980 r., wzięli udział, obok Tadeusza Kwietnia, ppłk Bronisław 
Lubieniecki oraz ppor. Zdzisław Janota-Bzowski, obaj oficerowie Pułku. Towarzyszył im saper, 
nomen non-omen, Gamoń, użyczony przez wojsko. Miejsce zakopania sztandaru wykrył swym 
sejsmicznym czujnikiem Gamoń, powodowany więcej - jak mi się zwierzył - instynktem, niż 
podanym planem terenu. Kwiecień, Lubieniecki i Bzowski nadbiegli na jego wołanie. „Poszły 
w ruch łopaty” - pisze Kwiecień w swej relacji „ Ziemia oddaje skarb „ - „i po przekopaniu trzech 
grubych korzeni srebrzyście błysnęła blacha. Po chwili wykopaliśmy butelkę, zawierającą protokół 
zakopania sztandaru”

Kartka opierała się wyjęciu przez wąską szyjkę butelki. Niecierpliwość wzięła górę. Butelka 
została rozbita i cenny obiekt zabytkowy, strzegący tajemnicy zakopania sztandaru przez czter-
dzieści lat, został w ten sposób zniszczony, a skorupy tej super honorowej butelki niewdzięcznie 
porzucone. W drżących rękach trzymano pisany ręcznie ołówkiem, lecz świetnie zachowany, 
raport wachm. Stasiewicza.

„Pułk został rozbity pod Kalinowym Dołem i resztki jego zostały wzięte do niewoli. Wówczas 
udało mi się uciec ze sztandarem i 6 października dołączyłem do z-cy d-cy pułku, ppłk Stefana 
Platonoffa, który z 12 ludźmi przedzierał się przez Niemców z zamiarem przedostania się do 
pozostałych naszych oddziałów. Po dotarciu do miejscowości Kasiny pod Żelechowem, okazało 
się, że żadnych oddziałów już nie było. W tej miejscowości ppłk Platonoff zachorował, a my, po 
zakopaniu broni i rozdaniu koni miejscowej ludności, rozjechaliśmy się, każdy w swoją stronę. 
Sztandar pułkowy 12 października 1939 r. zakopałem w Kosinach w obecności Paplińskiego 
Stanisława. Pozostał tam do dnia 8 września 1940 roku, w którym to dniu, w obecności kaprala 
rezerwy Dowgiela Wacława i szeregowca 5 pułku lotniczego Siemaszki Kazimierza, sztandar został 
przeze mnie przewieziony do Zagórek gminy Zarzyn pow. Puławy, własność p, Marii Bisping. 
Po spisaniu niniejszej historii pułku i załączonego protokołu sztandar niniejszym zostaje ukryty.

( - ) Stasiewicz Wacław wachm. 3 PSK”
Protokół zakopania sztandaru:
„ W dniu 8 września 1940 roku, w obecności niżej podpisanych: Kossakowskiego Stanisława, 

por. rez. 1 p. uł. Krechowieckich, Stasiewicza Wacława, wachm. 3 PSK, Siemaszki Stanisława, szer. 
5 p. lotn., Dowgiełły Władysława, kpr. rez. 76 p. p., Marii Bisping i Marii Kossakowskiej, sztan-
dar 3 PSK im. Stefana Czarnieckiego został zakopany.” Następują podpisy wyżej wymienionych.

Przyszła kolej na rozprucie cynowego pojemnika. Tchnęło z niego najpierw powietrze z 1940 
roku. Oczom uszczęśliwionych znalazców, w tej chwili niezmiernego wzruszenia, ukazał się 
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zrolowany sztandar. Rozpostarty, mienił się swą barwną urodą, bez śladu zniszczenia, z tkaniną, 
dzięki przezorności Józefa Bispinga, nie nadwątloną czterdziestoletnim przechowaniem w ziemi. 
Wydobycia sztandaru dokonano 25 lipca 1980 r.

Wnet poszły wici do byłych żołnierzy Pułku, zwołując na powitanie odnalezionego sztandaru. 
Na ręce Tadeusza Kwietnia, architekta sukcesu, płynęły zewsząd listy gratulacyjne. W jednym 
z nich czytamy: - „... Witam ze wzruszeniem wiadomość o sztandarze. My, byli żołnierze Pułku, 
mamy w stosunku do Pana dług nie do spłacenia. Ale przede wszystkim - gratulacje. Co za cu-
downa, romantyczna historia! Myślę że przesyłając Panu wyrazy podziwu dla oddania się idei, 
cierpliwości i wytrwałości winniśmy nasze myśli skierować do tych dwunastu żołnierzy Pułku, 
z ppłk Platonoffem na czele, którzy w ogniu i konfuzji naszej ostatniej bitwy myśleli nie o so-
bie, lecz o wyniesieniu sztandaru. Cześć im za to nasza. Dodali swym czynem do sławy Pułku, 
godnym najszczytniejszych tradycji kawalerii. Ale i Pana wkład w przywróceniu sztandaru do 
życia - że mógł odrodzić się ku pokrzepieniu serc wszystkich Polaków, że wstał po czterdziestu 
latach jak feniks z popiołów, że się objawił jak święty Graal po znojnych poszukiwaniach, godny 
jest najszlachetniejszych tradycji rycerskich...”

Zjazd żołnierzy Pułku dla powitania sztandaru został zwołany do Łomży na 17 września 1980 
r. w miejscowym hotelu „Polonez”. W pierwszym dniu zjazdu stanęło nas wokół bankietowego 
stołu, w oczekiwaniu na wkroczenie pocztu ze sztandarem, trzydziestu sześciu, nie licząc notablów 
miejscowych i żołnierza w mundurze, znanego nam już młodego sapera Gamonia. W chwili 
otwarcia zjazdu nadeszła do hotelu depesza z Chicago, donosząca o śmierci na lotnisku przed 
odlotem na zjazd por. Buczarskiego, dowódcy pułkowego plutonu działek ppanc. w Kampanii 
Wrześniowej. W drugiej depeszy, z Bostonu, ppor. rez. prof. inż. arch. Jerzy Sołtan, dzielny 
dowódca plutonu łączności Pułku w Kampanii, wyrażał żal z niemożności przybycia z Ameryki 
i życzył szczęśliwego spotkania. Wśród obecnych byli przedstawiciele młodego pokolenia - synowie 
i córki żołnierzy Kampanii Wrześniowej, którzy na wici odpowiedzieli, by reprezentować przed 
sztandarem cienie zmarłych ojców. Były i wdowy nasze. I była też śliczna i nie do wiary młodo 
wyglądająca nauczycielka-cum-bibliotekarka pułkowego księgozbioru w Wołkowysku, p. Wiktoria 
Wierzbowska. Dziś jeszcze, po czterdziestu latach, głos jej łamał się z żalu, gdy opowiadała, jak 
rozżarzone szczątki tego skarbu polskiej kultury kresowej unosiły się ku niebu z koszarowego 
dziedzińca z całopalnego stosu, podpalonego rękami wschodniego najeźdźcy...

I wszedł nasz poczet sztandarowy. Szedł w dźwięki hymnu narodowego. Prowadził poczet 
por. Choynowski. Sztandar niósł dumnie st. wachm. Orłowski, jeden z bohaterów z Kalinowego 
Dołu. W asyście był drugi bohater uratowania sztandaru, st. wachm. Makarewicz. Patrzyliśmy jak 
urzeczeni na sztandar, obniesiony dokoła i ustawiony na honorowym miejscu, u szczytu stołu. Oto 
był znów między nami. Los zrządził, że był ostatnim wolnym sztandarem pułkowym Kampanii 
Wrześniowej. Los zrządził, że był prawdopodobnie ostatnim sztandarem drugiej wojny światowej, 
który ziemia polska, jak skarb cenny, oddała. Ów los sprawił, że sztandar nasz swą symboliką 
przerósł Pułk, Stał się własnością całego narodu. Bo też, w swym mikrokosmosie społecznym, 
cały naród strzegł go i otoczył troskliwą opieką w strasznych czasach wojny. Niesiony na piersiach 
żołnierza, oddany pod opiekę wiejskiego kowala, suszony i czyszczony przez kowalową i kowa-
lównę, zabierany, z obawy przed złym okiem, przez wiejskie dziewczęta w pole do pracy, tam 
skrywany w snopkach zboża, zmieniający czterokrotnie kryjówkę dla zapobieżenia wpadnięcia we 
wrogie ręce, zabezpieczony ostatecznie z największą przezornością przez przedstawiciela wielko 
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ziemiańskiego rodu... W swej historii wojennej stawił czoła wszystkim żywiołom. Zlewały go 
deszcze, targał wiatr, ognia zaznał że hej! Przyszła kolej na ziemię. W ziemię składało go pokolenie 
ojców, z tejże ziemi wyjmowało go pokolenie synów...

St. wachm. Orłowski, chorąży owego wieczoru, wzruszony był bardzo swoją rolą. Ręce nasze 
wyciągały się ku niemu odruchowo, gdy raz i drugi zachwiał się. Ale stary wiarus, dumny i szczę-
śliwy, o postawie żołnierskiej pomimo swych osiemdziesięciu lat, odzyskiwał równowagę i nie 
przyjmował pomocnych dłoni. Następnego dnia wyjechaliśmy autokarem na objazd pobojowisk 
Pułku z 1939 r. Zatrzymywaliśmy się na tych polach zroszonych krwią żołnierza, przy czym 
uczestnicy kolejnych bitew dzielili się z innymi wspomnieniami z ich przebiegu. A gdy przyszła 
kolej na wieś Dzwonek, dorzuciłem - po relacji ppor. Wacława Tokarza - i swoje trzy grosze. 
Zwrócony frontem do słuchaczy opowiadałem, jak poszliśmy do natarcia na bagnety, jak biegł 
przy mnie wachm. Tarnowski, jak skoczyliśmy na niemiecki karabin maszynowy - Tarnowski 
z boku. Widzę go oczyma pamięci jak stoi w mocnym rozkroku, przegięty nieco w tył, ramiona 
wzniesione, z bagnetem na broni, którym miał z rozmachem ugodzić celowniczego. Sylwetka iście 
godna spiżowego pomnika. W tym momencie Niemiec wystrzelił. Pod Tarnowskim ugięły się 
kolana. Nieprzyjaciel życiem opłacił swój opór. A ja ująłem Tarnowskiego w ramiona, osunęliśmy 
się na ziemię, trzymałem jego głowę na kolanach. Strzał był celny. Tarnowski miał przestrzeloną 
głowę. Mówiłem do niego coś bez wielkiego sensu, jak to w takich chwilach: „Tarnowski, będzie 
dobrze, wszystko będzie dobrze...” i w chwilę potem ów znakomity żołnierz, przykład męstwa, 
ozdoba Pułku - pośmiertnie kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari - skonał na moich rękach 
śmiercią żołnierza...

W tym momencie przerwałem moją relację, czując ucisk przy kolanie. To głowa st. wachm. 
Orłowskiego, leżącego na frontowej ławce autokaru. Pochyliłem się nad nim, pytając z niepoko-
jem: „Orłowski, czy Panu niedobrze, czy Pan tylko odpoczywa?”. Ale Orłowski nie odpowiadał. 
Najbliższy, najserdeczniejszy przyjaciel Tarnowskiego, który wiadomość o jego śmierci w akcji 
opłakał był już przed czterdziestu laty, usłyszał po raz pierwszy szczegóły jego zgonu od naocznego 
świadka. W tych dniach wielkich przeżyć, tego wzruszenia było dla starego żołnierza o jedno 
za dużo. Wynieśliśmy go na skraj pola i dziwnym przeznaczeniem losu w tym samym miejscu, 
w którym przed czterdziestu laty konał na moim ręku jego najbliższy druh, dziś trzymałem 
w swych dłoniach głowę umierającego Orłowskiego. Wiozłem mu z Londynu przyznany mu 
przed laty Krzyż Walecznych. Krzyż, wraz z dyplomem nadania, został wręczony jego synowi, 
towarzyszącemu swemu ojcu na Zjeździe. Przyjął odznaczenie jako najdroższą po ojcu pamiątkę. 
Jego Krzyż Walecznych był jednym z dziewięciu, które wiozłem z Instytutu Polskiego w Londynie, 
nadanych dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego w 1948 roku., na wniosek 
gen. Podhorskiego, żołnierzom Pułku za czyny bojowe w Kampanii Wrześniowej. Uroczystego 
ich wręczenia odznaczonym, lub ich najbliższym, dokonał popołudniu tego dnia d-ca Koła 3 
PSK, ppłk Bronisław Lubieniecki. 

Sztandar 3 Pułku Strzelców Konnych, po latach przygód niezwykłych, znalazł swe stałe miej-
sce w Muzeum Wojska w Białymstoku. Z wielu względów miastu ten zaszczyt, o który usilnie 
zabiegało, należał się. Pułk stał garnizonem w Wołkowysku, w woj. białostockim. W białostoc-
czyźnie też stoczył swe najcięższe boje. Leży tam na cmentarzach więcej poległych Pułku, niż 
na jakiejkolwiek innej ziemi. W muzeum tym sztandar zajmuje należne mu honorowe miejsce. 
Patrzy tam nań dziś młodzież białostockiej ziemi i może duma o pokoleniu żołnierzy, którzy 
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walczyli pod tym sztandarem ze zmiennym szczęściem, ale z niezmienną wiernością ojczyźnie. 
Duma o tej wojence - „cóżeś ty za pani, że za tobą poszli... że za tobą poszli... chłopcy malowa-
ni...”. Zamienienie sztandaru Pułku 3. Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego 
Stefana Czarnieckiego w zabytek muzealny zamknęło - i dopiero wtedy - epilog historii polskiej 
kampanii wrześniowej 1939 roku.

