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Szanowni Państwo! 
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma naukowego „Studia 

i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. 
Zmiany w Redakcji, a także nowa forma okładki, nie oznaczają zmiany tematyki 
oraz formuły czasopisma, które jednak stale chcemy rozwijać i doskonalić. Zakres 
tematyczny przygotowanego numeru obejmuje główne obszary, którym poświęcony 
jest nasz periodyk. Prezentujemy przede wszystkim teksty poświęcone historii woj-
skowości, bibliotekoznawstwu i informacji naukowej.

W numerze ważne miejsce zajęła problematyka znajdująca się w samym 
centrum zainteresowania naszej instytucji i czasopisma, czyli dzieje bibliotekarstwa 
wojskowego w Polsce. Zagadnienie to nadal pozostaje niewystarczająco opracowane. 
Wprowadzający tekst Janusza Odziemkowskiego w sposób przekrojowy prezen-
tuje historię polskich bibliotek wojskowych od osiemnastego stulecia, stanowiąc 
doskonały przyczynek do wypełnienia luki w historiografii. Do szczegółowych 
aspektów tej tematyki odnoszą się artykuły Grzegorza Kuby i Adama A. Ostanka, 
dotyczące różnych okresów – schyłku I  Rzeczpospolitej i  doby rozbiorowej  
oraz II Rzeczpospolitej. Artur Jazdon przedstawił natomiast praktykę organizacji 
współczesnej biblioteki naukowej. Małgorzata Gwara i Karolina Paćko zaprezentowały 
nowe nabytki naszej biblioteki.

Klasyczną historiografię wojskowości i wojen reprezentują dwa artykuły. 
Wojciech Kucharski przypomniał bitwę o Olszynkę Grochowską – nie sposób 
powstrzymać się tu od refleksji – rozgrywającą się nieopodal miejsca, w którym obecnie  
znajduje się Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.  
Paul Latawski wprowadził do literatury przedmiotu i wyczerpująco opisał bój 
o przyczółek w Jort w 1944 r., podczas którego talent dowódczy zademonstrował  
gen. Stanisław Maczek.

W zamykającym całość artykule Jerzy Stanisław Wojciechowski podjął temat 
konkursów hipicznych o Nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. Wspomnienie patrona nagrody sygnalizuje nam tematykę 
kolejnego, specjalnego numeru naszego czasopisma, który poświęcimy odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W tym miejscu życzymy Czytelnikom 
przede wszystkim inspirującej lektury niniejszego numeru „Studiów i Materiałów 
Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. 

dr Witold Wasilewski 
Redaktor naczelny

Od redakcji
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Literatura na temat polskiego bibliotekarstwa wojskowego jest jeszcze stosunkowo 
skromna. Jest to poniekąd uwarunkowane stanem źródeł dotyczących zwłaszcza 
początkowego okresu jego istnienia. Historycy wojskowości pozostawiali je często 
na marginesie swoich rozważań i poświęcali bibliotekom raczej niewiele miejsca 
w opracowaniach; część badaczy, nawet pisząc o szkolnictwie i wychowaniu woj-
skowym, niejednokrotnie zaledwie wzmiankowała o istnieniu bibliotek. Z uwagi 
na ograniczone ramy artykułu, konieczne jest zawężenie kwestii związanej z samą 
organizacją bibliotekarstwa wojskowego, która została dostatecznie wyczerpująco 
zarysowana w literaturze, skupiając uwagę na zadaniu, które było jego szczególnym 
posłannictwem w dobie walk o odzyskanie niepodległości, a następnie o jej utrzy-
manie i wytyczanie granic niepodległej Rzeczypospolitej – uczestniczeniu w pracy 
nad ukształtowaniem żołnierza – obywatela, rozumiejącego sens swojej służby i walki 
oraz obowiązki obywatela wobec Ojczyzny.

Polskie bibliotekarstwo wojskowe narodziło się w okresie szczególnie trudnym 
dla kraju. Osłabiona Rzeczpospolita, otoczona przez drapieżnych sąsiadów, pilnie 
wymagała gruntownych przemian i wzmocnienia sił zbrojnych. Szczupłość finansów, 
wpływy obcych mocarstw, wewnętrzne spory i niezrozumienie potrzeby reform przez 
dużą część „szlacheckiego narodu” utrudniały pracę tych, którzy pragnęli podjąć trud 
naprawy państwa. Jednym z pierwszych dzieł zwiastujących nadchodzenie czasu 
reform było założenie Szkoły Rycerskiej, zwanej też Korpusem Kadetów.

Przed szkołą postawiono dwojaki cel: kształcenie młodzieży szlacheckiej na 
oficerów biegłych w wojennym rzemiośle i ludzi przygotowanych do obejmowania 
funkcji państwowych, światłych obywateli, patriotów świadomych obowiązków wobec 
Ojczyzny. Istniały zatem dwa kierunki kształcenia: wojskowy i cywilny. Niezależnie 
od przedmiotów właściwych dla danego kierunku (np. inżynierii wojskowej, sztuki 
artyleryjskiej dla przyszłych oficerów i prawa dla przyszłych urzędników) w Szkole 
Rycerskiej wykładano historię, przyrodę, geografię, literaturę, języki obce.

Żeby przysporzyć Ojczyźnie świadomych obywateli… 
Z dziejów bibliotekarstwa wojskowego w Polsce

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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W celu realizacji programu nauczania i wychowania utworzono między 
innymi bibliotekę, którą umieszczono na trzecim piętrze Pałacu Kazimierzowskiego. 
Początkowo brakowało wartościowej literatury, dostosowanej do potrzeb szkoły. 
Sprowadzano zatem książki z zagranicy, a Komendant Szkoły Rycerskiej książę Adam 
Kazimierz Czartoryski, wykorzystując swoje kontakty z literatami i środowiskiem 
naukowym, zachęcał polskich autorów do przygotowania podręczników i tłumaczeń 
dzieł obcych. Niejednokrotnie też opłacał zakup książek z własnych środków. Po 
kilku latach Korpus Kadetów doczekał się własnej drukarni, z której wychodziła 
potrzebna literatura. W ciągu kilkunastu lat zgromadzono blisko dziesięć tysięcy 
tomów. Biblioteka Szkoły Rycerskiej stała się jedną z największych w Polsce, a zarazem 
jedną z najlepiej zaopatrzonych bibliotek szkół wojskowych w ówczesnej Europie.

Całość zbioru podzielono na cztery profile: militarny, intelektualny, moralny 
i służący wychowaniu obywatelskiemu. Odpowiadały one realizowanym zadaniom: 
kształceniu uczniów, pobudzaniu ich rozwoju intelektualnego, budowaniu postaw 
etycznych i wychowaniu patriotycznemu. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie odtworzyć 
zasobów biblioteki, jako że jedyny zachowany katalog pochodzi z 1769 roku 
i pokazuje zbiory istniejące w początkowym stadium istnienia szkoły. Wiemy, 
że można w niej było znaleźć dzieła zarówno znanych autorów starożytnych, jak 
i najwybitniejszych umysłów ówczesnej Europy. Licznie reprezentowane były także 
prace twórców polskich. Starano się zachęcać uczniów do częstego sięgania po książkę, 
wyrobić w nich nawyk czytania, zainteresować literaturą i pobudzić do samodzielnego 
rozszerzania wiedzy poza zakres obowiązujący w programie nauczania. Uczniowie klas 
młodszych zobowiązani byli w ciągu tygodnia do 36 godzin tzw. nauki własnej, która 
polegała między innymi na lekturze dzieł wskazanych przez nauczycieli i wybranych 
przez kadetów, a w klasach starszych do 24 godzin nauki własnej tygodniowo. Ponadto 
w niedziele, czwartki i dni świąteczne kadeci zbierali się na „wspólne czytanie”, po 
którym byli odpytywani z przeczytanych lektur1.

Warto dodać, że podskarbi nadworny Antoni Tyzenhauz utworzył w 1773 
roku w Grodnie Korpus Kadetów, wzorowany na Szkole Rycerskiej, który po kilku 
latach został przeniesiony do Wilna. Niestety nie wiemy, czy posiadał on własną 
specjalistyczną bibliotekę wojskową. W Wilnie funkcjonował on przy Szkole Głównej 
Litewskiej i kadeci mogli korzystać z jej biblioteki.

Po upadku insurekcji kościuszkowskiej Szkoła Rycerska została w grudniu 
1794 roku zlikwidowana. Jej bogaty księgozbiór przeszedł na własność Liceum 
Warszawskiego, a w 1816 roku Uniwersytetu Warszawskiego i ponownie umieszczony 
został w Pałacu Kazimierzowskim, siedzibie uczelni. 