Zbigniew Makowiecki
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200-lecie od utworzenia 3 Pułku Strzelców Konnych Królestwa 
Kongresowego

Święto Pułkowe w 2015 roku nabrało specjalnego charakteru. Obchodzimy je w roku 
jubileuszowym, mija właśnie 200 lat od utworzenia 3 Pułku Strzelców Konnych Królestwa 
Kongresowego. 

Historię Pułku w Krakowie wyznaczają groby jego dowódców, którzy zostali tu pochowani: 
płk Marcin Amor hr Tarnowski – twórca i pierwszy dca, płk Aleksander Błędowski – dca w czasie 
powstania listopadowego, którego „kule nieprzyjacielskie mijały a cholera nieodłączna towarzyszka 
moskali o śmierć przyprawiła” – pochowany na cmentarzu w Czernej. Płk Jan Małysiak, pod 
którego dowódctwem Pułk walczył w Kampanii Wrześniowej spoczywa na Salwatorze. Powojenne 
czasy to Koło Pułkowe, którym dowodził płk dr Bronisław Lubieniecki i jego następca płk Roman 
Witek. Jak co roku zapalone znicze i wiązanki kwiatów świadczą o tym, że Szwadron Toporzysko 
pamięta o swoich bohaterach.



43Jednodniówka, kwiecień 2017 rok

Główne obchody święta przeniesione zostały na maj z powodu kolizji ze świętem 15 Pułku 
Ułanów Poznańskich. Również dla uczczenia święta rozegrano zawody „Militari o Buzdygan Płk 
Dr Bronisława Lubienieckiego”, na które w roku jubileuszowym zjechało wielu zawodników 
z całej Polski.

Uroczystości niedzielne poprzedził sobotni capsztyk pod obeliskiem poświęconym poległym, 
pomordowanym i zmarłym żołnierzom Pułku 3 Strzelców Konnych, podczas którego ramię w ra-
mię stanęli ochotnicy wraz z zawodowymi żołnierzami – Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 
3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego gościł reprezenta-
cję Batalionu Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Marsz Pułkowy poprzedził 
meldunek, który dca Szwadronu złożył panu płk Zbigniewowi Makowieckiemu o gotowości do 
rozpoczęcia uroczystości. Po okolicznościowych przemówieniach Apel Poległych, salwa honoro-
wa i złożenie kwiatów. Krótka modlitwa za dusze poległych i zmarłych zakończyła uroczystość.

Po uhonorowaniu poległych teraz coś dla żywych. Bal na zamku w Suchej Beskidzkiej! Przez 
kilka godzin szampańsko bawiliśmy się w murach zamku Tarnowskich pamiętając jednak, iż 
czeka nas bardzo męcząca niedziela. Bal był bardzo udany a zaproszeni goście ukontentowani 
zabawą do rana.

Niedzielny przemarsz kawalerii, która komunikiem ciągnęła przez Toporzysko do Jordanowa 
wyciągnął przed domy mieszkańców. Na jordanowskim rynku stanęły obok siebie oddziały kawa-
lerii ochotniczej, żołnierze 15 GBZmech oraz mieszkańcy Jordanowa i okolicznych miejscowości 
aby wysłuchać Mszy św., którą odprawił przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego, 



44 Jednodniówka, kwiecień 2017 rok

Proboszcz Katedry Polowej WP ksiądz ppłk Władysław Maciej Kozicki a koncelebrował pro-
boszcz parafii w Jordanowie – ksiądz Paweł Gunia. Niecodzienny to widok kiedy to hufce konne 
uczestniczą w Mszy św. Malowniczości dodawał fakt, iż część Szwadronu wystąpiła po raz pierwszy 
w mundurach z czasów Królestwa Kongresowego.

Podczas oficjalnej części uroczystości nasi strzelcy za swoją pracę zostali wyróżnieni odzna-
czeniami państwowymi i resortowymi. Dca Szwadronu przyznał też odznaki szwadronowe dla 
wyrózniających się kawalerzystów. Pokazy kawaleryjskie, pokaz musztry paradnej w wykonaniu 
BD 15GBZmech, konkurs władania białą bronią i dekoracja zwycięsców zawodów Militari na 
Chrobaczu zakończyły tegoroczne obchody święta Pułkowego.

Obchody 200-lecia Pułku to również inne uroczystości. W roku 2015 zbiegły się z 350 rocz-
nicą śmierci hetmana Stefana Czarnieckiego patrona Pułku od 1936 roku. Tak więc 20 września 
stawiliśmy się w majątku patrona, Czarncy aby oddać pokłon wiekiemu wodzowi. Wspólnie 
defilowały przed pomnikiem hetmana oddziały z różnych epok.

Początek października to rocznica bitwy pod Wolą Gułowską i pamiętnego rozbicia Pułku 
3 Strzelców Konnych w Kalinowym Dole – epizodu, który zakończył walki Kampanii Wrze-
śniowej. Jest to zawsze dla nas wielkie wzruszenie gdy stajemy w miejscu, gdzie niemieckie kule 
rozproszyły ostatnich żołnierzy walczących w rejonie Kocka. Są wśród mieszkańców osoby, które 
jeszcze pamiętają tamte chwile. 

200 lat historii 3 Pułku Strzelców Konnych to historia walk o przywrócenie wolności Ojczy-
zny 1830-1831, to boje szwadronów i Huzarów Śmierci w wojnie polsko-bolszewickiej, walki 
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Pułku 3 Strzelców Konnych w 1939 roku. Ale również starania Koła Pułkowego o zachowanie 
pamięci o Pułku, który nie tylko walczył ale również wychowywał obywateli w przedwojennej 
Polsce. W tą historię wpisuje się również Szwadron Toporzysko poprzez pracę z młodzieżą i kul-
tywowanie historii.

por. kaw. och. Paweł Wieńć
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Obchody Święta Pułkowego

W bieżącym roku obchody Święta Pułkowego miały 3 odsłony. Pierwszą była uroczystość przy-
gotowana przez Dowództwo Batalionu Dowodzenia 15 GBZ, Wójta Gminy oraz dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Pułku 3 Strzelców Konnych w Śniadowie. Kolejną były obchody krakowskie. 

Jak każdego roku odwiedziło nas wiele osób – rodzina pułkowa, przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych Pułków Kawalerii Ochotniczej, przedstawiciele „naszego” Batalionu Dowodzenia 15 
GBZ. Obchody miały ustalony przebieg. Z początku odwiedziliśmy groby dowódców pułku na 
Cmentarzu Salwatorskim oraz Rakowickim w Krakowie. Kolejnym etapem była uroczysta Msza 
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Święta, modlitwa pod tablicą upamiętniającą żołnierzy pułku oraz apel w krużgankach Klasztoru 
Kapucynów podczas którego zostały wręczone odznaki szwadronowe. Na zakończenie krakowskich 
obchodów Święta zaprosiliśmy zebranych gości do sali udostępnionej nam przez braci Kapucynów 
na drobny poczęstunek oraz wspólne śpiewanie pieśni kawaleryjskich. 

W tym roku, ponieważ „końska” cześć obchodów Święta czeka na swoją prezentację 
podczas zawodów militari w Toporzysku, obchody krakowskie miały mniej napięty harmo-
nogram dzięki czemu w miłej atmosferze znaleźliśmy czas by wspólnie usiąść, powspominać  
i pośpiewać . 

Obchody Święta Pułkowego 2016 na długo pozostaną w mojej pamięci i chciałbym by te 
w przyszłym roku miały podobny przebieg.

chor.kaw.och. Marek Sroczyński
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Obchody Święta Pułkowego i Zawody Militari w Toporzysku

W tym roku Święto Pułkowe miało kilka etapów. Pierwszy z nich to uroczystości  
w Śniadowie, kolejny to uroczystości krakowskie i trzeci czyli Zawody Militari  w Toporzysku.

Ostatnia już odsłona obchodów Święta Pułkowego miała bardzo ciekawy przebieg, mia-
nowicie były to zawody militari będące jak co roku eliminacjami do Mistrzostw Polski,  
w których program wplecione zostały kolejne uroczystości upamiętniające żołnierzy Pułku 3 
Strzelców Konnych.

Zawody rozpoczęły się w piątek. Na start zgłosiło się 22 zawodników reprezentujących szwa-
drony kawalerii ochotniczej z całej Polski.

W sobotę – wieczór odbył się uroczysty Capstrzyk poświęcony pamięci żołnierzy Puł-
ku 3 Strzelców Konnych. W niedzielę obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą po 
raz pierwszy (nie polową odprawianą na terenie Ośrodka) ale w naszej rodzimej parafii  
w Toporzysku. Podczas mszy kazanie wygłosił kapelan ppłk Władysław Maciej Kozicki,  
a niezwykłą oprawę nadała orkiestra dęta w barwach 20 Pułku Ułanów. Msza wywarła nieza-
pomniane wrażenie na mieszkańcach Toporzyska i już się pytają czy w przyszłym roku Święto 
Pułkowe będzie obchodzone w podobny sposób.

Zawody przebiegły w atmosferze fair play. 
Po 3 dniach zmagań zwyciężyli w klasie LL:
Miejsce 1 - chor.kaw.och. BARTŁOMIEJ PRZYBYŚ na klaczy LAGUNA reprezentujący 

gospodarzy,
Miejsce 2 - chor.kaw.och. PIOTR STANISZEWSKI na koniu BASCADO reprezentujący 

barwy 20 PU,
Miejsce 3 - ułan kaw.och. BARTOSZ DZIOB na koniu BOHUN reprezentujący 20PU.
W klasie L zwycięzcami okazali się:
Miejsce 1 - ułan kaw.och. MIKOŁAJ WALTER, na koniu FORMOZA 15PU,
Miejsce 2 - wach.kaw.och. GRZEGORZ WOJTACZKA, na koniu LANDRYNKA 20PU,
Miejsce 3 - chor.kaw.och. BARTŁOMIEJ PRZYBYŚ ,na koniu ŁOTYSZ TOP P3SK.
W tym roku odbył się jeszcze jeden konkurs świadczący o dobrej kondycji oddziałów,  

a mianowicie konkurs sekcji. Wzięły w nich udział 3 sekcje w barwach 3PU, 9PU oraz P3SK. 
Jak na strzelców przystało zwycięską sekcją okazała się być sekcja gospodarzy. 

Publiczność dopisała jak co roku. Na koniec po uroczystej ceremonii dekoracji zwycięzców 
oraz wręczeniu nagród i podziękowań odbyło się losowanie głównej nagrody w loterii fantowej 
czyli prawdziwego konia.

Obchody Święta Pułkowego w Toporzysku zaliczyć trzeba do niezwykle udanych. Pragniemy 
by wszystkie kolejne miały równie tak uroczystą oprawę i na stałe wpisały się w kalendarz imprez 
gminnych i powiatowych.

chor.kaw.och. Marek Sroczyński
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28 Spotkanie Kawalerzystów II RP w Grudziądzu  oraz wręczenie 
proporca CWKO

Ostatni weekend sierpnia 2016 roku połączył w sobie dwie okazji do świętowania i tak pisząc 
o 28 Spotkanie Kawalerzystów Grudziądzu z okazji 90-lecia powstania Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu (CWK) nie można zapomnieć o uczczeniu przy tej okazji 5 urodzin  
działalności Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej (CWKO). Wszystko rozpoczęło się 
w czwartek 25 sierpnia, gdy do kawaleryjskiego Grudziądza zjechali się kawalerzyści ochotnicy 
z całego kraju. Zaszczytu konnego występu w czasie nadchodzących uroczystości nie dostąpił 
każdy, możliwość taka przypada jedynie najlepszym absolwentom kursów CWKO. Ochotnicy 
Ci w poczuciu obowiązku solidnego przygotowania swojego uczestnictwa przybyli w przeddzień 
Spotkania Kawalerzystów, by rzetelnie zapoznać się z planem obchodów, sprawić rzędy, wy-
glancować oficerki, ale co najistotniejsze i najbliższe sercu kawalerzysty zająć się końmi, które 
przydzielono im na tę okazje. 

Około godziny 8.00 dnia następnego wymarsz do Cytadeli. Mimo wczesnej godziny żar nie 
odpuszczał i towarzyszył treningowi kawalerzystów ochotników- mimo niedogodności nikt się 
nie skarżył, oczywistym było, że dla przybyłych gości pokaz wyszkolenia kontynuatorów tradycji 
kawalerii II RP musi byś bezbłędny. Nota bene, większość kawalerzystów dosiadała przydzielo-
nych rumaków po raz pierwszy, jednak jak wspomniano, nie byli to dyletanci i po zakończonym 
treningu to, że pokaz będzie dobry było pewne. Po sprawnym oporządzeniu koni, ubraniu mun-
durów garnizonowych, przystąpiono do oficjalnych uroczystości. Program był dość napięty, jednak 
dawał możliwość odwiedzenia większości miejsc związanych z kawalerią w Grudziądzu. Tego 
dnia złożono kwiaty przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii oraz  na grobie gen. 
Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego pierwszego komendanta CWK. Niesamowita atmosfera 
spowodowana była obecnością płk. Zbigniewa Makowieckiego Prezesa Zrzeszenia Kół Pułkowych, 
ale przede  wszystkim absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerii. 

W sobotę o godzinie 10.00 nadszedł moment najtrudniejszy, chociaż najbardziej wyczekiwany 
przez wszystkich absolwentów CWKO przybyłych do Grudziądza. Pokaz konny w sile plutonu na 
terenie zabytkowej mającej 240 lat Cytadeli grudziądzkiej. Na chwilę przed musztrą komendant 
CWKO rtm. kaw. och. Piotr Szakacz, wydał  ostatnie instrukcje i zarządził rozpoczęcie pokazu. 
Jak na mundurowych przystało rozpoczęto od meldunku poszczególnych sekcji, później pokaz 
musztry paradnej, która w opinii widzów, w tym kawalerzystów II RP oraz oficerów współczesnego 
Wojska udał się znakomicie. Po musztrze nastąpiła prezentacja kunsztu władania bronią białą oraz 
synchroniczny pokaz lansjerów. Gdy nie ostała się już ani jedna łoza pluton na nowo uformował 
kolumnę, by przejść do punktu kulminacyjnego  przekazania proporca dla CWKO- symbolu 
przejęcia tradycji CWK od płk. Zbigniewa Makowieckiego. Pan pułkownik przekazał proporzec 
w barwach ogólnokawaleryjskich wraz ze srebrna lancą na ręce pierwszego komendanta CWKO 
rtm. Dariusza  Waligórskiego, który po dokonaniu prezentacji wręczył go pocztowi proporco-
wemu złożonemu z podchorążych kawalerii ochotniczej. Proporzec został przejęty, a wraz z nim 
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obowiązek dbania o pamięć i tradycję CWK. Na zakończenie proporzec zaprezentowano w szyku 
konnym podczas defilady zarówno kłusem jak i galopem.

Dalsze uroczystości (już w szyku pieszym) odbyły się w koszarach im. Ks. Józefa Poniatowskie-
go. Podczas oficjalnych wystąpień gospodarz 28 Spotkania Kawalerzystów pani Karola Skowrońska 
przybliżyła historię CWK, pierwszy komendant CWKO wspomniał trudne początki tej insty-
tucji, zaś obecny zachęcił do dalszej pracy by dorównać przedwojennym wzorom. Znamiennym 
punktem tej części obchodów była pierwsza od 1939 roku promocja na  stopień oficera kawalerii 
jaka miała miejsce w Grudziądzu. Trzech podchorążych kawalerii ochotniczej klęknąwszy na 
prawe kolano, zostali mianowani szablą i  usłyszawszy z ust płk. Makowieckiego zwrot „powstań 
poruczniku”. Członkiem tego elitarnego grona osób mogących pochwalić się promowaniem przez 
oficera kawalerii II RP był członek Szwadronu Toporzysko w barwach P3SK p.por. Paweł Urban. 

Wieczorem odbył się elegancki raut, w którym oprócz weteranów, rodzin kawalerzystów II 
RP, uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz, oraz rzecz jasna kawalerzyści ochotnicy. Po 
wypiciu zdrowia konia współcześni kawalerzyści wykazali się odpowiednią dozą fantazji i udali 
się na nocny spacer po ulicach Grudziądza, którego zwieńczeniem była wspólna fotografia pod 
pomnikiem ułana i dziewczyny. Nocna eskapada nie przeszkodziła jednak w punktualnym sta-
wieniu się na niedzielnej mszy świętej dumnie występując pod świeżo otrzymanym proporcem 
CWKO. Elementami kończącymi oficjalne uroczystości było pojawienie się przed pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz pożegnanie uczestników Spotkania w grudziądzkim muzeum.
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III Manewry – Wola Gułowska 2016 r., Kalinowy Dół.
Wręczenie sztandaru batalionowi, promocja Bartłomieja Przybysia 
na 1-szy stopień oficerski.

Stało się już tradycją, że w pierwszych dniach października w kolejną rocznicę zakończenia 
kampanii jesiennej oraz rozbicia Pułku 3 Strzelców Konnych w boju pod Kalinowym Dołem, 
Szwadron Toporzysko melduje się pod Wolą Gułowską.

W tym roku odbyły się już 3 Manewry Polowe Kawalerii. 

Z punktu widzenia uczestnika manewry okazały się niezwykle udane. Bardzo lubimy te ma-
newry, ponieważ jest to jedna z nielicznych imprez w ciągu roku, podczas której jesteśmy stawiani 
jako uczestnicy a nie jako organizatorzy, co powoduje, że całą swoją uwagę możemy przekazać 
dobremu wykonaniu powierzonego w manewrach działania. 

Ze strony Szwadronu Toporzysko w manewrach wzięły udział 2 sekcje. Pierwsza pod dowódz-
twem p.por. kaw. och. Pawła Urbana (łączona z ułanami z 23 PU) oraz 2 pod dowództwem chor. 
kaw och. Marka Sroczyńskiego. 

Obie sekcje podczas manewrów zaprezentowały się godnie zajmując w klasyfikacji wysokie 
lokaty.
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Ciekawym urozmaiceniem w stosunku do lat poprzednich było uczestnictwo żołnierzy  
z Batalionu Dowodzenia 15 GBZ. Wszystkie sekcje biorące udział w manewrach były cały czas 
obserwowane przez rozjemców. Żołnierze mieli różne zadania. Pierwszym z nich było sprawdzić 
zabezpieczenie nocnych popasów. Ich zadaniem było podejść niepostrzeżenie do kawalerzystów 
ochotników. Jak się później okazało żołnierze nie docenili ochotników. Nie zachowując wystar-
czającej ostrożności podczas nocnych manewrów. 

Kawalerzyści nie doszacowali dobrego wyszkolenia żołnierzy podczas akcji dywersyjnej  
w Kocku. Gdzie nie tak duży około 20 osobowy oddział wojska był w stanie zabezpieczyć Miasto 
przed podchodami kawalerzystów ochotników.

Kolejnym etapem było przechwycenie radiostacji. I podczas realizacji tego zadania znów 
kawalerzyści ochotnicy wykazali się sprytem i dali radę. Praktycznie wszystkim sekcjom udało 
się odnaleźć radiostację oraz odszyfrować meldunek.

Jednym z ostatnich zadań było odnalezienie tajnego lądowiska wroga oraz zniszczenie znaj-
dującego się na nim samolotu. W tym starciu szybkość kawalerii okazała się nieoceniona. Moja 
sekcja po wcześniejszym rozpoznaniu wzięła lądowisko szarżą wrzucając ładunek wybuchowy 
wprost w gardziel silnika nieprzyjacielskiego odrzutowca. Jeszcze wiele godzin po akcji można 
było zobaczyć dym unoszący się nad tajnym lądowiskiem wroga.

Podczas manewrów przetestowaliśmy wiele ciekawych rozwiązań. Jednym z nich było wy-
korzystanie specjalnych zasobników przytroczonych do siodeł. Sprawdziły się one doskonale 
powodując niezależność sekcji od zewnętrznych taborów.

Manewry należy uznać za bardzo udane. Biorąc w nich udział można było sprawdzić zdolności 
dowodzenia sekcją w praktyce. Zobaczyć jak współpracować w grupie. W jakich zadaniach koń 
sprawdza się rewelacyjnie, a w jakich nieco gorzej. 

Jednym z głównych elementów które zaskoczyły mnie podczas manewrów był fakt, że konie 
bardzo dobrze maskują się w terenie i ciężko je zauważyć. Wielokrotnie przejeżdżaliśmy koło 
żołnierzy w odległości 10-20 metrów, a oni nie byli w stanie nas zauważyć. Był tylko jeden problem 
(którego prawdopodobnie nie mieli kawalerzyści walczący podczas II Wojny Światowej) rżenie 
koni. Dawniej przypuszczalnie był to odgłos dość pospolity w każdej miejscowości natomiast 
w dzisiejszych czasach rżące konie od razu zwracają uwagę na swoją obecność.

Po 3 dniach manewrów dotarliśmy do Woli Gułowskiej gdzie odbyły się oficjalne uroczystości 
związane z przekazaniem sztandaru Batalionowi Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechani-
zowanej. Była to kolejna z uroczystości związana ze wzmocnieniem współpracy z Batalionem. 
W zeszłym roku Pan płk Zbigniew Makowiecki przekazał żołnierzom batalionu prawo do noszenia 
barw pułkowych, a wójt Gminy Adamów obiecał ufundować sztandar. W bieżącym roku dotrzy-
mał słowa i podczas uroczystego apelu żołnierzom batalionu został przekazany sztandar. Apele 
w Woli Gułowskiej mają zawsze niezwykłą oprawę ponieważ kawalerzyści uczestniczą w nich 
konno. Dla Szwadronu Toporzysko, jak by emocji było mało, nastąpiło jeszcze jedno bardzo ważne 
wydarzenie. Naszemu koledze chor. kaw. och. Bartłomiejowi Przybysiowi został wręczony patent 
oficerski i został mianowany na p.por. kaw. och. 

Jak każdego roku Szwadron Toporzysko zorganizował uroczysty capstrzyk w Kalinowym 
Dole – miejscu, gdzie Pułk 3 Strzelców Konnych został rozbity w boju.

Kolejnego dnia w Niedzielę odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji żołnierzy pułku 
oraz rewia kawalerii. W program rewii zostały wplecione dwa elementy. Pierwszym z nich 
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była szarża, która zawsze podbija serca publiczności, a niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie  
w bezpieczny sposób można przeprowadzić szarże na ponad 100 koni. Kolejnym elementem był 
popis sekcji, w którym jak zwykle godnie zaprezentowały się sekcje w barwach Pułku 3 strzelców 
Konnych.

Manewry Kawaleryjskie w Woli Gułowskiej wspominam niezwykle miło zarówno ze wzglę-
du na przygotowane zadania jaki i brać kawaleryjską, z którą przyszło nam rywalizować. Mam 
nadzieję, że kolejne manewry się odbędą i będą równie udane zarówno pod względem wyszkolenia 
jak i dobrej kawaleryjskiej zabawy w najlepszym senesie tego słowa.

chor.kaw.och Marek Sroczyński
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77 rocznica Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 w Woli Gułowskiej

Jak co roku, na pamiątkę ostatniej bitwy kampanii polskiej w 1939 roku stoczonej pod 
Kockiem, Serokomlą i Wolą Gułowską przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” gen. 
Franciszka Kleeberga (SGO „Polesie”), w sobotę i niedzielę (1-2 października)  mieszkańcy 
regionu złożyli hołd tym, którzy wtedy oddali życie za ojczyznę.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły III Manewry Kawalerii. Gospodarzem imprezy była 
Wola Gułowska, gmina Adamów oraz Stowarzyszenie Szwadron Toporzysko w barwach 
Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Wójt 
gminy Pan Sławomir Skwarek oraz dowódca dywizjonu rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski 
każdego roku dokładają wszelkich starań, aby uroczystości rocznicowe miały godną oprawę.

Główne obchody odbyły się 2 października w Woli Gułowskiej. Podczas niedzielnych 
uroczystości rocznicowych upamiętniających ostatnią bitwę Kampanii Wrześniowej 1939 
roku, w Woli Gułowskiej, batalion dowodzenia 15 GBZ otrzymał replikę Sztandaru Pułku 
3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego (P3SK).

Punktualnie o godzi-
nie 10:30 uroczystości 
rozpoczęła Msza Święta 
w Sanktuarium Matki 
Bożej Patronki Żołnierzy 
Września, gdzie replika 
sztandaru została poświę-
cona. Po nabożeństwie 
przy kwaterze Kleeber-
czyków, na cmentarzu 
w Turzystwie, w asyście 
kompanii honorowej 15 
GBZ, którą wystawił ba-
talion dowodzenia oraz 
orkiestry wojskowej z Dę-
blina odbył się Apel Pole-
głych. Po chwili zadumy 
Dyrektor Departamentu 
Kadr MON Radosław 
Peterman wraz z dowódcą 
15 GBZ płk. Jarosławem 
Gromadzińskim w imie-
niu Ministra Obrony Na-
rodowej złożyli wiązankę 
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w miejscu pamięci SGO „Polesie”. Kwiaty złożyły także stowarzyszenia i organizacje kom-
batancie oraz  społeczeństwo gminy Adamów.

Od godziny 13.30 uroczystości przeniosły się na błonia przyklasztorne, gdzie bataliono-
wi dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej została wręczonareplika sztandaru 
P3SK. W ubiegłym roku pododdział przyjął barwy Pułku 3 Strzelców Konnych, który swój 
szlak bojowy zakończył pod Kalinowym Dołem, niedaleko Woli Gułowskiej. Fundatorem 
sztandaru jest społeczeństwo gminy Adamów, Szwadron ,,Toporzysko” oraz ostatni żyjący 
oficer Pułku 3 Strzelców Konnych ppłk Zbigniew Makowiecki.

Podczas swojego wystąpienia dowódca brygady powiedział: „My Zawiszacy jesteśmy 
dumni, że możemy kultywować tradycje Pułków istniejących w  dwudziestoleciu międzywojennym. 
Dla żołnierzy batalionu dowodzenia to bez wątpienia wielki zaszczyt i honor móc posiadać replikę 
historycznego sztandaru oraz dziedziczyć barwy Pułku 3 Strzelców Konnych – pułku, który nigdy nie 
poddał i walczył do końca.”

Żołnierze batalionu dowodzenia po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w „żywej lekcji 
historii”, poznać tradycje kawalerii polskiej oraz oddać cześć żołnierzom P3SK, którzy po-
święcili życie w obronie granic naszego kraju.

* * *

Spotkanie żołnierzy batalionu dowodzenia z przedstawicielami Szwadronu Toporzysko 
w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych

Przełom roku to szczególny czas, w którym składamy sobie życzenia  zapominając o troskach 
i problemach dnia codziennego. W takiej właśnie atmosferze 5 stycznia 2017 roku w 15 Giżyckiej 
Brygadzie Zmechanizowanej, odbyło się spotkanie Noworoczne żołnierzy batalionu dowodzenia 
z przedstawicielami Szwadronu Toporzysko. Szwadronu w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych 
im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, którego tradycje batalion dowodzenia 
kultywuje.