1 O bibliotece Szkoły Rycerskiej pisali m.in. W. Lisowski, Polskie Korpusy Kadetów 1765-1956: z dziejów 
wychowania, Warszawa 1982; M. Łodyński, Bibljoteka Szkoły Rycerskiej, Warszawa 1930; R. Stawicki, 
Dzieje Szkoły Rycerskiej – Korpusu Kadetów w latach 1765-1794, Warszawa 2015; J. Zimińska, Dzieje 
Szkoły Rycerskiej, Warszawa 1972.
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W Księstwie Warszawskim zorganizowano sześć szkół wojskowych, z których 
pięć podlegało Dyrekcji Wychowania Publicznego; wszystkie finansowane były 
przez Ministerstwo Wojny2. Szkoły korzystały także ze wsparcia finansowego osób 
prywatnych, co było o tyle istotne, że rozbudowana armia małego Księstwa stale 
odczuwała niedostatek pieniędzy. Pomoc prywatna zaznaczyła się zwłaszcza przy 
kompletowaniu bibliotek szkół wojskowych. Minister Wojny książę Józef Poniatowski 
z własnych funduszy wyposażył w niezbędne podręczniki Szkołę Zakładową Artylerii 
i Inżynierów w Warszawie (późniejszą Szkołę Elementarną Artylerii i Inżynierów), zaś 
członkowie Rady Głównej Zdrowia Wojska z własnych zbiorów i funduszy utworzyli 
bibliotekę Szkoły Chirurgiczno-Wojskowej, mieszczącej się w Koszarach Kadeckich 
w Warszawie3. Bogatą bibliotekę, obejmującą około trzy tysiące tomów, posiadała 
Szkoła Aplikacyjna Artylerii i Inżynierów, mieszcząca się na rogu ul. Miodowej 
i Długiej. Jej zadaniem było dostarczanie uczniom literatury fachowej oraz …dzieł 
o wszystkich naukach i kunsztach, które interesować mogą oficerów światłych, wpajać 
w nich ducha zgłębiającego i chęć do nauki4. A zatem biblioteka wojskowa miała być 
nie tylko placówką dostarczającą wojskowej wiedzy fachowej, ale i wiedzy ogólnej, 
służącej rozwojowi intelektualnemu oficera i kształtowaniu postaw obywatelskich. 
Początkowo skromna, złożona z książek podarowanych przez obywateli, rozrastała 
się stopniowo z 300 do prawdopodobnie ponad tysiąca egzemplarzy.

Jedną z istotnych przeszkód w rozbudowie bibliotek wojskowych, obok 
względów finansowych, był mocno ograniczony krąg potencjalnych czytelników. 
Ogromna większość żołnierzy była analfabetami, także wśród podoficerów umiejęt-
ność czytania nie była bynajmniej powszechna. Zasadniczo po książkę sięgali przede 
wszystkim uczniowie szkół wojskowych oraz kadra oficerska, a i to w większości po 
dzieła fachowe, pomagające zgłębiać wykształcenie potrzebne do awansu na wyższe 
stopnie. Starano się wprawdzie zachęcać uczniów do lektury dzieł wybiegających poza 
ściśle nakreślony program nauczania, podnoszących wiedzę ogólną, nigdzie jednak, 
jak się wydaje, nie położono na popularyzację czytelnictwa tak wielkiego nacisku jak 
w Szkole Rycerskiej. Zresztą czas wojen, kampanii wypełniających niemal każdy rok 
epoki napoleońskiej, zmuszał przede wszystkim do intensyfikacji tempa szkolenia, 
inne kwestie odsuwając na plan dalszy.

Niemniej jednak w armii Księstwa Warszawskiego zakładano biblioteki 
pułkowe. Posiadamy o nich szczątkowe informacje. Były przeznaczone dla kadry 
i dostarczały lektury pozwalającej podnosić wiedzę fachową, a także spełniającej 
funkcje wychowawcze5.

2 Jedyną szkołą wojskową, znajdującą się pod bezpośrednim zarządem wojska, była Szkoła Chirurgiczno--
-Wojskowa, podlegająca Radzie Głównej Zdrowia Wojska.

3 Była to jedyna szkoła wojskowa.
4 S. Rosołowski, Książka i  biblioteka w  procesie kształcenia wojskowego w  Polsce w  okresie 1795-1831, 

„Roczniki Biblioteczne” 1973.
5 Szerzej o tym M. Łodyński, Karta z dziejów polskich bibljotek kawaleryjskich, „Przegląd Biblioteczny” 

1929, z. 4, s. 515-520.
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Warto przypomnieć, że w Legionach Dąbrowskiego możemy dostrzec początki 
wykorzystania słowa drukowanego do nauczania i kształtowania szeregowego żoł-
nierza. Po raz pierwszy, pod wpływem zarówno prądów oświecenia jak i rewolucji 
francuskiej, część kadry zaczęła doceniać walory systematycznej pracy wychowawczej 
w szeregach wojska, formowania żołnierza w ten sposób, aby był nie tylko wykonawcą 
rozkazów, ale obywatelem świadomym swoich obowiązków wobec Ojczyzny. Gen. Jan 
Henryk Dąbrowski nakazał prowadzenie nauki pisania i czytania dla żołnierzy, 
organizowanie kursów, a także wydawanie pisma „Dekada Legionów” redagowanego 
przez Cypriana Godebskiego. Zawierało ono przedruki informacji z prasy obcej; na 
jego łamach po raz pierwszy opublikowano tekst Pieśni Legionów. W oddziałach 
odbywało się czytanie „Dekady”: oficer odczytywał wybrane teksty żołnierzom, 
a następnie tłumaczył im i komentował treści zawarte w artykułach.

Szkolnictwo wojskowe Królestwa Kongresowego lat 1815-1830 dysponowało 
czterema szkołami. Zaopatrywano je w niezbędne pomoce szkolne i literaturę. 
Najwyższy poziom nauczania osiągnęła, jak się wydaje, Szkoła Aplikacyjna, powo-
łana do życia dekretem carskim z 15 września 1820 roku, kontynuująca tradycje 
Szkoły Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierów Księstwa Warszawskiego; u schyłku 
lat dwudziestych zbliżyła się pod tym względem do poziomu wymaganego na 
uczelniach wyższych. Od swojej poprzedniczki z czasów Księstwa Warszawskiego 
przejęła też resztki księgozbioru, jakie ocalały po pożarze – około 300 dzieł6. Biblio-
teka rozrastała się szybko – w 1830 roku dysponowała zbiorem ponad 3 tysięcy 
tomów. Były wśród nich dzieła dające wykształcenie ogólne, książki w językach  
obcych – głównie francuskim i niemieckim, a także zbiór prasy. Po upadku powstania 
listopadowego część zbiorów przekazano bibliotekom gimnazjalnym i zakładom 
naukowym, a 586 pozycji, prawdopodobnie o tematyce ściśle wojskowej, przejęła 
armia rosyjska (Biblioteka Sztabu Generalnego)7.

W 1815 roku utworzono Bibliotekę Kwatermistrzostwa Generalnego; na jej 
zbiory złożyły się książki przejęte z bibliotek wojskowych Księstwa Warszawskiego oraz 
z darów oficerów. Według spisu dokonanego po upadku powstania listopadowego 
dysponowała zbiorem dzieł fachowych liczącym ponad 1000 pozycji, głównie w języ-
kach francuskim i niemieckim, zbiorem map i planów liczącym ponad 300 pozycji 
oraz czasopism naukowych poświęconych tematyce wojskowej. Ta biblioteka została 
prawdopodobnie w całości przejęta przez armię rosyjską w 1834 roku8.

Posiadamy informację o założeniu w 1830 roku biblioteki służącej doskona-
leniu zawodowemu wojskowego personelu medycznego. W „Kuryerze Litewskim” 
z lipca 1830 roku czytamy: …dla ułatwienia lekarzom woyskowym postępu w naukach 

6 R. Łoś, Artyleria Królestwa Polskiego 1815-1831, Warszawa 1969, s. 113; Współorganizatorem Szkoły 
Aplikacyjnej był gen. Piotr Bontemps, pułkownik artylerii wojsk francuskich, który na prośbę księcia 
Józefa Poniatowskiego wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego, a następnie znalazł się w szeregach 
armii Królestwa Polskiego.

7 Szerzej o tym: M. Łodyński, Likwidacja bibljoteki Szkoły Aplikacyjnej po roku 1831, Kraków 1930.
8 Na ten temat szerzej K. Konarski, Bibljoteka Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska, Warszawa 1925.
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powołaniu ich potrzebnych, a tem samem w udokładnieniu pod względem naukowym 
służby zdrowia woyskowej, urządzona została przy Szpitalu Głównym w Warszawie 
biblioteka, do której najlepsze dzieła lekarskie kupowane są9.

Własne biblioteki posiadały także szkoły Podchorążych Piechoty i Pod- 
chorążych Jazdy, Zimowa Szkoła Artylerii, Pułk Strzelców Gwardii. One również 
gromadziły głównie literaturę i pisma fachowe służące podnoszeniu kwalifikacji kadry.

Po upadku powstania listopadowego, przez kolejnych blisko 80 lat, nie istniała 
regularna armia polska. Niemniej jednak warto odnotować, że w dobie Wielkiej Emigracji 
powstały na uchodźstwie dwie polskie szkoły wojskowe. Obie istniały krótko, sytuacja 
polityczna nie pozwoliła bowiem na szersze i długofalowe przygotowywanie kadr dla 
polskiego powstania. W Paryżu w latach 1846-1848 funkcjonowała Polska Szkoła Wojenna, 
która dysponowała skromną biblioteką, posiadającą głównie polskie dzieła wojskowe 
i nieco podręczników do nauki języka francuskiego. Także Polska Szkoła Wojskowa, 
założona przez emigrantów i funkcjonująca krótko w Cuneo we Włoszech, która miała 
przygotować kadry dla powstania polskiego przeciwko Rosji, otrzymała własną, skromną 
bibliotekę złożoną z regulaminów, podręczników i dzieł o tematyce militarnej10. Można 
zatem powiedzieć, że w dobie największego zniewolenia narodowego i braku regularnego 
Wojska Polskiego istniała krótko na obczyźnie polska biblioteka wojskowa.