Przy wspólnym stole zasiedli żołnierze batalionu dowodzenia wraz z dowódcą ppłk Wojcie-
chem Łączyńskim oraz rtm. kaw. och. Dariuszu Waligórski,  chor. Janusz Sieprawski oraz por. 
kaw. och. Bartosz Czech- Kosiński.

Pppłk Wojciech Łączyński podziękował swym zołnierzom oraz członkom Szwadronu Toporzy-
sko za zaangażowanie w kultywowanie tradycji przedwojennej kawalerii, a także złożył życzenia 
z okazji Nowego Roku. W tej wspaniałej atmosferze, przy poczęstunku, podsumowane zostały 
dotychczasowe wspólne działania oraz omówione przedsięwzięcia zaplanowane na bieżący rok.

Tekst: kpt. Martyna Kupis, por. Paulina Montewka
Foto: mł. chor. Piotr Kamiński
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To już 20 lat

Niedawno minęło 20 lat od śmierci naszego pierwszego dowódcy płk. dr. Bronisława Lubieniec-
kiego, osoby która odcisnęła się szlachetnym piętnem na życiu wielu z nas, osoby która rozpoczęła 
kształtowanie naszych kawaleryjskich sylwetek i wytyczyła kierunek naszej kawaleryjskiej drogi.

rtm. kaw.och. Dariusz Waligórski
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Płk dr Bronisław hr. Lubieniecki

Pułkownik Lubieniecki był rzeczywistym 
twórcą i dowódcą powstałego z jego inicjatywy 
Koła Pułkowego Pułku 3 Strzelców Konnych. 
Zalążki działalności koła sięgają czasów wcze-
śniejszych, ale jego prawdziwy rozrost zarów-
no pod względem ilościowym jak i związany 
z zakresem działania, rozpoczyna się z chwilą 
odnalezienia sztandaru Pułku. Poszukiwania 
sztandaru trwały przez wiele lat, Pan Pułkownik 
sekundował im przez cały czas i w chwili odna-
lezienia był jednym z tych, którzy osobiście za 
pomocą szpadli wykopali ukrywany przez 40 lat 
Sztandar Pułkowy. Ja zapamiętałem to wydarze-
nie z telewizji, gdzie w programie „Świadkowie” 
zobaczyłem starszego Pana, który z pięknym 
kresowym zaśpiewem opowiadał o sensacyjnym 
znalezisku. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem 
nazwę Pułk 3 Strzelców Konnych, z którym po 
wielu latach los złączył nas na kilka dziesięcioleci. 

Po raz pierwszy osobiście spotkałem Pana Pułkownika w 1990r. Było to w trakcie uroczystości 
powtórnego pogrzebu gen. dyw. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Takiego pogrzebu Kra-
ków nie widział od dawna. Jakież było moje zdumienie kiedy zobaczyłem, że za trumną kroczy 
piękny kary koń osiodłany rzędem wojskowym, a prowadzi go, niczym z sztychów Kossaka, 
sędziwy stary wiarus - podoficer w mundurze garnizonowym, w rogatywce z amarantowym 
otokiem, dostojnie utykając w rytm granego marsza (później dowiedziałem się, że to utykanie 
spowodowane było endoprotezą stawu biodrowego sędziwego kawalerzysty). Dalej moje zdumienie 
mogło, niczym u Hitchckoka, tylko rosnąć. Pochód żałobny obok asysty kompani honorowej po-
przedzał konny poczet sztandarowy składający się z prężących swoje już niemłode plecy starszych 
panów w mundurach. Zwrócił wtedy moją uwagę starszy elegancki mężczyzna w nienagannie 
skrojonym, zapiętym na ostatni guzik mundurze pułkownika. To był właśnie Pan płk Bronisław 
Lubieniecki. Widywałem go później kilkakrotnie przy różnych okazjach, a to 11 listopada, a to 
na opłatku Koła Pułkowego 8 PU.

Osobiście miałem zaszczyt być przedstawionym Panu Pułkownikowi w jego mieszkaniu 
na ul. Śląskiej niecały rok później, kiedy to za pośrednictwem st. strz. z cenz. dr. Wincentego 
Smolaka złożyłem pierwszą wizytę mojemu późniejszemu Dowódcy. Z czasem te nasze spotkania 
stawały się coraz częstsze, z jednej wizyty w miesiącu, przez co tygodniowe spotkania do prawie 
codziennych wizyt w domu Państwa Lubienieckich. Od razu, kiedy poznałem Pana Pułkownika 
zaobserwowałem, iż pomimo wrodzonej skromności i spokojnego charakteru emanowała z niego 
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siła przywódcy. Jego ogromna energia, pomimo dźwigania prawie dziewięćdziesiątego krzyżyka, 
mogłaby starczyć dla kilku młodych ludzi. Nie były to łatwe czasy. Pan Pułkownik musiał bardzo 
zręcznie lawirować pomiędzy próbującymi mu się przypodobać świeżo przemianowanymi z po-
litycznych na wychowawczych, oficerami różnego szczebla (ich prawdziwe oblicze dawało mi się 
wtedy, jako abstynentowi, zaobserwować w czasie rozlicznych biesiad i suto zakrapianych kolacji, 
gdzieś po dwudziestej kolejce, kiedy to w repertuarze śpiewanych piosenek „Pierwszą kadrową” 
zastępowały „Wołga, Wołga mat radnaja”). 

Wtedy, po odnalezieniu sztandaru można powiedzieć, że Pułk po raz trzeci odzyskał swój 
blask. Po okresie szesnastu lat w czasach Królestwa Polskiego, osiemnastu lat dwudziestolecia 
międzywojennego nastał czas ostatnich dwudziestu lat XXw. Nie był to Pułk w pełnym brzmie-
niu ale kilkudziesięcioosobowy oddział starych wiarusów zasilony drużyną harcerską w barwach 
Pułku i jedną z ostatnich inicjatyw Pułkownika Lubienieckiego, świeżo formujący się batalion 
dowodzenia 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Ten zapoczątkowany przez Koło Pułko-
we i jego dowódcę płk. dr. Bronisława Lubienieckiego zaczyn w postaci przejęcia tradycji Pułku 
(jedna z pierwszych tego typu inicjatyw) wydał owoce prawie 20 lat po jego śmierci, kiedy to 
w pełni sformowany Batalion Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej przejął 
tradycje naszego Pułku.

Pułkownik Lubieniecki przez te ostatnie kilkanaście lat swojego życia był wszędzie. Jechał 
do często najodleglejszych zakątków Polski aby pomóc, pocieszyć lub wesprzeć swoich żołnierzy. 
Wielokrotnie zjeździł cały szlak bojowy naszego pułku odnajdując groby swoich kolegów, odna-
wiając nagrobki, fundując tablice pamiątkowe, zabiegając o nadanie imienia poległych bohaterów 
ulicom, skwerom, placom czy też szkołom. Umundurowany poczet sztandarowy wraz z asystą 
pod jego dowództwem pojawiał się najodleglejszych zakątkach naszej Ojczyzny. Co roku odby-
wały się Święta Pułkowe, Zjazdy Koleżeńskie, dwa razy do roku wychodziła „Jednodniówka”. 
Pułkownik znajdował czas na wizytacje naszych zbiórek i obozów, bywał na naszych ślubach 
i pogrzebach naszych bliskich, był zarówno cierpliwym nauczycielem kawaleryjskiego rzemiosła, 
sprawiedliwym dowódcą, który często najtrudniejsze zadania pozostawiał sobie i swoim hartem 
ducha porywał wszystkich „za mną” a nie „naprzód” i kochającym nas dobrodusznym dziadkiem, 
zawsze znajdującym czas na rozmowę o trudnych życiowych sprawach.

W mojej pamięci na zawsze pozostaną niezliczone późne wieczory na Śląskiej, gdzie często 
rozmowy kończyły się dopiero następnego dnia, wspólne wyjazdy, zarówno te służbowe do Orzysza, 
Suwałk, Grudziądza jak i te prywatne do Buska Zdroju czy też Sandomierza. Nie zapomnę nigdy 
konsylium, które wraz ze mną kupowało mojego pierwszego konia w składzie: płk dr Bronisław 
Lubieniecki, tech. wet. Józef Szczepański i Pani Danuta Jacobson - Lubieniecka (postać godna 
osobnej opowieści). Nie zapomnę „ułańskiej” szarży Pana Pułkownika VW Golfem, kiedy przyje-
chał zwizytować obóz w Toporzysku, a dokonał tego jadąc drogą, którą samochód terenowy miał 
spore problemy. Nie zapomnę balu w garnizonie w Suwałkach, kiedy to wyręczał mnie zarówno 
w piciu jak zastępował w tańcu, wybawiając w ten sposób z opresji. Nie zapomnę „cuknięcia” 
mnie za nieregulaminowo założony płaszcz w czasie wizyty w 4 Suwalskiej Brygadzie w Orzyszu. 
Nie zapomnę jego niespodziewanego pojawienia się na moim ślubie z Danką, o którym prawie 
nikt nie wiedział. Nie zapomnę też jego obecności na jej pogrzebie. Nie zapomnę wspólnej wy-
prawy w czasie jubileuszowego XV Zjazdu Pułku na Białorusi, w naszym mieście garnizonowym 
Wołkowysku, spotkań z Polonią, odwiedzin naszych koszar i grobów żołnierzy. Po jego śmierci 
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długo brakowało nam jego 
obecności i długo trzeba było 
czekać na następną równie 
wielką osobowość. Panie Puł-
kowniku, to co rozpocząłeś 
istnieje nadal i rozwija się ku 
chwale Pułku i pożytkowi 
Rzeczpospolitej. Drużyna 
harcerska, która otrzymała 
z twoich rąk barwy pułkowe 
przerodziła się w Szwadron 
Toporzysko - jeden z najlep-
szych ochotniczych szwadro-
nów XXI w. Młodzi harcerze, 
których pasowałeś na pierw-
sze stopnie kawaleryjskie, 
chociaż dziś siwizna zdobi ich 
skronie, nadal z dumą noszą 
mundur Pułku 3 Strzelców 
Konnych. „Jednodniówka” 
wychodzi nadal. Rozpoczęte 
przez Ciebie dzieło przeka-
zywania tradycji Pułkowych 
Batalionowi Dowodzenia po 
latach przerodziło się w pełne 
utożsamienie się Batalionu 
z naszym Pułkiem. Młodzi 
żołnierze noszą na beretach 
proporczyki pułkowe, na 
rękawach mundurów pla-
kietki z inicjałami patrona 
Pułku Hetmana Polnego 
Koronnego Stefana Czarniec-
kiego, kompanie zastąpiły 
szwadrony pod proporcami 
dowódców, odrodziła się Ka-
pituła Odznaki Pułkowej i co 

najważniejsze, na czele Pułku powiewa Sztandar, wierna kopia sztandaru pod którym walczyłeś 
w wrześniu 1939r. i który w ciężkich latach osiemdziesiątych minionego stulecia pomagał budzić 
świadomość, porywał młode serca i z którym kroczyłeś do wolnej Polski. 

Panie Pułkowniku. Melduję, że zadanie jakie nam powierzyłeś wykonaliśmy.

rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski
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Bronisław Lubieniecki urodził się 3 listopada 1905r. w majątku Łąckie Szlacheckie w województwie 
stanisławowskim w rodzinie hrabiowskiej. W roku 1927 ukończył I Kurs Wołyńskiej Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim i otrzymał przydział do 11 Pułku Artylerii Lekkiej w Sta-
nisławowie. W roku 1927 rozpoczął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, którą kończy 
w roku 1932. Jako ppor. obejmuje stanowisko lekarza weterynarii garnizonu Łuck. W roku 1934 awansuje 
do stopnia porucznika. W roku 1938 zostaje przeniesiony na stanowisko naczelnego lekarza weterynarii 
w Pułku 3 Strzelców Konnych w Wołkowysku i w tym samym roku awansuje do stopnia kapitana. W trakcie 
walk Pułku w kampanii jesiennej 1939r. dostaje się do niewoli niemieckiej. Do 31 stycznia 1945 roku 
przebywa w obozie jenieckim Oflag II C w Woldenbergu (obecnie Dobiegniew). Po wyzwoleniu podejmuje 
służbę w ludowym Wojsku Polskim na stanowisku naczelnego lekarza weterynarii Ambulansu Okręgowego 
w Krakowie. Awansuje do stopnia majora, a w 1947 roku do stopnia podpułkownika. W roku 1951 
przechodzi do rezerwy i rozpoczyna pracę w Katedrze Hodowli Zwierząt Wydziału Rolniczego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. W dniu 10 grudnia 1971 roku broni pracy doktorskiej. Jest dowódcą Koła 
Pułkowego Pułku 3 Strzelców Konnych. W roku 1992 otrzymał awans do stopnia pułkownika, ale już nie 
w korpusie weterynarii lecz kawalerii. Zmarł po długiej chorobie 5 lutego 1997roku w Krakowie. Pogrzeb 
odbył się z honorami wojskowymi 10 lutego na cmentarzu Rakowickim. Spoczywa w rodzinnym grobowcu 
nieopodal grobu pierwszego dowódcy Pułku płk. Amora hr. Tarnowskiego i miejsca ostatniego spoczynku gen. 
bryg Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Płk dr Lubieniecki był odznaczony Krzyżem Virtuti Civili, 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej i innymi odznaczeniami. [Zarys dziejów Pułku 3 Strzelców Konnych (1922-1939) 
Lesław Kukawski, Copyright by Klub Sportowy „BÓR”, Toporzysko 2009]
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PRZEGLĄD KAWALERII I BRONI PANCERNEJ Kwartalnik historyczny, Tom XVIII, Wrze-
sień-Grudzień 1989 r. Nr 133, s. 318-320.