Bibliotekarstwo wojskowe odrodziło się w Legionach Polskich podczas 
Wielkiej Wojny. Pułki legionowe posiadały własne biblioteki, liczące po kilkaset 
tomów, pochodzących głównie z darów przekazywanych przez osoby prywatne, 
organizacje społeczne (wielkie zasługi miała na tym polu Liga Kobiet), a także 
żołnierzy. Bibliotekę zorganizowano przy Uniwersytecie Żołnierskim, utworzonym 
jesienią 1916 roku. Miały miejsce także akcje wysyłania książek przez organizacje 
społeczne i osoby prywatne do legionistów przebywających w szpitalach. Należy 
podkreślić, że z uwagi na charakter żołnierza – ochotnika w pełni świadomego 
celu walki, w większości wykształconego przynajmniej na poziomie podstawowym 
(odsetek analfabetów był niewielki), literatura miała służyć głównie zaspokojeniu 
pragnienia dostępu do książki, pogłębianiu wiedzy i pracy oświatowej. W obozie 
dla internowanych legionistów w Beniaminowie bibliotekę wojskową i czytelnię 
zorganizował Wacław Kostek Biernacki; dostęp do książki i prasy miał służyć pod-
trzymaniu morale, nadwątlonego losem Legionów.

W I Korpusie Polskim w Rosji przygotowano szeroką akcję zakładania bibliotek 
pułkowych, a Związek Polaków Wojskowych w Rosji planował tworzenie niewielkich 
bibliotek dla kadry i szeregowych, liczących po 100 książek.

9 „Kuryer Litewski” 1830, nr 8 z 4 lipca.
10 A. Buława, Teoria i praktyka. Weryfikacja umiejętności dowódczych absolwentów Polskiej Szkoły Wojskowej 

w Genui i Cuneo (1861-1862) podczas powstania styczniowego (1863-1864), „Saeculum Christianum” 
2015, t. XXII, s. 208; E. Kozłowski, Polska Szkoła Wojenna w Paryżu 1846-1848, „Studia i Materiały  
do Historii Wojskowości” 1960, t. 5, s. 93.
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Biblioteki zaopatrzone w książki polskie, podręczniki do nauki języka 
francuskiego i prasę organizowano podczas Wielkiej Wojny we Francji, w obozach 
przeznaczonych dla Polaków – jeńców z armii niemieckiej. Zapewniono im prawo do 
samorządu, pracy kulturalnej, oświatowej. Książki i prasę dostarczała głównie Polonia 
francuska. Wśród jeńców nie istniało praktycznie zjawisko analfabetyzmu; barierą 
była znajomość języka. Z literatury i prasy francuskiej mogli korzystać nieliczni, 
literatury niemieckiej z oczywistych względów nie dopuszczano. Pozostawała zatem 
książka i prasa polska. Biblioteki powstawały także w obozach wydzielonych dla 
jeńców Polaków z armii austriackiej we Włoszech; zbiory pochodziły z darów Polonii 
oraz starań licznych księży, którzy podjęli trud pracy wychowawczej i oświatowej 
w obozach. Na zakup książek i prasy w obozach we Francji i Włoszech składała się 
także kadra oficerska11.

 Odrodzone Wojsko Polskie, borykające się z olbrzymimi brakami w każdej 
dziedzinie zaopatrzenia i wyposażenia, formowane w kraju doszczętnie zdewastowa-
nym przez Wielką Wojnę, już w trakcie organizacji pierwszych oddziałów musiało 
stanąć do walki o granice i niepodległość; od jej wyniku zależał los odrodzonej 
Rzeczypospolitej i przyszłość narodu. Bardzo szybko okazało się, że ponad 120-letni 
okres zaborów odcisnął ogromne negatywne piętno na rozwoju społeczeństwa, głównie 
w zaborze rosyjskim obejmującym dwie trzecie ziem polskich. Większość młodzieży 
wiejskiej, która dawała tutaj blisko 80% rekruta, miała mgliste pojęcie o obowiązkach 
obywatela, a spory odsetek nie do końca wykrystalizowane poczucie świadomości 
narodowej. Na to nakładała się ogromna bieda spowodowana wojną, przymusowymi 
dostawami dla okupanta, rabunkami, wreszcie trauma Wielkiej Wojny, dotykająca 
nie tylko weteranów frontowych, ale i szerokie rzesze społeczeństwa, karmione 
opowieściami o warunkach służby na froncie, widok kalek, świadomość ogromnych 
strat ludzkich. Wielu rekrutów było analfabetami lub półanalfabetami, co utrudniało 
i wydłużało czas niezbędnego szkolenia. Już pierwsze przymusowe pobory prowadzone 
w części powiatów Królestwa i Galicji wykazały, że duży odsetek młodzieży stara się 
za wszelką cenę uniknąć służby wojskowej, a trafiwszy w szeregi armii, szuka okazji 
do dezercji. Podobne zjawisko, chociaż na mniejszą skalę, występowało w Galicji. 
Jedynie zabór pruski, który uniknął zniszczeń powodowanych przez przejście frontu, 
gdzie społeczność polska była najlepiej wykształcona, dobrze zorganizowana, silna 
ekonomicznie, dostarczał żołnierza w pełni świadomego celu walki, znającego swe 
prawa i obowiązki wobec państwa.

11 O pracy oświatowej, czytelnictwie i bibliotekach w obozach we Francji sporo można znaleźć na łamach 
tygodnika obozowego „Jeniec Polak”. Praca ta miała istotne znaczenie w przygotowaniu Polaków, jeńców 
z armii niemieckiej, do służby w przyszłej „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera. W nr 35 tygodnika 
z 30 maja 1918 r. czytamy: W tej więc możności pracy narodowej tu w niewoli, nie krępowanej ze strony 
władz francuskich nam sprzyjających, w  tej sposobności doskonalenia się i  przygotowania przez wspólne 
oświecanie do dalszej walki – a nie w jakichś wyimaginowanych ulgach materialnych, z których nawiasem 
mówiąc korzystamy – leży właśnie cała ich wartość. Słowem, prawdziwą wartość naszych obozów stanowi ich 
polskość w całym znaczeniu tego słowa, co każdy poważnie i rozsądnie myślący, ocenić i uznać powinien.
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Dlatego też w odrodzonym wojsku pracę oświatową i wychowawczą uznano 
za jedno z najpilniejszych zadań. Starano się nie tylko nauczyć żołnierza, jak ma 
walczyć, ale również dlaczego powinien przystąpić do walki w obronie Ojczyzny 
z całym zaangażowaniem. Wraz z ogłoszeniem pierwszego powszechnego poboru 
w Rzeczypospolitej, w marcu 1919 roku, trafiła do oddziałów Książeczka żołnierza 
polskiego, w której znalazły się między innymi takie słowa kierowane do rekruta: 
Ciebie, wolnego obywatela, powołała pod broń wolna twoja Ojczyzna, abyś granic jej 
bronił na zewnątrz, a ładu i porządku strzegł wewnątrz. Jedynym Twoim nakazem 
jest dobra i nieprzymuszona wola ofiarowania całego siebie ziemi, której jesteś synem. 
I nieco dalej: Ojczyźnie tylko jednej służysz, i to zawsze na pamięci mieć musisz. Nie 
partiom, nie stronnictwom, nie ludziom możnym ani ludziom ubogim, ale jednej, 
jedynej Ojczyźnie…12.

Ta książeczka i wiele innych trafiło do bibliotek żołnierskich. Zaczęły one 
powstawać już w 1918 roku, początkowo z darów obywatelskich, składek oficerów, 
a następnie z funduszy przeznaczanych na ten cel ze szczupłego budżetu wojska. 
Do czerwca 1919 roku powstało około 200 bibliotek żołnierskich, m.in. w Okręgu 
Generalnym (OGen.) Warszawa – 40 bibliotek, OGen. Lublin – 30 bibliotek, OGen. 
Kraków – 50 bibliotek. Ich zbiory były niewielkie – liczyły zwykle od kilkudziesięciu 
do kilkuset tomów13.

21 lipca 1919 roku Sejm uchwalił ustawę o przymusowym nauczaniu analfa-
betów w Wojsku Polskim. Od tej chwili nauka czytania i pisania oraz wychowanie 
obywatelskie żołnierzy stały się obowiązkiem armii. Rozkazem z 6 sierpnia 1919 roku 
Minister Spraw Wojskowych ustalił, że praca oświatowo-wychowawcza ma charakter 
obowiązku służbowego. Departament Naukowo-Szkolny Ministerstwa Spraw 
Wojskowych (MSWojsk) przystąpił do organizowania kursów instruktorskich dla 
referentów oświatowych. Do ich podstawowych obowiązków na szczeblu kompanii 
i równorzędnych pododdziałów należało: prowadzenie żołnierskiej szkoły począt-
kowej, biblioteki, kolportażu książek i prasy. We wrześniu tegoż roku utworzono 
stanowisko inspektora oświaty w Wojsku Polskim. Zadaniem inspektora była 
kontrola pracy referentów oświatowych i utrzymywanie łączności z instytucjami 
i stowarzyszeniami cywilnymi pomagającymi armii w prowadzeniu działalności 
oświatowo-wychowawczej. Skromne fundusze, jakie wojsko mogło przeznaczyć na 
zakup książek, uzupełniała wielka ofiarność społeczeństwa: Ligi Kobiet, Polskiej 
Macierzy Szkolnej, Związku Zawodowego Nauczycieli Szkół Średnich i innych. 
Kadra oficerów – referentów oświatowych była niewystarczająca – brakowało ludzi 
odpowiednio przygotowanych do pełnienia takich funkcji. Sytuacja zmieniła się na 
lepsze dopiero latem 1920 roku, kiedy w ramach zaciągu ochotniczego trafiła do 
wojska znaczna liczba nauczycieli. Referentom oświatowym w organizowaniu i pro-
wadzeniu bibliotek i świetlic oraz opiece nad nimi pomagały nauczycielki i działaczki 

12 Z. Dębicki, Książeczka żołnierza polskiego, Warszawa 1919, s. 11-12, 20.
13 Pamiętnik zjazdu referentów oświatowych, Warszawa 27-29 VI 1919.
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organizacji kobiecych posiadające średnie wykształcenie; jesienią 1920 roku armia 
zatrudniała w pionie oświatowo-wychowawczym 214 kobiet14.

Oprócz nauki pisania i czytania żołnierz miał otrzymać w wojsku wiedzę 
niezbędną do świadomego, umiejętnego pełnienia obowiązków żołnierskich. Zadania 
bibliotek wojskowych w tym zakresie określono już 27 grudnia 1918 roku – miały 
one być jednym z głównych filarów wychowania obywatelskiego żołnierza. Do nauki 
czytania wykorzystywano częstokroć dzieła Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, Wacława Gąsiorowskiego i innych polskich autorów piszących 
o dziejach oręża polskiego, a także popularne książeczki podające w przystępnym 
języku wiedzę o historii i geografii Polski. W 1919 roku do bibliotek żołnierskich 
zaczęły trafiać w większej liczbie książki wydawane przez Uniwersytet Żołnierski. 
Ponieważ nauka analfabetów nie mogła objąć wszystkich, wielu żołnierzy nie 
ukończyło jej przed wyjazdem na front. W świetlicach i bibliotekach, dawnym 
wzorem Legionów Dąbrowskiego, organizowano wspólne czytanie prasy, połączone 
z komentowaniem i wyjaśnianiem treści artykułów. Jeśli warunki na to pozwalały, 
odbywało się ono raz w tygodniu. Po omówieniu tekstu prowadzący zachęcał do 
dyskusji i zadawania pytań. Wykorzystywano często tygodniki „Żołnierz Polski” 
i „Wiarus” – zarówno z racji prostego języka, jak i zawartości informacyjnej. Na ich 
łamach pisali znakomici, popularni autorzy, którzy oddali swoje pióra na potrzeby 
wojska, np. Wacław Sieroszewski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Wincenty Rzymowski.

Pisma propagowały cechy, jakie starano się żołnierzowi wpoić: męstwo, zna-
czenie przysięgi, honor służby, wierność sztandarowi i obowiązek „bycia dobrym 
obywatelem”. Zamieszczano w nich całe serie artykułów poświęconych pożądanym 
cechom żołnierza, wsparte przykładami z historii i współczesnych wydarzeń na 
froncie15. Był to jasny, logiczny, przekazany prostym językiem i wsparty konkretnymi 
przykładami wykład cnót żołnierskich i obywatelskich. Miały go wspierać lektury 
książek zalecanych przez Uniwersytet Żołnierski. Jak szeroko oddziaływały na 
żołnierza? Samo czytelnictwo prasy, nie mówiąc już o książce, nie było imponujące. 
Barierę stanowiły: duży analfabetyzm, brak nawyku czytania u większości tych, 
którzy tę umiejętność posiedli, wyczerpanie służbą, odnotowywane bardzo często 
w raportach i meldunkach, działania wojenne. W Dowództwie Okręgu General-
nego (DOGen.) Łódź, na którego obszarze wiosną 1920 roku stacjonowało około  
20 tysięcy żołnierzy rozmaitych formacji, w ciągu miesiąca wypożyczyło książkę 
4165 szeregowców i 338 oficerów i był to jeden z najlepszych wyników w kraju16.

14 Szerzej o akcji oświatowej i nauczaniu analfabetów w wojsku w latach 1918-1920 napisał J. Odziemkowski, 
Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 12-16.

15 Szerzej o tym J. Odziemkowski, Budowa etosu służby w Wojsku Polskim doby wojen o niepodległość i granice 
1918-1920, [w:] O powinnościach żołnierskich. Na fundamencie historii i tradycji, red. A. Drzewiecki, 
Oświęcim 2016, s. 286-288, tamże źródła i literatura.

16 P. Stawecki, Wojsko Polskie i  społeczeństwo w  latach 1919-1920 w  świetle raportów i  komunikatów 
naczelnych władz wojskowych, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 4, s. 25.
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Natomiast czytanie prasy i pogadanki przygotowywane przez oficerów i podofi-
cerów oświatowych, głównie na podstawie materiałów dostarczanych przez biblioteki, 
jeśli wierzyć raportom, miały znaczący wpływ na żołnierza i jego postawę w służbie 
na tyłach i na froncie.

Bibliotekarstwo wojskowe kończyło okres walk o niepodległość i granice 
(1918-1921) z imponującym dorobkiem organizacyjnym. Tworzone niemal od 
zera, w kraju zrujnowanym, przy siłach zbrojnych cierpiących ogromne niedostatki 
i prowadzących wyczerpującą wojnę z potężnym przeciwnikiem, dysponowało w chwili 
podpisywania pokoju w Rydze z Rosją bolszewicką sześciuset stałymi bibliotekami 
posiadającymi 263 684 woluminy i kilkuset zestawami książek dla bibliotek objaz-
dowych, liczącymi zwykle około pięćdziesiąt tytułów. Było to możliwe do osiągnięcia 
w tak krótkim i trudnym czasie dzięki prywatnym ofiarodawcom oraz pracy tej części 
kadry, która rozumiała potrzebę funkcjonowania bibliotek w wojsku i ich znaczenie 
dla kształtowania żołnierza; nawet tego, który nie umiejąc czytać lub nie posiadając 
nawyku czytania, mógł dzięki zasobom biblioteki usłyszeć słowo pisane w trakcie 
„wspólnego czytania”, przyswajać przekazywane tą drogą informacje, być świadkiem 
dyskusji, pytań. Dla wielu był to swoisty wstęp do poznawania praw i obowiązków 
obywatelskich w wolnym państwie.

Biblioteki wojskowe w pierwszych latach niepodległości prowadziła stosunkowo 
szczupła kadra referentów oświatowych przygotowanych do tego zadania, wspierana 
przez kobiety podejmujące pracę oświatową w armii i kapelanów wojskowych, którzy 
częstokroć po obowiązkach duszpasterskich, kosztem wolnego czasu, wykonywali 
obowiązki kierowników oświaty w pułkach w przekonaniu, że kształtowanie obywatela 
żołnierza jest zadaniem pożytecznym i koniecznym.

Dzięki nim, jak również gronu oficerów, którzy potrzebę oświaty i wychowania 
doceniali, i z własnych skromnych środków kupowali dla bibliotek książki i pomoce 
naukowe, Wojsko Polskie lat 1918-1921 stało się pierwszą szkołą praw i obowiązków 
obywatelskich dla dużej części rekrutów trafiających w szeregi armii. Gen. Kazimierz 
Jacynik nazwał ówczesną armię największą szkołą ludową. Pracę na tym polu cenił 
wysoko gen. Edward Rydz-Śmigły, który w listopadzie 1920 roku w przemówieniu 
do referentów oświatowych, podsumowując ich osiągnięcia i kreśląc zadania na 
przyszłość, powiedział: Pracujących na niwie oświatowej oczekuje niezrozumienie tych 
ludzi, którym swój trud oddadzą. Ale przed nimi wielkie cele. Jest to bowiem praca 
nie tylko dla żołnierza, ale i dla społeczeństwa. Musimy mu przysporzyć świadomych 
obywateli. Musimy uczynić to twardą nieugiętą wolą żołnierską, co spod Warszawy 
przywiodło nas w zwycięskim pochodzie aż po Dźwinę17.

W okresie międzywojennym z sił zbrojnych uczyniono jeden z ważnych 
elementów wielkiego przedsięwzięcia wychowania obywatelskiego i patriotycznego 
młodzieży. Wychowania, które całkowicie wyeliminowałoby postawy typowe 

17 Sprawozdanie ze zjazdu referentów oświatowych 2-ej armii w Lidzie 5-go, 6-go i 7-go listopada 1920 r., 
CAW, Dowództwo 2 armii, I.311.2.274.
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w początkach bytu państwowego II Rzeczypospolitej, kiedy znacząca część młodych 
ludzi szła do wojska z obawą, lub nawet jawną niechęcią, a część żołnierzy dopiero 
w szeregach trzeba było przekonywać do obowiązku obrony Ojczyzny. A w szerszym 
rozumieniu – wychowania obywatela świadomego potrzeb własnego kraju, praw, 
jakie mu przysługują i obowiązków, jakie na nim ciążą. Chodziło o przygotowa-
nie społeczeństwa na wypadek nowego zagrożenia, wojny, która – jak przyjęto 
w 1921 roku – prawdopodobnie wybuchnie za życia kolejnego pokolenia, i będzie 
wojną nie o granice, nie o zdobycze, ale o samo przetrwanie państwa leżącego między 
dwiema wrogimi mu potęgami: Rosją i Niemcami. Mocarstwami mocno osłabionymi 
w momencie podpisywania pokoju ryskiego, ale posiadającymi potencjał pozwalający 
potęgę militarną stosunkowo szybko odbudować.