SŁUŻBA WETERYNARYJNA W WOJSKU W CZASIE POKOJU – 
1920-1939

Na szczeblu najwyższym był Wydział Weterynarii z siedzibą w Warszawie. Na jego 
czele stal szef weterynarii w randze generała, ale częściej pułkownika. Jemu podlegało 
10 korpusów. Na czele każdego korpusu stał pułkownik lub podpułkownik.

Szefowi Wydziału Wet. Korpusu podlegali lekarze weterynarii poszczególnych jednostek 
stacjonujących w danym korpusie.

W wyżej wymienionym okresie, pułków kawalerii w sumie było 40, w tym 3 pulki szwoleżerów, 
27 pułków ułanów i 10 pułków strzelców konnych, artylerii ciężkiej 10 pułków.

Każdy pułk, w zależności od większej lub mniejszej ilości posiadanych koni miał etat starszego 
lekarza weterynarii i młodszego albo tylko 1 etat lekarza weterynarii.

Pułki piechoty, które również miały konie - zwiad konny, konie oficerskie, konie taborowe - 
były przydzielone pod względem opieki wet. do jednostek konnych w danym garnizonie. Jeżeli 
nie było jednostki konnej, to korzystały z opieki cywilnych lekarzy wet. Natomiast podoficerów 
po przeszkoleniu fachowym miały zawsze własnych.

Jeżeli chodzi o Korpus Ochrony Pogranicza (KOP) miał własną szkołę podchorążych 
kawalerii lub artylerii oraz wyższe studia weterynaryjne (Warszawa lub Lwów). Większość 
z nich otrzymywała na 3 roku studiów stypendium wojskowe (pensja podporucznika bez dodatku 
funkcyjnego). Studia trwały 5 lat. Po ukończeniu studiów otrzymywało się stopień podporuczni-
ka, po dwóch latach mógł awansować do stopnia porucznika, po 4 latach do stopnia, kapitana, 
naturalnie w zależności od przebiegu służby. 

Podoficerowie służby weterynaryjnej i podkuwacze rekrutowali się z podoficerów zawodowych. 
Niezależnie od tego szeregowi służby czynnej po 6 miesiącach mogli być kierowani na kursy 
fachowe w następstwie, czego mieli możność pozostania w służbie zawodowej. 

Przy każdym pułku był ambulans weterynaryjny, którego komendantem był lekarz wet. Jemu 
podlegało pod tym względem fachowym 2 podoficerów wet. zawodowych oraz sanitariusze wet. 
służby czynnej w ilości zależnej od potrzeby. 

Do obowiązków lekarza weterynarii w pułku należało:
1. Opieka weterynaryjna nad końmi, tj. leczenie ambulatoryjne i szpitalne, czyli stacjonarne.
2. Przeglądy komisyjne miesięczne koni pod względem: czystości, kondycji i pielęgnacji.
3. Codzienne obowiązkowe komisyjne badanie żywności, a zwłaszcza mięsa. W skład komisji  

    wchodzili: lekarz weterynarii, oficer żywnościowy i oficer inspekcyjny pułku.
4. Badanie paszy dla koni, specjalnie siana, owsa i słomy a okresowo marchwi. Dla ciekawości 

podaję: racja dzienna na 1 konia wynosiła - od 4 do 5 kg owsa, zależnie od wagi konia, od 
4 do 5 kg siana i 5 kg słomy.

5. Szkolenie sanitariuszy wet. i podkuwaczy. Czas szkolenia był zróżnicowany w zależności   
   od rodzaju służby czynnej lub zawodowej trwał od 6 tygodni do 6 miesięcy.
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Służba wet. P3SK w 2-ej poł. lat 30. Foto koniec lat 1930, wachm. Konstanty Bojarchuk 
w srodku i NN podoficerowie przed stajnią P3SK.

Służba wet. P3SK w 2-ej poł. lat 30. Foto koniec lat 1930 siedzą od lewej: wachm. 
Konstanty Bojarchuk, kpt. Bronisław Lubieniecki i plut. Wincenty Kreczko z tyłu 

stoją NN podoficerowie.
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6. Niezależnie od prowadzonych kursów, prowadzenie wykładów i pogadanek dla  
szeregowych liniowych.

7. Udział w komisyjnych wizytacjach pomieszczeń rzeźni, w których dokonywano ubojów  
   dla wojska. 

8. Przeprowadzanie sekcji padłych koni.

Poza funkcjami ściśle związanymi ze sprawami fachowymi lekarze weterynarii brali czynny 
udział w życiu ogólnym pułku, sportowym i towarzyskim. Obowiązywał ich również trening 
konnej jazdy i jej doskonalenie.

W okresie manewrów lekarz wet. był obowiązany towarzyszyć pułkowi.
Pisząc o służbie weterynaryjnej w pułku nie można pominąć działalności komisji remontowej, 

której zadaniem było opatrywanie wojska w materiał koński. Komisji takich było w Polsce trzy, 
w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Komisja składała się z trzech osób: przewodniczącego komisji, 
jego zastępcy i lekarza weterynarii.

W Warszawie istniało Centrum Szkolenie Weterynarii, gdzie na 3 miesięcznych kursach do-
szkalano lekarzy wet. W centralnym laboratorium były oddziały badania  żywności, wytwórnia 
szczepionek, obrona przeciwgazowa i inne. Tu należy przypomnieć, że właśnie w Centrum Szko-
lenie Weterynarii została wynaleziona szczepionka - anatoksyna przeciwtężcowa, uodporniająca 
konia na całe życie.

Dane, jakie tutaj podaję oparte są na moich własnych wspomnieniach, gdyż spędziłem 
w wojsku 7 lat życia, jako zawodowy oficer, lekarz weterynarii tj. od ukończenia Akade-



72 Jednodniówka, kwiecień 2017 rok

mii Medycyny Wet. we Lwowie w roku 1932 do tragicznego września 1939 roku, kiedy to 
z 3 Pułkiem Strzelców Konnych z Wołkowyska wyruszyłem na wojnę. 

Lata spędzone w wojsku zaliczam do najmilszego okresu swego życia. Stosunki służbowe 
z przełożonymi i koleżeńskie z kolegami układały się dobrze, wspominam ich wszystkich z dużą 
serdecznością jak również swych podoficerów i żołnierzy. Jest dla mnie dużą radością, że 10 lat 
temu powstało Koło Żołnierzy 3 Pułku Strzelców Konnych i że po tylu latach sadzone mi było 
spotkać się z tymi, którzy pozostali przy życiu.

Dr Bronisław LUBIENIECKI

 

Służba wet. P3SK w 2-ej poł. lat 30. Bracia Wincenty i Edward Kreczko 
z kolegą, koniec lat 20-tych.
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Wincenty Smolak

http://www.hipoterapia.org/wp-content/uploads/2016/03/Wincenty_Smolak.pdf

Wincenty Smolak był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego 
i jego pierwszym prezesem w latach 1992–2000. Od 2000 roku był Honorowym Prezesem PTHip, 
a od 2008 roku posiadał Złotą Odznakę Honorową Towarzystwa. Urodzony w 1942 roku we Lwo-
wie, od najmłodszych lat angażował się w działalność społeczną, będąc harcerzem 3 Krakowskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Gen. Kazimierza Pułaskiego. Z wykształcenia dr geofizyki Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z zamiłowania taternik, podróżnik i hodowca koni huculskich.

Wincenty Smolak działał w wielu organizacjach – był między innymi członkiem, a następnie 
członkiem honorowym Polskiego Związku Hodowców Koni oraz członkiem założycielem Pol-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Od 1980 roku był aktywnie związany z Kołem 
Żołnierzy 3 Pułku Strzelców Konnych i posiadał stopień starszego strzelca konnego z cenzusem. 
W roku 2002 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu za 
wkład w hodowlę koni. Był także posiadaczem Honorowej Srebrnej Polskiej Odznaki Jeździeckiej 
nadanej mu przez Polski Związek Jeździecki.

Tyle suchych faktów, ale Wincenty Smolak – określający siebie, odkąd zamieszkał pod Krako-
wem, mianem „wolnego kmiecia” – był człowiekiem renesansu. Jego wszechstronne zainteresowa-
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nia, liczne uzdolnienia budziły podziw i zazdrość. Szlachetność była cechą nie tylko jego rysów, ale 
przede wszystkim charakteru i sposobu bycia. Należał do ludzi, których życie zawodowe i osobiste 
składają się w jedną zgodną całość. Z temperamentu działacz i społecznik wszędzie wzbudzał 
podziw i zaufanie, służył pomocą, a swoją łagodnością i kulturą osobistą łagodził obyczaje innych. 
Był pięknym człowiekiem: skromnym i powścią- gliwym, życzliwym ludziom i zwierzętom. Prze-
nikliwość umysłu i realistyczne spojrzenie naukowca łączył z dowcipem i talentem literackim. 
Wincenty Smolak zmarł 11 marca 2016 roku w Krakowie. Ten wspaniały i szlachetny człowiek, 
przyjaciel koni i ludzi, którym poświęcił całe swoje życie, na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Otrzymaliśmy smutną wiadomość o śmierci starszego strzelca konnego z cenzusem dr Win-
centego Smolaka.

Wincenty Smolak, ur. w 1942 roku we Lwowie, harcerz 3 Krakowskiej Drużyny Harcer-
skiej im. Gen. Kazimierza Pułaskiego, dr geofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
taternik, podróżnik, hodowca koni huculskich, członek honorowy Polskiego Związku Hodowców 
Koni, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, od 1980 roku aktyw-
nie związany z Kołem Żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych, posiada stopień starszego strzelca 
konnego z cenzusem; członek założyciel, wieloletni prezes a obecnie prezes honorowy Polskiego 
Towarzystwa Hipoterapeutycznego, odznaczony złotą odznaką PTHip.

Odznaczony w 2002 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Posiadacz Honorowej Srebrnej Polskiej Odznaki Jeździeckiej nadanej przez Polski Związek 

Jeździecki.
Był długoletnim płatnikiem Koła żołnierzy P3SK i serdecznym przyjacielem szwadronu 

Toporzysko.
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Rocznica śmierci st. strz. kon. z cenz dr. Wincentego Smolaka

19 marca 2016 rok. Dzień św. Józefa zgromadził strzelców Szwadronu Toporzysko w barwach 
Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego na święcie 
zaprzyjaźnionego 8 Pułku Ułanów. Czas ten corocznie spędzaliśmy ciesząc się i świętując wraz 
z naszymi „żółtymi” kompanami. Lecz w tym roku nie będziemy dobrymi kompanami do zabawy. 
W tym roku zły los czarny cień położył na tą datę. Prosto z kolegiaty św. Anny musimy się udać 
do kościoła parafialnego w Korzkwi aby uczestniczyć w Mszy św. żałobnej niedawno zmarłego 
st. strzelca z cenzusem dr Wincentego Smolaka.

Wicka miałem możliwość poznać podczas „Dni Ułana” w 1988 r., które były przeprowa-
dzane dla uczczenia święta 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Jako młody wówczas kawalerzysta 
byłem pod wrażeniem pocztu sztandarowego wystawionego przez Koło Żołnierzy Pułku 3 
Strzelców Konnych. Trzech starszych panów na bliżej sobie nie znanych koniach bardzo efek-
townie prezentowało się podczas przemarszu przez Poznań. Ppor. Jan Bodzicz – dziadek mojego 
przyjaciela, kpr. pchor. Witold Sieczkowski oraz st. strzelec z cenz. Wincenty Smolak. To wła-
śnie on z sumiastym kawaleryjskim wąsem wydał mi się spośród nich największym wiarusem.  
I wielkie było moje zdziwienie gdy się dowiedziałem iż jest on o ponad 20 lat młodszy od swoich kolegów.
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Szwadron przed zbiórką. Strzelcy konni poprawiają mundury, dopinają pasy, wyrównują 
płaszcze. Przed nimi trudna uroczystość. I żadne niedociągnięcia nie mogą mieć miejsca. Mimo 
iż czujne oko Wicka nie dojrzy już potencjalnych uchybień...

* * *
Mimo, że nie dane mu było poznać smak ciężkiej służby strzelca w ukochanym Pułku, któ-

rego barwy dumnie nosił, cechowały go na pewno wszelkie przymioty jakie powinny wyróżniać 
kawalerzystę spośród innych służb. Umiłowanie koni, poczucie honoru osobistego, szarmancki 
stosunek do kobiet, szacunek dla starszych, wesołość i humor nieodstępny w najgorszych nawet 
tarapatach, fason i szyk kawaleryjski – w Jego przypadku nie były to czcze frazesy. 

Wśród wszelkich wierzchowców szczególnie wyróżnił rasę huculską. Sam był znanym ich 
hodowcą oraz założycielem i pierwszym prezesem Okręgowego Związku Hodowców Koni. Choć 
to może konie niezbyt kawaleryjskie i przed wojną ich miejsce byłoby raczej wśród koni jucznych, 
Wicka ujęła ich wielka wytrzymałość, zwłaszcza w górzystym terenie, stabilny charakter, oraz 
przydatność do hipoterapii. Spośród koni Jego hodowli pamiętamy Terkę, Nutkę i Perkuna.

Był wielkim orędownikiem zaszczepienia tradycji Pułku 3 Strzelców Konnych wśród młodzieży. 
Przygotowywał i wprowadzał do Koła Pułkowego młodzież Rodziny Pułkowej. Gdy u dowódcy 
Koła zameldował się hm. Dariusz Waligórski z prośbą o zaszczyt nadania barw Pułku 15 Krakow-
skiej Konnej Drużynie Harcerzy, właśnie on został wyznaczony na opiekuna odpowiedzialnego 
za przygotowanie drużyny na przyjęcie patrona. Jego dom zawsze stał otworem przed młodymi 
adeptami sztuki kawaleryjskiej. I nie do przecenienia jest jego wkład w budowaniu naszej miłości 
i poszanowania barw Pułku.