W tym wielkim przygotowaniu młodzieży na mogącą nadejść próbę, uczest-
niczyła przede wszystkim szkoła i liczne organizacje młodzieżowe, dużą rolę 
przypisywano wychowaniu w rodzinie i autorytetowi Kościoła, którego dzieje w Polsce 
w ciągu ostatnich dwóch wieków ściśle sprzęgły się z walką o niepodległość. Siły 
zbrojne, ze względów oczywistych, nie mogły dźwigać na sobie głównego ciężaru 
wychowania młodego człowieka. Niemniej jednak pełniły tu istotną rolę, bowiem 
do szeregów wojska trafiało sporo rekrutów, którzy z rozmaitych powodów albo 
obowiązku szkolnego nie wypełnili, albo otarli się jedynie o edukację, kończąc 
pierwsze klasy szkoły powszechnej (w tej grupie nadal było sporo analfabetów), i nie 
należeli do żadnych organizacji – można zatem powiedzieć, że „omijał ich” nurt 
wychowania szkolnego czy organizacyjnego. Toteż dla nich właśnie zorganizowano 
w wojsku obowiązkowe nauczanie, tzw. „szkołę początkową”, która uczyła i wycho-
wywała równocześnie. Według danych Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych 
(GISZ) w 1928 roku nauczono w wojsku czytać i pisać, dzięki wielkiej pomocy 
nauczycieli szkół powszechnych, 34 tys. analfabetów, w 1929 roku – 34,5 tys., 
w 1930 roku 32 299. Stanowiło to około 30% kolejnych roczników rekruta, co 
pokazuje skalę problemu. Część żołnierzy po ukończeniu kursu I stopnia, tj. trzech 
pierwszych klas szkoły powszechnej, zgłaszała się samorzutnie na kurs wyższy. W 1929 
roku ukończenie kursów wszystkich stopni potwierdziło zdaniem egzaminu przed 
komisją 92 913 żołnierzy, w 1930 roku 90 561 żołnierzy. Te dane, w zestawieniu 
z ogólną liczebnością sił zbrojnych, wahającą się w granicach 260-280 tys. żołnie-
rzy, wskazują na skalę nauczania. Można powiedzieć, że w tym czasie armia była 
miejscem i szkolenia, i nauki. Cyfry te będą spadać szybko w latach trzydziestych, 
kiedy obowiązkiem szkolnym objęta zostanie zdecydowana większość młodzieży. 
W 1938 roku zamierzano zamienić nauczanie początkowe w wojsku na obowiązkowe 
nauczanie poborowych – analfabetów, organizowane przy pomocy kuratoriów jeszcze 
przed podjęciem służby; prace nad tym projektem przerwała wojna. Elementem 
nauczania były też rozmaite kursy zawodowe dla żołnierzy dające im możliwość 
bądź doskonalenia umiejętności, bądź zdobycia podstawowej wiedzy uprawniającej 
do rozpoczęcia prywatnej działalności rzemieślniczej po ukończeniu służby. Z uwagi 
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na strukturę społeczną rekruta (60-65% stanowiła młodzież wiejska), największym 
zainteresowaniem cieszyły się kursy z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa, pszczelarstwa, 
kowalstwa. Niektóre organizowano z uwagi na potrzeby sił zbrojnych, które starały się 
wpływać na produkcję rolną tak, aby dostosować ją do wymagań armii: kursy hodowli 
owiec i kursy lniarskie miały w perspektywie prowadzić do zwiększenia produkcji 
wełny i lnu o jakości odpowiedniej dla przemysłu produkującego umundurowanie 
dla wojska18.

Można zatem powiedzieć, że armia II Rzeczypospolitej była miejscem zarówno 
szkolenia bojowego żołnierza, jak i nauki obejmującej dziesiątki tysięcy żołnierzy 
służby zasadniczej. Ta rola wojska, dawniej lekceważona, dzisiaj dostrzegana już 
przez historyków, ciągle jeszcze nie doczekała się kompleksowego opracowania 
w literaturze naukowej. Jej wypełnianie świadczy dobrze o kierownictwie sił zbrojnych, 
które poświęcało wiele uwagi problematyce nauczania i potrafiło wygospodarować 
potrzebne na ten cel środki finansowe, z drugiej zaś strony dowodzi, że państwo, 
mimo przeznaczania na kształcenie i wychowanie znacznej części budżetu, ciągle 
jeszcze nadrabiało na tym polu olbrzymie zaniedbania odziedziczone po zaborcach.

Warto przy tym podkreślić, że zarówno kursy nauki początkowej, jak i kursy 
zawodowe cieszyły się dużym zainteresowaniem żołnierzy. Zwłaszcza te ostatnie nie 
były przecież obowiązkowe, a miały niemal pełną „obsadę uczniowską”. Szymon 
Rudnicki, szeregowiec 15 pp. (pułku piechoty), pisał w liście do swoich kolegów 
z koła Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej: Można się tutaj nauczyć wielu 
pożytecznych rzeczy, a niepiśmienny, jak ma chęci, to się pisać i czytać nauczy…19.

Ze względów oczywistych istotne miejsce w systemie kształcenia i wychowania 
zajmowało bibliotekarstwo wojskowe. Biblioteki oddziałowe i okręgowe zapew-
niały kadrze dostęp do literatury fachowej polskiej i obcojęzycznej, do zbiorów 
kartograficznych, specjalistycznych pism wojskowych, np. „Przeglądu Piechoty”, 
„Przeglądu Kawalerii”, „Przeglądu Artyleryjskiego”, a także czasopism w językach 
obcych, gazet, periodyków, regulaminów, literatury popularnonaukowej z różnych 
dyscyplin wiedzy, jak również literatury pięknej. Ponadto biblioteki oddziałowe 
miały obowiązek gromadzenia wszystkich pozycji poświęconych historii danego 
oddziału, jego uczestnictwa w walkach o niepodległość i granice 1918-1920. W wielu 
oddziałach i Okręgach Korpusów kadra oficerska dobrowolnie opodatkowywała się 
na zakupy dla bibliotek.

Biblioteki oddziałowe dostarczały podręczniki i lektury do nauki początkowej, 
dostosowane do poziomu żołnierza. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 
(WINW), a następnie Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy (WINO) wydawały 

18 Szerzej o nauczaniu początkowym żołnierzy razem z danymi liczbowymi J. Odziemkowski, Armia…, 
op. cit., s. 41-50, tamże literatura i źródła oraz informacje o rozmaitych kursach zawodowych organizo-
wanych dla żołnierzy na s. 75-80.

19 List Szymona Rudnickiego z lipca 1932 r., Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Katolickie Związki 
Młodzieży Męskiej, t. 121.
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instrukcje organizacji kursów dla żołnierzy służby zasadniczej, a biblioteki pułkowe 
dokonywały zakupu literatury fachowej do wykorzystania w procesie nauczania żoł-
nierza i prowadzenia rozmaitych szkoleń; obok wcześniej wymienionych, prowadzono 
kursy spółdzielcze, introligatorskie, stolarskie, betoniarskie, ślusarskie, a nawet kursy 
kończące się uzyskaniem prawa prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W pracy wychowawczo-oświatowej ważną rolę odgrywały biblioteki żołnierskie. 
Gromadzono tutaj książki z serii Biblioteczka żołnierza polskiego poświęcone przede 
wszystkim historii oręża polskiego, dziejom, bogactwom naturalnym i geografii Polski, 
tomiki Biblioteki Społecznej skupiające się na tematach historycznych i opisie sytuacji 
wewnętrznej w Niemczech i Związku Radzieckim, literaturę piękną i memuarystyczną, 
przeważnie o profilu historycznym (preferowano dzieła Juliusza Słowackiego, Marii 
Konopnickiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Wacława  Gąsiorowskiego, Stefana 
Żeromskiego). Była też literatura związana ze wspomnianymi już kursami prowadzo-
nymi dla żołnierzy. Starano się, aby księgozbiór promował treści moralne, etyczne, 
patriotyczne, wykluczano dzieła sensacyjno-kryminalne i zawierające treści erotyczne.

Zarówno do bibliotek żołnierskich, jak i oddziałowych trafiały teksty sztuk, 
jednoaktówek i krótkich scenek, przygotowane do wystawienia przez cieszące się 
wśród żołnierzy znaczną popularnością amatorskie teatrzyki żołnierskie. W latach 
trzydziestych uzupełniły je sztuki pisane na specjalne zamówienie wojska, np.: Jak 
kapral Szczapa śmierć wykołował, Piechurzy na kwaterze.