* * *
Dziś wśród żegnających go młodszych jego druhów niewielu jest już tych, którzy pamiętają 

nadanie barw drużynie podczas święta Pułku w 1992 r. Ale to trochę też Wicku twoja wina. Nie 
przygotowałeś nas na taką okoliczność – zawsze z wszystkich tarapatów wychodziłeś obronną 
ręką. Nadzwyczajny hart ducha i umiejętność pokonywania słabości pozwoliły ci przytrwać trudy 
niejednej wyprawy, o niektórych możemy poczytać w twoich świetnie napisanych opowiadaniach.

* * *
Pamiętam nasz wspólny rajd z Rytra do Tenczynka w 1991 r. Trasa przez góry, niezwykle 

męcząca zarówno dla ludzi jak i dla koni. Gdy ja po wieczornym popasie myślałem już tylko 
o odpoczynku i  zaniepokojony wsłuchiwałem się w zbliżające się wycie wilków, ty przy ognisku 
śpiewałeś łemkowskie pieśni i kozackie dumki. A gdy rano zwlekałem swoje marne zwłoki za-
pach kawy świadczył o tym, że już dawno nie śpisz i pewnie już kończysz glancowanie oficerek. 

No cóż. Muszę przyznać, że dałeś nam młodym (wówczas) dobrą lekcję: że fason kawaleryjski 
w każdych okolicznościach nas obowiązuje, że dla strzelca konnego nie ma rzeczy niemożliwych 
do wykonania. I chociażby głodny wilk kąsał cię w zadek twój koń musi być nakarmiony, buty 
wyczyszczone a użalanie się nad sobą nie przystoi kawalerzyście. Te właśnie cechy, które w nas 
zaszczepiłeś staramy się przekazać dalej młodszemu pokoleniu.

Wierzę, że kiedy nadejdzie dla nas czas aby się zameldować na nową służbę, znów dzięki 
twojemu wstawiennictwu przyjmą nas pod odpowiednie barwy

por. kaw. och. Paweł Wieńć
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Minął rok

Minął rok od śmierci Pana inżyniera Lesława Kukawskiego, członka Koła byłych Żołnierzy 
Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego i Kawaler 
Odznaki Honorowej Szwadronu Toporzysko.

Pan inż. Lesław Kukawski był wybitnym i niekwestionowanym znawcą historii kawalerii oraz 
autorem wielu książek i publikacji, na podstawie których każdy kawalerzysta ochotnik zdobywał 
wiedzę o dziejach i tradycjach ukochanej przez nas elitarnej formacji jaką była kawaleria.

Był naszym przyjacielem, nauczycielem ale też starszym druhem, który czasami skarci ale 
też pełen fantazji kawaleryjskiej. Brak nam jego obecności na zawodach Militari, na szkoleniach 
kawalerzystów, brak nam go w Toporzysku.

Panie Inżynierze. Czasami najbardziej brak nam tego, że nie ma do kogo zadzwonić aby po 
kilku chrząknięciach usłyszeć stanowczą i pewną siebie odpowiedź na zadane pytanie. 

* * *
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A kiedy wykopią mi grób, niechaj nie będzie głęboki.
Koledzy niech staną w krąg, niech błysną barwne otoki.

 A z dziewcząt, które znałem, niech przyjdą te ładniejsze.
 Oszczędźcie zbyt długich mów, lecz chwile wspomnijcie weselsze.

Od dziś na wszystko mam czas, odpuśćcie więc pochlebstw peany, 
Bym mógł na niebiańskich błoniach, paść konie me i barany.

 W koszarach anielskich ułanów, przeglądnę mundury i bronie,
 Posprawdzam czy wszystko w ordynku, czy sprawnie siodła stroczone.

Pokręcę się pośród wiarusów, popytam jak wojowali,
Czy prawda jest w moich książkach, ileśmy „pozamieniali”?

 Czasami was też zlustruję, lecz wiecznie nie będę tak siedział,
 Więc nie gderajcie co chwilę „cóż Lesław by na to powiedział”!

Już lepiej wspomnijcie wesoło, z wieczora, gdy szklanki zadźwięczą,
Wszak ja na Pańskiej Łasce żyłem na długo przed śmiercią.

 Tak wielu dzisiaj was przyszło, by znaleźć ślad mego cienia,
 Więc wam nie mówię „żegnajcie”, lecz tylko „do-zobaczenia”…

Michał Andrzejak
 2016-02-20, Trzcianka 
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Noworoczne spotkanie w Giżycku

W pierwszym tygodniu nowego roku na zaproszenie naszego Batalionu Dowodzenia Strzelców 
Konnych, gościliśmy w Giżycku na wspólnym noworocznym spotkaniu. Po wymianie życzeń 
i smacznym posiłku rozmawialiśmy o tradycjach Pułkowych a zwłaszcza Żurawiejkach. Umówi-
lismy się również na szkolenie jeździeckie w Toporzysku.
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Kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę była obchodzona przez 
Szwadron Toporzysko w Krakowie, gdzie defilowaliśmy przed wieloma tysiącami mieszkańców 
i turystów. W tym roku, roku  dwustolecia P3SK otwieraliśmy przemarsz pododdziałów kawa-
leryjskich. Duże wrażenie na oglądających zrobiły nasze nowe historyczne mundury strzelców 
konnych.  Drugiego tak umundurowanego pododdziału konnego w Polsce raczej nie ma. Pogo-
da znakomita, nasze humory też i mnóstwo pozdrawiających nas oklasków. Warto było jechać 
i z dumą czcić Święto Niepodległości.

por. kaw. och. Mirosław First

Święto Niepodległości 2016

W ubiegłym roku w dniu Święta Niepodległości, Szwadron Toporzysko włączył się w lokalne 
obchody Święta.  Poczet sztandarowy wraz z Panem ppłk Zbigniewem Makowieckim świeżo 
przybyłym do Toporzyska uczestniczyli w uroczystej mszy św. w Osielcu. Po mszy do uczestników 
Święta dołączył konny pluton w barwach P3SK i wspólnie udaliśmy się na miejsce uroczystości 
pod tablicę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Po oficjalnych uroczystościach po-
stanowiliśmy uczcić ten dzień górską wycieczką. Wraz z naszymi końmi postanowiliśmy wrócić 
wierzchem do Toporzyska jadąc górami z Osielca przez przełęcz Malinową. Wycieczka była bardzo 
malownicza gdyż jesienny wystrój podnóża gór w szczytowych partiach zastąpiła zimowa aura. 
Po wyczerpującej wędrówce (strome podejścia pokonywaliśmy pieszo) i sutej kolacji spędziliśmy 
sympatyczny wieczór w towarzystwie Pana ppłk. Zbigniewa Makowieckiego i wspominkach 
starych dziejów.
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To już XX kurs CWKO w Toporzysku

Dwudziesty z kolei kurs Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej miał swój początek 
03.12.A.D.2016 w zimowej scenerii Beskidów, zakątku Rzeczypospolitej do wielu lat związanym 
z Kawalerią Ochotniczą- Ośrodku Jazdy Konnej „Bór” w Toporzysku. Miejsce to, gdzie odbywały 
się pierwsze szkolenia dla miłośników koni, szabli i historii, było ze wszech miar odpowiednie do 
przeprowadzenia jubileuszowego zjazdu CWKO, znacznie bardziej rozbudowanego niż te prowa-
dzone przed laty i z ugruntowanym programem i metodyką prowadzenia zajęć. Tak oto w piątko-
wy wieczór nie bez przygód zafundowanych kawalerzystom przez „generała zimę” w rzeczonym 
ośrodku, dzięki pomocy gospodarza, a zarazem dowódcy Szwadronu Toporzysko rtm. kaw. och 
Dariusza Waligórskiego, pojawili się wszyscy uczestnicy kursów I, II i III stopnia. Każdy stopień 
odpowiadał oczywiście aktualnemu stopniowi wyszkolenia ochotników, a więc  kolejno unitarny, 
dla podoficerów i pomocników instruktora wyszkolenia kawaleryjskiego.

Nazajutrz modlitwa poranna zainaugurowała pierwszy dzień szkolenia XX Zjazdu CWKO im. 
Gen. bryg. Józefa Mariana Smoleńskiego. Należy uczciwie przyznać, że kursanci mile zaskoczyli 
kadrę kursu, gdyż nie odczuła ona prawie zazwyczaj obecnego w pierwszym dniu rozgardiaszu 
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spowodowanego rozluźnieniem dyscypliny. Wynikało to z faktu, iż na owym kursie szkoliła się 
sekcja kursu III stopnia, dwie sekcje kursu II stopnia i tylko jedna sekcja kursu I stopnia- a więc 
znacznie przeważali kawalerzyści którzy z niejednego pieca chleb jedli i wiedzieli jakie oczekiwania 
miał w stosunku do nich komendant CWKO rtm. kaw. och Piotr Szakacz. 

Program tradycyjnie zawierał zajęcia z: podstaw władania szablą i lancą na drewnianym ko-
niu, musztry pieszej, strzelania, troczenia, nauki artykulacji komend, jazdy konnej sportowej, no 
i oczywiście jazd kawaleryjskich mających na celu doskonalenie władania białą bronią i musztry 
konno. Zimowa aura dawała się mocno we znaki zarówno kursantom jak i wykładowcom, toteż 
po wyjątkowo męczących zajęciach z musztry pieszej gdzie każdy krok groził godzącym w dumę 
upadkiem, kawalerzyści chętnie udawali się na przytulną salę wykładową, gdzie racząc się gorącą  
herbatą zdobywali oni wiedzę o rzemiośle współczesnego kawalerzysty w trakcie zajęć teoretycz-
nych. Wartym podkreślenia jest fakt, położenia szczególnego nacisku na przedstawienie historii 
Centrum wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu i sylwetki jednego z jej komendantów gen. bryg. 
Józefa Mariana Smoleńskiego- wszak CWKO dziedziczy tradycje alma mater polskiej kawalerii. 
Świadczy o tym również to, że podczas apelu inauguracyjnego pierwszy raz kursantom towarzy-
szył proporzec szkolny CWKO przekazany, przez weteranów CWK, tego roku w Grudziądzu. 

Mimo trzaskającego mrozu, fantazja i humor jak przystało na kawalerzystów dopisywały 
kursantom. Bezsprzecznie świadczy o tym fakt, że na koniec intensywnego dnia, w czasie wie-
czornych spotkaniach, podczas których przy akompaniamencie gitary doskonalono repertuar, 
żartowano z trudów minionego dnia i obowiązkowo o północy śpiewano Amaranty, frekwencja 
była niema stuprocentowa.

Czas płynie nieubłaganie i koniec tygodnia nieubłaganie przywitał kursantów, solidnie już 
uzbrojonych w nową wiedzę i umiejętności, egzaminami mającymi zweryfikować  zasadność 
rekomendacji na kolejne stopnie stopień oraz wyłonić prymusów kursu. Niezmiernie cieszy fakt, 
iż na apelu końcowym złotą odznakę ukończenia kursu I stopnia potwierdzająca najlepsze wyniki 
z egzaminów oraz wzorową postawę kawaleryjską wraz z rekomendacją na stopień starszego 
strzelca otrzymał członek Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych Karol 
Ślęczek. Po wspomnianym apelu wszyscy uczestnicy XX zjazdu CWKO dopełnili jeszcze jednaj 
tradycji- zapozowani do wspólnej fotografii pamiątkowej, po czym mogli udać się w drogę po-
wrotną do domu jednocześnie planując już swój powrót na kolejne zjazdy CWKO.

ppor. kaw. och. Paweł Urban
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Czas mojego dowodzenia

Dlaczego kawalerzysta z niewielkim stażem został dowódcą jednego z najstarszych i naj-
lepszych szwadronów kawalerii ochotniczej. Rok 2014 to rezygnacja rtm. kaw. och. Dariusza 
Waligórskiego dotychczasowego dowódcy Szwadronu Toporzysko z pełnionej wiele lat funk-
cji. Po długich namowach ze strony kolegów kawalerzystów, dałem się im przekonać i tym 
samym podjąłem wielkie wyzwanie jakim jest dowodzenie szwadronem. Strzelcy konni, od 
których nie tak dawno uczyłem się kawaleryjskiego rzemiosła zdecydowali, iż to ja mam im 
przewodzić. Zadanie, którego się podjąłem nie było łatwe zwłaszcza, że poprzedni dowódca 
to w zasadzie twórca Szwadronu Toporzysko i jego wieloletni wódz, a zatem poprzeczka była 
zawieszona bardzo wysoko. Bez pomocy całego Szwadronu, kierowanie nim przeze mnie nie 
byłoby możliwe. Dla tego pragnę podziękować strzelcom konnym Szwadronu Toporzysko 
za okazywaną mi w tamtym czasie pomoc, zaufanie i czasami wyrozumiałość. Bez wspólnej 
pracy działalność szwadronu nie byłaby możliwa, a przed nami szereg wyzwań w postaci czy 
to cyklicznych zbiórek szkoleniowych, czy też uczestnictwo w wielu wyjazdowych imprezach 
kawaleryjskich. Jednak tym co wówczas najbardziej zaprzątało nasze głowy, była organizacja 
obchodów dwusetnej rocznicy powstania Pułku 3 Strzelców Konnych. Miesiąc kwiecień 2015 
roku zbliżał się wielkimi krokami, przed nami ogrom pracy związanej z godnym uczczeniem 
rocznicy powstania Pułku. Nikomu nie trzeba było  wówczas powtarzać, że spraw do załatwienia 
mamy multum i jedna, czy też dwie osoby temu nie podołają. Pisząc te słowa już w roku 2017 
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oceniam, iż wszyscy zdaliśmy ciężki egzamin i przygotowane obchody rocznicowe były impo-
nujące. Przygotowując moje wspomnienia, jako dowódcy szwadronu uznałem, że wymienianie 
w tym krótkim materiale szeregu uroczystości w których Szwadron Toporzysko uczestniczył 
pod moją wodzą nie ma sensu, ponieważ tych przedsięwzięć było naprawdę bardzo dużo i w 
większości mają one charakter cykliczny, a zatem z ich opisem czytelnik miał już niejednokrotnie 
możliwość zapoznania się. Dla mnie zdecydowanie ważniejszym jest wspomnieć o kolegach 
i przyjaciołach których dzięki służbie w szwadronie pozyskałem. Było i jest ich wielu. Wobec 
faktu, iż nasza formacja ma charakter ochotniczy, prawdziwym wyzwaniem jest godzenie trudnej 
kawaleryjskiej służby z życiem rodzinnym i zawodowym. Czasami przychodzi jednak ta chwila, 
że szablę niestety trzeba odwiesić na ścianę i skoncentrować się na obowiązkach zawodowych. 
Wspominam o tym, ponieważ lata 2015-2016 były okresem czasu kiedy kilku wieloletnich 
członków Szwadronu Toporzysko musiało z powodów wyżej opisanych opuścić nasze szeregi. 
Raz jeszcze chcę Wam Koledzy podziękować za to czego jako kawalerzysta nauczyłem się od 
Was i za wspólnie przeżywane chwile w służbie ku chwale Pułku.