Błędem byłoby sądzić, że rozwój bibliotek i czytelnictwa był powszechnie 
przyjmowany przez kadrę za konieczny czy pożyteczny dla wojska. Jeszcze u schyłku 
lat dwudziestych napotkać było można przykłady lekceważenia przez dowódców 
znaczenia bibliotek żołnierskich. Dla przykładu w Wytycznych dla pracy kulturalno-
-oświatowej z 1928 roku w oddziałach gen. Bolesława Popowicza, dowódcy Okręgu 
Korpusu (OK )VI, możemy przeczytać: Stan bibliotek żołnierskich jest na ogół niewy-
starczający. Istniejące w poszczególnych formacjach zbiory broszur i książek kompletowane 
dowolnie i bezplanowo, nie spełniają roli przypadającej w wychowaniu bibliotekom 
żołnierskim. Istniejący w związku z tym zupełny brak propagandy czytelnictwa wśród 
szeregowych zmusza mnie do specjalnego zajęcia się tą kwestią20.

W innym miejscu Wytycznych gen. Popowicz zauważa: Jak miałem możność 
stwierdzić, zrozumienie wartości pracy kulturalno-oświatowej wśród ogółu dowódców 
znacznie się pogłębiło, brak jednak jeszcze pewnego ujednostajnienia form i metody tej 
pracy. Praca kulturalno-oświatowa winna być prowadzona równolegle z właściwym 
wyszkoleniem wojskowym, jest bowiem jego uzupełnieniem i musi iść w dwu kierunkach, 
a to nauczania i wychowania21.

Starano się też, z rozmaitym skutkiem – najczęściej niestety dość miernym 
– rozbudzić wśród żołnierzy zamiłowanie do czytelnictwa. W pułkach na jednego 

20 Wytyczne pracy kulturalno-oświatowej na okres zimowy 1928/1929 (data nieczytelna), DOK nr II.  
Oddział Wyszkolenia, zbiory własne autora.

21 Ibidem.
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żołnierza przypadało zwykle od 3 do 5 wypożyczonych książek w skali roku, przy 
czym pamiętać należy, iż część wypożyczeń stanowiły regulaminy22.

Preferencje czytelnicze żołnierzy na przykładzie pozycji Biblioteczki żołnierza 
KOP przybliżył w wydanym ostatnio opracowaniu Piotr Dobrowolski; najczęściej 
wypożyczana była Trylogia Henryka Sienkiewicza, po niej Polacy na Syberii, dr  Balsamo 
Aleksandra Dumasa, Czytanki żołnierskie Antoniego Bogusławskiego i Popioły Stefana 
Żeromskiego23. Dopowiedzmy, że kiedy dwunastu laureatom konkursu, ogłoszo-
nego w 1932 roku przez Korpus Ochrony Pogranicza (KOP) na łamach gazetki 
„Na Straży”, dano do wyboru zestaw książek stanowiących nagrody dla zwycięzców, 
żołnierze wybrali osiemnaście publikacji z zakresu uprawy roli, cztery fachowe prace 
o ślusarstwie i stolarstwie, pięć książek o służbie w KOP, jedną pozycję o handlu i tylko 
sześć pozycji z literatury pięknej24. Książkę potraktowano zatem w sposób typowo 
użytkowy, wybierając pozycje pomocnicze w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych. Tylko około 20% wybranych pozycji świadczyło o sięganiu po książkę 
dla samej przyjemności czytania, czyli po literaturę piękną.

Pod koniec okresu międzywojennego polskie bibliotekarstwo wojskowe było 
już instytucją rozwiniętą, dysponującą gęstą siecią bibliotek i dobrze przygotowanym 
personelem. Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej przekroczyły pół miliona 
egzemplarzy, co stawiało ją w rzędzie największych książnic wojskowych Europy. 
Biblioteki nie zdołały wykształcić wśród żołnierzy nawyku sięgania po książkę, 
czytania dla samej przyjemności lektury; również kadra nie świeciła tutaj przykładem 
i w wielu meldunkach pojawiają się narzekania na brak głębszych zainteresowań 
czytelniczych wśród oficerów. II Rzeczpospolita ciągle jeszcze borykała się ze smutną 
spuścizną zaborów – a dane jej było przecież tylko dziewiętnaście lat pokojowego 
rozwoju, aby od podstaw zbudować gmach państwa, w tym także system oświaty, 
edukacji, usuwając równocześnie ogromne zniszczenia wojenne. Niemniej jednak 
działając w niełatwych warunkach i początkowo – tak jak mówił o tym gen. Edward 
Rydz-Śmigły – nie zawsze spotykając się ze zrozumieniem dla swej pracy, biblioteki 
wojskowe odegrały istotną rolę w procesie kształcenia i wychowania kolejnych 
roczników rozpoczynających służbę wojskową, kształtowania postaw obywatelskich 
i patriotycznych pokolenia młodzieży II Rzeczypospolitej, przysparzając Ojczyźnie 
świadomych obywateli, którym niebawem przyszło zdawać najtrudniejszy egzamin 
obywatelski w latach II wojny światowej i stalinowskiego zniewolenia.

22 O  skali wypożyczeń książek w  jednostkach OK I  w  1933 roku, zob.: Praca kulturalno-oświatowa  
w jednostkach Okręgu Korpusu nr I za 1933 r. Wykaz statystyczny, CAW, DOK I, I.371.1.52.

23 P. Dobrowolski, Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej, 
Warszawa 2017, s. 163-164.

24 „Na Straży” 1932, nr 15 z 15 listopada, nr 17 z 25 grudnia.
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STRESZCZENIE

W swoim artykule autor przedstawia zarys rozwoju bibliotekarstwa wojskowego od 
czasów stanisławowskich i powołania Szkoły Rycerskiej – Korpusu Kadetów do okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. Autor koncentruje się głównie na roli społecznej 
bibliotek wojskowych – mających za zadanie dostarczać wiedzy, ale również uczestniczyć 
w pracy nad ukształtowaniem żołnierza – obywatela, rozumiejącego sens swojej służby 
i walki oraz obowiązki obywatela wobec Ojczyzny.

ABSTRACT

In the article the author presents an overview of the military librarianship development 
from the Stanislaw August times and the establishment of the School of Chivalry – Corps 
of Cadet until the interwar period. The author focuses mainly on the social role of military 
libraries – designed to provide knowledge, but also to participate in the work on the 
formation of a soldier-citizen, understanding the meaning of his service and struggle as 
well as the citizen obligations towards the Homeland.
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Na przełomie XVIII i XIX wieku na ziemiach Rzeczypospolitej doszło do daleko 
idących zmian społeczno-politycznych. Okres panowania ostatniego polskiego króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego i próba reform nie przyniosły ratunku upadają-
cemu państwu. Podjęte działania nie naprawiły trudnej sytuacji I Rzeczypospolitej, 
jednak diametralnie odmieniły niektóre dziedziny życia. Jedną z nich była edukacja. 
Powstanie Komisji Edukacji Narodowej oraz Szkoły Rycerskiej – Korpusu Kadetów 
zrewolucjonizowało polskie szkolnictwo i wykształciło nowe elity. W wyniku zmian 
powstały obszary aktywności społeczeństwa, które wcześniej nie były znane. Jedną 
z nieistniejących dotąd potrzeb była konieczność stworzenia specjalistycznych 
bibliotek wojskowych. Rzeczpospolita nie była odosobniona, ponieważ, jak zauważył 
Marian Łodyński, podobne placówki powstawały w całej Europie w przybliżonym 
okresie do założenia polskiej Szkoły Rycerskiej1. Zmian tych nie zahamował nawet 
upadek państwa. Co więcej, można pokusić się o twierdzenie, że dopóki na ziemiach 
polskich istniała regularna armia, dopóty gromadzono na jej potrzeby specjalistyczne 
księgozbiory.

Potrzeba utworzenia wojskowej uczelni pojawiała się w Polsce już od czasów 
pierwszych królów elekcyjnych. Kolejni monarchowie deklarowali w pactach con-
ventach stworzenie takiej placówki. Wojciech Włodarkiewicz uważa, że powstanie 
szkoły wojskowej w czasach panowania Władysława IV Wazy przyczyniłoby się do 
zahamowania pierwszych symptomów upadku Rzeczypospolitej, wpłynęłoby na 
rozwój państwa oraz wzrost jego potęgi2. Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, 
gdyż z analizy życiorysów absolwentów Szkoły Rycerskiej można wywnioskować, 

1 M. Łodyński, Bibljoteka Szkoły Rycerskiej 1767-1794, Warszawa 1930, s.  11 i  nast.; S. Rosołowski, 
Książka i biblioteka w procesie kształcenia wojskowego w Polsce w okresie 1795-1831, cz. 2, „Roczniki 
Biblioteczne” 1973, z. 1-2, s. 68-71.