Nie mogę w tym miejscu nie wspomnieć o żołnierzach 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizo-
wanej. Batalion dowodzenia tej formacji wojskowej już od pamiętnych jordanowskich obchodów 
rocznicy 200- lecia P3SK z dumą nosi barwy szmaragdowo – amarantowe przeplecione żółtą 
żyłką. Współpraca naszego szwadronu z batalionem dowodzenia już zaowocowała wspólnymi 
przedsięwzięciami, jak choćby ubiegłoroczna organizacja święta pułkowego P3SK w Śniadowie, 
czy wspólnym udziałem wojska i kawalerzystów ochotników w manewrach polowych w Woli 
Gułowskiej. Jestem przekonany, że na froncie tej współpracy będzie już z czasem tylko jeszcze 
lepiej.

Prawie dwa lata na czele szwadronu były dla mnie doskonałą ale twardą szkołą dowodzenia. 
Niestety i w moim przypadku okazało się, że nie zawsze da się pogodzić pasję z obowiązkami 
zawodowymi, a jako, że te ostatnie determinują nasze życie, dowództwo trzeba było przekazać 
w inne ręce. Cieszę się, że moim następcą został znów mój doświadczony poprzednik. 

por. kaw. och. Mirosław First
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Strzelcy konni Komendanta Piłsudskiego  

Niedawna 95-rocznica powołania do życia powojennego 3. Pułku Strzelców Konnych 
(r-z Ministra Spraw Wojskowych z 4 października 1921 r.) może być przyczynkiem do 
trochę innego spojrzenia na historię naszego Pułku. Nie będziemy sięgać czasów Króle-
stwa Polskiego, ale okresu walk o wolną Polskę podczas Wielkiej Wojny, zwanej obecnie 
I. Wojną Światową.

Wszystkim biegłym w historii naszej kawalerii wiadomo, że za ojca odrodzonej Jazdy 
Polskiej w tym okresie, uważany jest rtm. Władysław Zygmunt Belina-Prażmowski, twórca 
i pierwszy dowódca 1. Pułku Ułanów Jazdy Legionów Polskich w latach 1914 -1917. Jednak mało, 
kto dzisiaj wie i pamięta, że za takiego twórcę ówczesnych strzelców konnych można uważać oficera 
ordynansowego dowództwa I. Brygady Legionów Polskich, por. Konstantego Dzieduszyckiego.  

Pierwszy oddział strzelców konnych odrodzonej Jazdy Polskiej powstał w szeregach 
1. Brygady Legionów już w 1915 r. Wyżej wymieniony por. Dzieduszycki zapropono-
wał Komendantowi Piłsudskiemu sformowanie konnego plutonu sztabowego dowództwa 
1. Brygady, który odciążyłby plutony szwadronów ułanów Beliny-Prażmowskiego od służby 
łącznikowo-zwiadowczej, którą plutony te kolejno pełniły. Po „odpowiednim wychodzeniu tej 

Oficerowie I. Brygady Legionów (1915 r.). W środku brygadier Józef Piłsudski oraz jego oficerowie. 
Pierwszy z prawej por. Konstanty Dzieduszycki.  
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sprawy” por. Dzieduszycki na utworzenie takiego plutonu 
od Komendanta zgodę otrzymał, i go w ciągu sierpnia 
1915 roku zorganizował.

Nowy pododdział 1. Brygady Legionów Polskich 
został przez swego organizatora, a zarazem dowódcę, na-
zwany plutonem strzelców konnych. Stan osobowy pluto-
nu był płynny i liczył od 25 do 40 ludzi. Por. Konstanty 
Dzieduszycki nie tylko sformował nowy pluton jazdy, 
ale także na własny koszt go umundurował i wyposażył. 

Umundurowanie powstałego plutonu strzelców kon-
nych różniło się od tego używanego przez Beliniaków. 
Wyłogi ułanek strzelców konnych por. Dzieduszyckiego 
były ciemno niebieskie, a zamiast czak bieliniackich nosili 
oni czaka wzoru strzelców konnych Królestwa Polskiego, 
które dowódca strzelców konnych im własnym sumptem 
sprawił. 

Czapki te, okrągłe, wąskie, sztywne i pokryte czar-
nym suknem, posiadały mały, również czarny lakierowany 
daszek. Wysokość czapki strzelców konnych wynosiła ok. 
23 cm i odpowiadała w przybliżeniu 3/4 wysokości czapki 
ułanów Beliny-Prażmowskiego. Natomiast średnica tej 
czapki nie była większa od 26 cm. U dołu czapka miała 

pas czarnej skóry, spinany z tyłu klamra, która służyła do regulowania jej obwodu. U góry obszycie 
z takiej samej skóry. Pod tym obszyciem wąski srebrny galon. Z przodu nad daszkiem mo-
cowana pierwotnie podpinka z metalowej łuski z lekkiego metalu /może stop aluminium/, 
przymocowana po bokach czapki guzami. Łuska naszyta na pasek skórzany, a ten pod-
szyty czarnym aksamitem. Jednak w praktyce strzelcy konni tych metalowych podpinek 
nie używali. Natomiast, jako za właściwa podpinkę służył pasek skórzany przymocowany 
wewnątrz czaka. Z przodu czapki orzeł wielkości „beliniackiego”, też z cyfrą 1 na tarczy 
amazonek, ale mało starannie wykonany. Pod orłem była ukryta tulejka czapki wykonana 
z sukna, w którą wkładano pręt metalowy zakończony kokardą biało-czerwoną i białym 
puszystym pomponem nad nim. Na denku czapki, z lewej strony, guzik do przyczepia-
nia etyszkietów wzoru ułańskiego, ale koloru niebieskiego i noszonych odwrotnie niż w 1. 
Pułku Ułanów - ci nosili je z prawej strony. Do służby w polu zakładano na czapkę (razem 
z daszkiem) pokrowiec z jasnej ceraty, po uprzednim zdjęciu kokardy z pomponem 
i etyszkietów. Można je było ponownie przypiąć na .... ceratę.

Istnienie plutonu strzelców konnych nie było długie. Belina, dążący do sformowania 
4-go szwadronu swego 1. Pułku Ułanów Jazdy Legionów Polskich, patrzył łakomie na plu-
ton strzelców konnych i nachodził Komendanta Piłsudskiego o przekazanie tego plutonu 
w podporządkowanie pułku. Piłsudski, który nie lubił ekstrawagancji, a pomysły mundu-
rowe por. Dzieduszyckiego przeszły jego oczekiwania, i z każdym dniem go coraz bardziej 
denerwowały, ostatecznie zgodził się na wcielenie plutonu do pułku Beliny. Stało się to 
w listopadzie 1915 r. Pluton, wraz z jego dowódcą, stał się IV. plutonem 4. szwadronu 

Czako, niekompletne, por. Konstantego 
Dzieduszyckiego plutonu sztabowego 
strzelców konnych przy komendzie 1 
Brygady Legionów Polskich, zbiory 

Wielkopolskiego Muzeum Wojskowe-
go, Oddziału Muzeum Narodowego 

w Poznaniu. 
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1. Pułku Ułanów. Pluton zatracił oczywiście swe cechy zewnętrzne strzelców konnych, został 
bowiem mundurowo ujednolicony z Beliniakami.

Jak podawała „Broń i barwa” nr 2 z 1935 r. (Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Mu-
zeum Wojska, Warszawa) jedna z nielicznych, zachowanych czapek plutonu strzelców 
konnych I. Brygady Legionów Polskich jeszcze na początku lat 1930. była w zbiorach 
Z. Hartleba we Lwowie. Natomiast we współczesnych czasach czapka, a raczej czako - jak 
podano w opisie, por. Konstantego Dzieduszyckiego strzelców konnych plutonu sztabowego 
przy komendzie 1. Brygady Legionów Polskich, posiada w swoich zbiorach Wielkopolskie-
go Muzeum Wojskowego, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jeszcze do niedaw-
na można było to czako oglądać w ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, 
do którego ono zostało przekazane w depozyt. 

 

Strzelec konny plutonu sztabowego, czako osłonięte ceratowym okryciem. 
Obok Marian Dąbrowski kronikarz 1. Brygady Legionów Polskich. 
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Strzelec plutonu sztabowego strzelców konnych 
I. Brygady Legionów.

Plutonowy plutonu sztabowego strzelców 
konnych I Brygady Legionów.
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O moim Tacie. 
Plutonowy Władysław Starzyk, 
żołnierz  3. PSK w Wołkowysku.

Korzystając z uprzejmości Szwadronu i go-
ścinności łam jego „Jednodniówki” chciałabym 
Państwu przedstawić postać mego Tatę, żołnierza 
zawodowego 3. Pułku Strzelców Konnych pluto-
nowego Władysława Starzyka. 

Urodził się 16 czerwca 1907 w mieście Wol-
brom, obecnie w powiecie olkuskim województwa 
małopolskiego. Młody niespełna 18-letni, chcąc 
się usamodzielnić poszedł na ochotnika do wojska 
w połowie lat 20-tych ubiegłego wieku. Został 
skierowany do 3.PSK w dalekim Wołkowysku. 
Nie wiemy, kiedy to dokładnie miało to miejsce, ale już w 1926 r. został wymieniony, jako strzelec 
w składzie orkiestry pułkowej.

Na początku swojej służby wojskowej, w okresie rekruckim i zaraz po nim, musiał wykazać 
się zdolnościami muzycznymi, o których wcześniej nikt w jego rodzinie nie wiedział. Wojsko 
odpowiadało ledwo, co ponad 20-letniemu Władysławowi, bo zdecydował się zostać żołnierzem 
zawodowym. W lipcu 1928 roku, z wynikiem bardzo dobrym kończy pułkowej Szkołę Podofi-
cerską. Otrzymuje nominację na kaprala. 

Plutonowy Władyslaw Starzyk, 
3 PSK Wołkowysk ok 1933 r.

Zakończenie kursu podoficerskiego 3PSK w 1928 r. wskazany strzałką kapral Władysław Starzyk
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Cały czas doskonalił swoje umiejętności gry na trąbce kornecie, bo staje się jednym 
z najlepszych w pułkowej orkiestrze i w ramach wyróżnienia, występuje już zawsze (konno lub 
pieszo), jako lewoskrzydłowy pierwszej czwórki. Dodatkowo jest jednym z czterech fanfarzystów, 
którzy podczas uroczystych zbiorek Pułku z udziałem orkiestry lub bez niej występowali w hi-
storycznych mundurach z okresu Królestwa Polskiego.

Strz. konny Władysław Starzyk początek służby w 3 PSK ok. 1925 r,. stojący 2 z lewej

Służba w Pułku i orkiestrze dawała Tacie dużo zadowolenia, ale wiązała  się ona z dużym 
obciążeniem dodatkowymi obowiązkami. Miała się wtedy o tym przekonać Jego przyszła żona, 
a nasza Mama mo Stefania z domu Cimoszko, córka pracownika kolei w Wołkowysku, która 
w 1930 roku zdecydowała się wyjść za mąż za przystojnego kaprala Władysława Starzyka.

Urodzone z tego związku w połowie lat 1930. dzieci – ja Stefania Halina i mój młodszy brat 
Waldemar, nie mieliśmy częstych, długich chwil, aby przebywać z ojcem i nacieszyć się jego 
towarzystwem. Z powodu zajmujących czas od rana do wieczora codziennych zajęć służbowych, 
wspólnie spędzanie chwile rodziny przypadały najczęściej na porę obiadową i wieczory. Na szczę-
ście rodzina Starzyków mieszkanie służbowe w koszarach pułku, z czego korzystał Tata korzystał 
często w czasie służbowym, żeby chociaż na chwilę przyjść do nas.

Stała nieobecność męża-ojca w domu była wynagradzana chwilami dumy, kiedy w pierwszej 
czwórce orkiestry Pułku „prowadził” żołnierzy, co niedzielę i święta do kościoła, na ćwiczenia 
(z ćwiczeń) i na różnego rodzaju uroczystości. 