2 W. Włodarkiewicz, Geneza i funkcjonowanie Szkoły Rycerskiej, [w:] Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej.  
250. rocznica powołania Szkoły Rycerskiej, red. W. Włodarkiewicz, Warszawa 2015, s. 137.
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że stanowili elitę społeczeństwa i armii, a ich postawa wpływała na rozwój całego 
kraju, mimo że często było im dane działać na jego rzecz już po utracie suwerenności, 
o czym pisze Robert Stawicki: W trudnych dla Rzeczypospolitej czasach schyłku jej 
państwowości oraz w okresie niewoli narodowej, byli wychowankowie zdawali patrio-
tyczny egzamin, broniąc Konstytucji – walczyli przeciwko Rosji w 1792 r., i dowodzili 
armiami powstańczymi podczas insurekcji kościuszkowskiej 1794 r. Pośród 34 byłych 
kadetów, walczących w tym czasie, należy wymienić wysokich rangą wojskowych: Józefa  
Sierakowskiego, Józefa Orłowskiego, Henryka Ignacego Kamieńskiego, Michała Sokol-
nickiego i Józefa Sowińskiego. Wielu zasilało szeregi Legionów Polskich biorąc udział 
w wojnach napoleońskich, współtworzyło też armię Księstwa Warszawskiego oraz wyróż-
niało się jako dowódcy w powstaniu 1831 r.3. Warto też podkreślić, że wychowankowie 
Szkoły zostawali wybitnymi uczonymi, jak profesorowie matematyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Karol Haube i Józef Łęski czy matematyk, fizyk i twórca filozofii 
mesjanistycznej – Józef Hoene-Wroński. Osiemnastu absolwentów Korpusu zasiadało 
w ławach Sejmu Czteroletniego (1788-1792)4. Postawę, jaką kształtowano w Korpusie 
Kadetów pokazuje bardzo dobrze opinia Karola Ottona  Kniaziewicza, przekazana 
w liście do Komendanta Szkoły Rycerskiej księcia Adama  Kazimierza Czartoryskiego: 
Wychowany w Narodowej Szkole, która Twoim Mości Książę uczyniona duchem wydała 
krajowi tyle szanownych Obywateli, od ciebie być Żołnierzem, od Ciebie Mości Książę 
być się uczyłem Polakiem. Gmach, w którym pierwsze przepędziłem lata […] słowem 
każdy tu widok obudza w mej duszy te święte obowiązki5. Można by przytaczać jeszcze 
słowa wielu osobistości oraz przywoływać relacje, jakie składali absolwenci tej szkoły. 
Jednak warto się zastanowić co, oprócz nowatorskich metod nauczania, świadczyło 
o wysokim kunszcie wojennym oraz postawie patriotycznej wychowanków. Wydaje 
się, że duży wpływ na kształtowanie postaw uczniów miała nowoczesna biblioteka 
Korpusu oraz wysoka pozycja bibliotekarza w gronie pedagogicznym placówki.

W 1768 roku w akcie erekcyjnym ustalającym w szczegółach organizację 
pierwszej szkoły wojskowej – Szkoły Rycerskiej – Korpusu Kadetów Stanisław August 
Poniatowski w rozdziale poświęconym bibliotece pisał: w iedney z Sal Korpusowych 
ustawiona będzie Biblioteka pod strażą Bibljotekarza. Bibliotekę zaczęto tworzyć już rok 
wcześniej. W styczniu 1767 roku Komisja Skarbu wypłaciła 1971 złotych polskich 
(złp.) 2 grosze srebrne i 5 groszy miedzianych na zakup książek. Do końca tego roku 
na zakup publikacji wydano łącznie 15 920 złp., 2 grosze srebrne i 1 grosz miedziany. 
Ponadto od stycznia 1767 roku bibliotekarzowi wypłacane było wynagrodzenie 
w wysokości 200 złp. Dlatego też można sądzić, że książnica „pod strażą bibliotekarza” 
funkcjonowała już od 1765 roku i podlegała bibliotekarzowi, który był podporząd-
kowany dyrektorowi nauk, a ten Departamentowi Wojskowemu. Niezależnie od 

3 R. Stawicki, Dzieje Szkoły Rycerskiej – Korpusu Kadetów w latach 1765-1794, Warszawa 2015, s. 11.
4 Ibidem, s. 10-11.
5 Za: ibidem, s. 12.
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książnicy powstać miało archiwum, w którym m.in. miały być gromadzone raporty 
z przeprowadzonych egzaminów6.

Szkoła Rycerska znajdowała się w Warszawie i zajmowała Pałac Kazimierzowski.  
Na trzecim piętrze znajdowała się biblioteka, o czym świadczy relacja jednego  
z uczniów, Seweryna Bukara: …w najniższym były klasy w liczbie siedmiu, nad niemi 
były mieszkania kadetów; nad temi zaś mieszkania brygadyerów, komory brygadne, 
biblioteka i sale do pomieszczenia narzędzi fizycznych i astronomicznych7.

Marian Łodyński podaje, że biblioteka składała się z kilku pomieszczeń. 
Największe zajmowała czytelnia, a dwa przylegające do niej pokoje oraz korytarz 
wypełnione były szafami z książkami (te w czytelni ze względów estetycznych i prak-
tycznych były oszklone). Wystroju dopełniały portrety, które wspomina Seweryn 
Bukar: w bibliotece widzieć można było całą mythologię w medalionach owalnych 
wielkości rubla, delikatnie i dokładnie z gipsu wylanych w szufladach, które mieściły 
się i wsuwały w szafki maleńkie na ten koniec sporządzone. Pomieszczenia oświetlano 
latarniami oraz lampami ze świecami. Prawdopodobnie drzwi od książnicy były 
zamykane na kłódki8. Jak widać, zasadniczo biblioteka nie różniła się od tej, którą 
można spotkać dzisiaj. Zastanawia tylko oświetlenie przy pomocy świec, obecnie 
nie byłoby dopuszczone ze względu na bezpieczeństwo księgozbioru.

Pierwszym bibliotekarzem był paryżanin Filip Thevenot de Thannay. Już od 
początku istnienia Szkoły Rycerskiej jego pozycja w hierarchii Korpusu była wysoka, 
o czym świadczy nadanie mu, obok tytułów profesorów: prawa, wyższej matematyki, 
historii powszechnej oraz retoryki, tytułu konsyliarza nadwornego. Z czasem jego ranga 
wzrastała i po ustąpieniu F. Thevenota połączono tę funkcję ze stanowiskiem profesora9.

Biblioteka Szkoły Rycerskiej – Korpusu Kadetów była pierwszą placówką 
na ziemiach polskich, specjalizującą się w gromadzeniu i przechowywaniu specjali-
stycznego księgozbioru. Nie można zapominać jednak o zbiorach prywatnych, które 
zostaną włączone do zasobu bibliotek podległych instytucjom państwowym. Na 
przełomie XVIII i XIX wieku istniały prywatne biblioteki, zakładane przez żołnierzy. 
Szczególną popularnością cieszyły się w Legionach. Książki, rękopisy, mapy, plany, 
a nawet dzieła sztuki gromadziły takie osobistości jak: Jan Henryk Dąbrowski, Karol 
Kniaziewicz, Amilkar Kosiński, Aleksander Rożniecki, Michał Sokolnicki, Cyprian 
Godebski czy Karol Sierakowski10. Jednym z takich przykładów jest księgozbiór Jana 
Henryka Dąbrowskiego, przekazany w 1918 roku Warszawskiemu Towarzystwu 
Przyjaciół Nauk. Zgromadzono w nim dzieła o tematyce wojskowej – polskie, 
włoskie i francuskie regulaminy wojskowe, za przykład może posłużyć poważne 
dwutomowe dzieło francuskiego teoretyka, marszałka Francji, markiza Jacquesa 

6 M. Łodyński, Bibljoteka…, op. cit., s. 29-30.
7 Ibidem, s. 32.
8 Ibidem, s. 32-34.
9 Ibidem, s. 31.
10 S. Rosołowski, Książka i biblioteka…, op. cit., s. 71.
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François de Puységura, wydana w 1749 roku. Oprawa egzemplarza miała tłoczone 
złocenia oraz jedwabną zieloną tasiemkę11.

Na przełomie wieków tworzono inne niż Szkoła Rycerska placówki wojskowe. 
Proces ten trwał już od czasów ostatniego rozbioru Polski. W 1795 roku w Kaliszu 
Niemcy założyli Korpus Kadetów. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego przeszedł 
pod nadzór Izby Edukacyjnej i polskich władz wojskowych. Nauka trwała 6 lat, 
a kształciło się w nim 80 uczniów w wieku od 10 do 16 lat. Program zasadniczo nie 
odbiegał od programu szkół departamentalnych. Placówką kierowali kolejno 
płk Joachim Podczaski oraz płk Józef Regulski. Dalszym etapem edukacji absolwen-
tów Korpusu Kadetów w Kaliszu była nauka w Szkole Aplikacyjnej w Warszawie12.

Do 1820 roku Korpus podlegał Komisji Rządowej Wyznań Religijnych 
i Oświecenia  Publicznego, a potem Komisji Rządowej Wojny. W tym czasie został 
przekształcony w cztero-, a następnie sześcioklasową szkołę wojewódzką. Program 
nauczania poszerzono o nowe przedmioty: historię wojskowości polskiej oraz obcej, 
organizację wojska, taktykę, artylerię, miernictwo wojskowe, naukę o konstytucji oraz 
język rosyjski. Szkoła kształciła 240 uczniów13.

Korpus Kadetów w Kaliszu posiadał bibliotekę kierowaną przez Jana  Toporskiego. 
Księgozbiór liczył około 1000 pozycji i był gromadzony ze względu na potrzeby 
nauczycieli i uczniów. Na zbiory składały się publikacje w języku polskim: pod-
ręczniki szkolne z różnych dziedzin wiedzy, opracowania tematyczne, regulaminy 
wojskowe oraz roczniki czasopism. Po upadku powstania listopadowego kolekcja 
w 1832 roku została wywieziona do Petersburga i rozdzielona pomiędzy rosyjskie 
biblioteki i zakłady naukowe14. Do Polski część zbiorów z tej biblioteki wróciła 
w 1913 roku. Obecnie w zasobach Centralnej Biblioteki Wojskowej (CBW) jest 
ponad 120 woluminów książek oraz czasopism należących kiedyś do biblioteki 
Korpusu Kadetów w Kaliszu. Jest to najliczniejsza kolekcja pochodząca z bibliotek 
tamtej epoki, przechowywana w CBW15.