Szczęśliwe życie naszej rodziny w tych latach było dzielone pomiędzy dom, służbę, wie-
le koncertów i różnego rodzaju występy, które orkiestra Pułku, a z nią i mój Tata, dawała 
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dla ludności Wołkowyska oraz innych miejscowości. Do swoich obowiązków służbowych, 
pomimo częstego zmęczenia, podchodził On ze zrozumieniem i pogodą ducha. Nawet 
utyskiwania Mamy, że zbyt wiele czasu poświęca orkiestrze i zajęciom poza służbowymi 
w Pułku niż domowi, traktował z humorem. Przy takich okazjach czasami „groził” mojej Ma-
mie, bratu i mnie „puszczając w tym oko”, że nawet w domu nie ma spokoju i może go znajdzie 
zatrudniając się do kapeli grającej na weselach. 

Mama wspominała, że dowódcy doceniali zaangażowanie plutonowego Starzyka w służbie 
i mówili, że po przejściu na emeryturę dotychczasowego kapelmistrza orkiestry Pułku, widzą 
Tatę jako jego następcę.

Jednak wszystkie plany pokrzyżowała napaść Niemców na Polskę i wybuch wojny 1 wrze-
śnia 1939 roku. Tata kazał Mamie razem z nami przenieść się z mieszkania w koszarach do jej 
rodziców, którzy mieszkali niedaleko we własnym domu. Natomiast sam z Pułkiem wyruszył 
z Wołkowyska na wojnę.

Wołkowysk był już zajęty przez Sowietów i przyłączony do ZSRR, kiedy pewnego je-
siennego wieczoru 1939 r. Tata, ubrany po cywilnemu, pojawił się w domu swoich teściów. 
Podkręcił lampę naftową i powiedział mojej babci i Mamie - Stefuchna, uciekłem Niem-
com, a potem Sowietom z wagonu, którzy już nas wieźli. Nie znam wojennych opowieści Taty. 
Nie opowiadał nam o tym, jak i gdzie walczył z Niemcami. Byliśmy wtedy małymi dziećmi. 
Ja miałam 7 lat, a mój brat był ode mnie o dwa lata młodszy. Potem Tata często wychodził 
z domu i wracał do niego późnym wieczorem. W domu trzymał dwa aparaty radiowe, jednego 

Strz. konny Władysław Starzyk, 
3 PSK Wołkowysk ok. 1925

Rodzina plut. Władysława Starzyka, żona Stefania, 
młodszy syn Waldemar i Stefania Halina, 

Wołkowysk ok. 1935 r.
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słuchał, a drugi był często rozkręcany i składany ponownie. Części tego radia pochowane były 
w różnych miejscach pokoju.

Jednak nawet tak okrojone szczęście rodziny nie trwało długo. W nocy 20 marca 
roku 1940 do domu wtargnęło pięciu żołnierzy NKWD i Żyd z Wołkowyska z czerwo-
ną opaską na ramieniu. Kazali Tacie ubierać się, rozpoczęli rewizję domu. Przed zabranie 
go z domu, Tato zdążył szepnąć Mamie, aby poszła pod pewien adres i powiedziała komu 
trzeba, że został aresztowany. Podczas rewizji sowieci zabrali wszystkie zdjęcia, książki 
wojskowe, dokumenty i pamiątki  rodzinne, wśród których były nagrody i pamiątki Taty  
z 3 PSK, które otrzymał za swoja służbę i udział w zawodach konnych. Na koniec „zarekwirowali” 
znalezioną biżuterię Mamy. Przy płaczu całej rodziny skutego Tatę wyprowadzili z domu. Z Mama 
i bratem widzieliśmy po raz ostatni w życiu. 

Niecały miesiąc później, nocą 13 kwietnia 1940 r., do domu znowu przyszli NKWD-
-ści, dali nam 20 minut na spakowanie się, zabranie tylko najpotrzebniejszych rzeczy - bo 
mąż już czeka na was. Dziadkowie pomagali jak mogli, pąkując Mamie nawet z zaprawami 
i pierzyny. Po załadowaniu na ciężarówkę zawieźli nas na stację kolejową w Wołkowysku, 

Plut. Władysław Starzyk, fanfarzysta w mundurze historycznym, Wołkowysk Święto 3 PSK  ok 1935 r.
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gdzie razem z innymi zostaliśmy załadowani do bydlęcego wagonu z zakratowanymi okna-
mi. Z Wołkowyska sowieci wywieźli wtedy tym samym transportem na stepy północnego 
Kazachstanu m.in. kilkuosobowe rodziny Szarejków i Polakiewiczów. Ci ostatni też byli 
rodziną żołnierza zawodowego. Tam w ziemiance, głodując, zimą w ciężkim mrozie, latem 
w silnym upale, Mama pracując ponad ludzkie siły, a ja z bratem pozostając sami, przebywaliśmy 
6 lat i 3 miesiące. Po zakończeniu wojny do Wołkowyska już nie wróciliśmy. Do Polski Mam, brat 
i ja przybyliśmy w 1946 roku. Zamieszkaliśmy w Lęborku, w którym Mama zmarła w wieku  92 
lat, a ja mieszkam tam do chwili obecnej. 

Tato po aresztowaniu przez NKWD w lutym 1940 r. został osadzony w więzieniu Wołkowy-
sku. Uwolnił się z niego, kiedy w dniu 22 czerwca 1941 r. Niemcy uderzyli na ZSRR, a Rosjanie 
z uciekli Wołkowyska. Dowiedział się o losie swoich najbliższych, żony i dzieci. Postanowił pozo-
stać w Wołkowysku, bo jak wojna się skończy, a my wrócimy, to żebyśmy się wtedy nie szukali.

Z początku mieszkał u swojej teściowej,  
potem  „w mieście”. Walczył w konspiracji 
przeciwko Sowietom, potem Niemcom 
i znowu Sowietom. W konspiracji był od 
końca 1939 do drugiej połowy 1945 roku. 
Był żołnierzem Armii Krajowej. Prawdo-
podobnie od 1943 r., juz jako oficer czasu 
wojny, mial pseudonimy „Żbik”, „Ja-
strząb” i „Wołodyjowski”. Był aktywnym 
działaczem i jednym z kierowników pod-
ziemia niepodległościowego w mieście 
i  powiecie Wołkowysk, dowódcą 
plutonu dywersyjnego i właścicie-
lem mieszkania kontaktowego przy 
ul .  Pierackiego w Wołkowysku. 
W oddziałach „Żagiew” i „Reduta” 
9. Wołkowyskiego Obwodu AK, a na-
stępnie AK Obywatelskiej walczył do, do 
lipca 1945 r.

Po schwytaniu w lipcu 1945 r. przez 
NKWD więziony, przesłuchiwany i torturo-
wany kolejno w więzieniach w Wołkowysku, 
Grodnie i Mińsku. Następnie sądzony z 22 
innymi żołnierzami, działaczami podziemia 
niepodleglościowego, zgodnie z wyrokiem 
Trybunału Wojskowego Wojsk NKWD 
w okręgu Grodnieńskim z dnia 22-23 li-

stopada 1945 roku na podstawie artykułu 63-1 Kodeksu Karnego Białoruskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej z zastosowaniem sankcji Postanowienia CIK (ze skrótu w j. rosyjskim) ZSRR 
z dnia 2 października 1937 roku został skazany na 20 lat pozbawienia wolności i pozbawienie 
praw obywatelskich na okres 5 lat oraz konfiskatę mienia. 

Plut. 3. PSK Władysław Starzyk, późniejszy porucznik 
AK czasu wojny, Wołkowysk 1943 r
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W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że wszyscy osądzeni w tej grupie są uznani za winnych tego, 
że byli aktywnymi członkami zbrojnej nacjonalistycznej organizacji „AK», która stawiała sobie za cel 
walkę przeciwko władzy radzieckiej i powstanie państwa polskiego w granicach z 1939 roku. Po wygna-
niu niemieckich wojsk z terenu zachodnich rejonów Białorusi wskazani, na rozkaz Rządu Emigracyjnego 
prowadzili wśród ludności propagandę antyradziecką, gromadzili broń, tworzyli oddziały zbrojne do pro-
wadzenia walki przeciwko władzy radzieckiej. Na terenie tzw. Obwodu Wołkowysk Nr 9 przez oddziały 
zbrojne „AK» tylko w czerwcu 1945 roku zostało zabitych 14 obywateli radzieckich i około 10 pobitych za 
lojalny stosunek do władzy radzieckiej”.

W grupie tych 23 skazanych, wyroki tej 
samej wysokości co mój Tato  zasądzono jesz-
cze tylko dwóm osobom, pozostałe 20 osób 
zostało skazanych na 10 lub 5 pozbawienia 
wolności i pozbawienie praw obywatelskich 
na okres 5-3 lat oraz konfiskatę mienia.

Mój Tato, plutonowy Władysław Sta-
rzyk z 3 Pułku Strzelców Konnych imienia 
Hetmana Polnego Stefana Czarnieckiego, 
oficer czasu wojny 9. Wołkowyskiego 
Obwodu AK zmarł w więzienia w Miń-
sku w dniu 24 grudnia 1947 r. Przyczyna 
śmierci - paraliż mięśnia sercowego (zawał). 
W uwagach napisano, że Tata cierpiał na 
ataki bolesnej dusznicy od roku 1933, co jest 
kłamstwem. Był przecież jednym z najlep-
szych trębaczy Pułku. Grobu Taty na Cmen-
tarza Kalwaryjskiego w Mińsku nie udało się 
nam odnaleźć w czasie pobytów na Białorusi, choć wiemy, w którym rejonie został pochowany. 

Wojna i sowieci zabrali mojej Mamie, mojemu bratu i mnie, nie tylko męża oraz Tatę, ale 
także wszystkie pamiątki rodzinne. Nawet zachowaną jakimś cudem po rewizjach NKWD 
trąbkę Taty, mama musiała sprzedać na zesłaniu w ZSRR, aby tam przeżyć. Wszystko, co 
udało się nam zachować po Tacie, to wspomnienia o nim i o szczęśliwych wspólnych krót-
kich latach życia rodzinnego, mojego wczesnego dzieciństwa. Dzięki ocalałym u dalszej ro-
dziny fotografiom Taty, jego obrazu czas nie zaciera. Naszą najcenniejsza pamiątką po Nim 
jest Jego oryginalne kompletne (ze zbiorowym zdjęciem) świadectwo ukończenia w roku 
1928, z wynikiem bardzo dobrym Pułkowej Szkoły Podoficerskiej.  

Stefania Halina Szymczakowska z d. Starzyk

Władysław Starzyk, więzienie w Mińsku (Białoruś) 
ok. 1946 r.
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Strzelec konny Nikodem Czura

Urodzony w 1900 r. we wsi Sawicze (gmina wiejska 
Krzemienica Kościelna, powiat wołkowyski, woj. biało-
stockie).

Po osiągnięciu wieku poborowego Nikodem Czura, 
odbył służbę wojskową w kawalerii niedaleko Konina, na 
terenie Wielkopolski. W okresie międzywojennym stacjo-
nowała tam Wielkopolska Brygada Kawalerii, więc mógł 
służyć w 15. Pułku Ułanów Poznańskich, bądź 16. lub 17. 
Pułku Ułanów Wielkopolskich, a może był żołnierzem 7. 
Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej.

W okresie międzywojennym Nikodem Czura założył 
rodzinę i miał pięcioro dzieci, z których najmłodsze przed 
wybuchem II. Wojny Światowej było zaledwie dwutygo-
dniowym niemowlakiem.

Strzelec konny Nikodem Czura

Zdjęcie zbiorowe żołnierzy przed budynkiem koszarowym 1. szwadronu Pułku 3. Strzelców Konnych. 
Strzelec Nikodem Czura, w drugim rzędzie, trzeci od prawej, wiosna 1939 r. 
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Sadząc po zdjęciu Nikodem Czura mógł zostać zmobilizowany do Pułku 3. Strzelców Konnych 
w Wołkowysku wiosną 1939 r.  

W czasie Kampanii Wrześniowej Nikodem Czura przebył cały szlak bojowy razem 
z Pułkiem. Czyli walczył do 6 października, kiedy Pułk stoczył ostatni bój w Kalinowym Dole. 
Nikodem Czura wracał do domu wraz z kolegą z Pułku, pochodzącym z obecnej Litwy. Wspo-
minał, że w rejonie Mostów musieli przepływać przez Niemen. Pewnego dnia na drodze zostali 
zatrzymani przez bandytów, którzy po wkroczeniu Armii Czerwonej na Kresy Wschodnie II. 
Rzeczypospolitej grasowali na drogach, rabując i mordując. Zatrzymanym, wracającym do domu 
polskim żołnierzom bandyci zabrali dokumenty i od razu je zniszczyli. Rozmawiali po rosyjsku. 
Kazali zdjąć buty i ubranie. Nikodem Czura po polsku, bo inaczej nie umiał, zaczął błagać, by 
zostawili go przy życiu, gdyż ma w domu małe dzieci. Bandyci okazali litość. Dzięki temu przeżył 
i udało się jemu wrócić do rodziny.

Do końca wojny Nikodem Czura nie opuszczał już domu. Nie dał zaciągnąć się do Armii 
Czerwonej, zajmował się gospodarką. Hodował konie, krowy i świnie. Po wojnie cały dorobek 
został Nikodemowi Czurze odebrany i przekazany do kołchozu, w którym kawalerzysta pracował, 
zajmując się końmi.

Nikodem Czura zmarł w 1965 roku. Jego potomkowie mieszkają na Białorusi i w Polsce.
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