W omawianym okresie biblioteki powstawały w pułkach oraz jednostkach 
artylerii i inżynierii przeznaczone dla oficerów, korzystanie przez podoficerów z księ-
gozbiorów było rzadkością. Dla tych ostatnich oraz dla żołnierzy zaczęto tworzyć 
książnice dopiero w połowie XIX wieku. Było to związane z rozwojem technicznym 
sztuki wojennej, który wymagał lepszego przygotowania umysłowego żołnierzy, oraz 
ze zmniejszającym się poziomem analfabetyzmu społeczeństwa16. W zbiorach CBW 
zachował się pochodzący z biblioteki 2 Pułku Legii Warszawskiej regulamin musztry, 
wydany w  1791 roku dla piechoty francuskiej. Został opracowany przez Cypriana 

11 Kartki z dziejów polskich bibliotek wojskowych, red. Z. Rutkowski, Warszawa 1967, s. 11.
12 Ibidem, s. 13.
13 Ibidem, s. 14.
14 F. Radziszewski, Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych 

i prywatnych, Kraków 1875, s. 22.
15 Kartki z dziejów…, op. cit., s. 14.
16 S. Rosołowski, Książka i biblioteka…, op. cit., s. 69.
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Grodebskiego na użytek wojsk Księstwa Warszawskiego. Dowódcami tego pułku byli 
m.in.: płk Stanisław Potocki i płk Jan Krukowiecki. Niestety nie wiadomo, jak wyglądała 
reszta księgozbioru, niemniej jednak warto odnotować istnienie bibliotek tego typu17.

Szkoła Artylerii i Inżynierii Księstwa Warszawskiego powstała w 1809 roku 
w Warszawie w gmachu dawnego Collegium Nobilium. Kształcono w niej uczniów 
w wieku od 16 do 24 lat z zakresu rysunku, geometrii wykreślnej, architektury czy 
fortyfikacji. Wychowankami szkoły byli m.in. Józef Bem, Wojciech Chrzanowski, 
Klemens Kołaczkowski czy Ignacy Prądzyński. Placówka posiadała bibliotekę, o której 
utworzeniu stanowił artykuł 20 rozkazu z 1809 roku: Ma się sformować biblioteka, 
która złożona będzie naprzód z dzieł iedynie traktuiących o Artylleryi i inżenieryi, 
o sztuce woienney w ogólności, o urządzeniach szczególnych, o służbie różney broni, 
z naylepszych Xiąg matematycznych, fizycznych, chemicznych, metallurgicznych, na 
koniec z dzieł o wszystkich naukach i kunsztach, które interesować mogą Officyerów 
śwtłych, wpaiać w nich Ducha zgłębiaiącego i chęć do nauki…18. Na szczególną uwagę 
zasługuje fragment, mówiący że książki powinny zgłębiać ducha i chęć do nauki. Na 
kartach cytowanej pracy Marian Łodyński podaje spis woluminów, znajdujących się 
w zbiorach biblioteki. Autorem wykazu, uzupełnionego przypisami bibliograficznymi 
był gen. Aleksander Rożniecki19. W 1820 roku placówkę przekształcono w Szkołę 
Aplikacyjną Królestwa Polskiego i do tej szkoły wcielony został księgozbiór20.

W 1808 roku, z inicjatywy księcia Józefa Poniatowskiego, przy I Batalionie 
Artylerii utworzono Szkołę Zakładową Artylerii i Inżynierii, którą w 1809 roku 
przemianowano na Szkołę Elementarną Artylerii i Inżynierii. Uczniowie uczyli 
się tam: matematyki, historii, geografii, rysunku, kreślenia planów, architektury, 
artylerii, pirotechniki, języków obcych, fizyki, mechaniki, hydrauliki i kosmografii. 
Księgozbiór gromadzony był pod kątem potrzeb fachowych wykładowców i uczniów. 
Dużą jego część stanowiły XVIII-wieczne dzieła francuskie. W 1820 roku kolekcja 
została wcielona do biblioteki Szkoły Aplikacyjnej. W CBW obecnie przechowywane 
są pozycje pochodzące z tej książnicy. Co ciekawe wydane były w różnych miejscach, 
takich jak: Paryż, Amsterdam, Wiedeń, Turyn, Warszawa czy Wschowa21.

W omawianym okresie działały biblioteki w Komisji Rządowej Wojny oraz 
podległej jej Dyrekcji Inżynierów Placu Warszawa. O tych dwóch książnicach 

17 Kartki z dziejów…, op. cit., s. 17.
18 M. Łodyński, Karta z  dziejów polskich bibljotek kawaleryjskich, „Przegląd Bibljoteczny” 1929, z. 4, 

s. 515-516. Autor podaje, że rozkaz ten dotyczył Szkoły Aplikacyjnej, jednak Szkoła ta powstała w 1820 
roku, a nie w 1809. Należy sądzić, że M. Łodyńskiemu chodziło o Szkołę Artylerii i Inżynierii Księstwa 
Warszawskiego, która została przekształcona w 1820 w Szkołę Aplikacyjną. Powyższy opis biblioteki 
przytacza Zenon Rutkowski w wielokrotnie już cytowanej pracy: Kartki z dziejów…, op. cit., s. 19-20.

19 Cytowanie całości spisu wykraczałoby poza ramy objętościowe prezentowanego artykułu. zob.  
M. Łodyński, Karta z  dziejów polskich bibliotek kawaleryjskich, „Przegląd Bibjoteczny” 1929, z. 4, 
s. 516-520.

20 Kartki z dziejów…, op. cit., s. 19-20.
21 Ibidem, s. 21-22.
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wiadomo niewiele, ale warto odnotować, że istniały. Obecnie w zbiorach CBW 
znajduje się kilka egzemplarzy z tych placówek22.

Jedną z lepiej opisanych bibliotek tego okresu jest biblioteka Kwatermistrzostwa 
Generalnego Wojska. Jej historię przybliża obszerna monografia z 1925 roku autorstwa 
Kazimierza Konarskiego. Sama instytucja była odłamem wojska, skupiającym najin-
teligentniejsze jednostki korpusu oficerskiego, co powodowało, że była w niełasce 
Wielkiego Księcia Konstantego – zdaniem Kazimierza Konarskiego – przedkładają-
cego zdecydowanie wyżej plac musztry nad wszelkiego rodzaju laboratoria wiedzy 
wojskowej. Kwatermistrzostwo zajmowało się opracowywaniem map i miało na tym 
polu niemałe zasługi. Na szczególną uwagę zasługuje kilkuletnia żmudna praca nad 
demarkacyjną linią graniczną z Austrią i Prusami czy ustalenie wewnętrznych granic 
administracyjnych województw i powiatów23.

Biblioteka Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska liczyła około 1500 wolu-
minów24. Księgozbiór był starannie gromadzony, a zakup książek finansowany ze 
składek oficerów kwatermistrzostwa. Kierowali nią kolejno: kpt. Karol Grabowski, 
por. Sylwester Daniel Tolkemit oraz por. Tomasz Polakiewicz. Po upadku powstania 
listopadowego została wcielona w 1833 roku do Biblioteki Sztabu Generalnego Armii 
Czynnej, a następnie do Biblioteki Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W czasie 
I wojny światowej księgozbiór wywieziono do Rosji. W CBW zachowała się bardzo 
liczna kolekcja, jest to kilkadziesiąt tomów, głównie niemieckich i francuskich.

Szkoła Artylerii, zwana także Zimową Szkołą Artylerii, mieściła się w kosza-
rach Gwardii Wołyńskiej w Warszawie. Nauka trwała tam od listopada do marca, 
a uczniowie zgłębiali matematykę, artylerię, fortyfikacje, taktykę oraz służbę piechoty. 
Po ukończeniu kursu awansowali na podporuczników. Niestety o samej bibliotece 
niewiele wiadomo, w zbiorach CBW zachował się jeden wolumin pochodzący z tej 
książnicy25.

Szkoła Aplikacyjna była najwyższą szkołą wojskową Królestwa Kongresowego. 
Kształciła absolwentów kaliskiego Korpusu Kadetów, podoficerów, inżynierów 
artylerii i kwatermistrzostwa oraz oficerów garnizonu warszawskiego, których 
przyjmowano jako wolnych słuchaczy. Uczono tam m.in.: matematyki, geometrii, 
fizyki, chemii, strategii, fortyfikacji, pirotechniki, topografii oraz języków obcych. 
Komendantem szkoły był absolwent Szkoły Rycerskiej Józef Longin Sowiński. 
Biblioteką kierował Antoni Romanowski. Księgozbiór liczył około 2000 tomów 
i obejmował zbiory wcześniej już wspomnianych – Szkoły Elementarnej Artylerii 
i Inżynierów oraz Szkoły Artylerii i Inżynierów Księstwa Warszawskiego. Obie 

22 Ibidem, s. 23-25.
23 K. Konarski, Bibljoteka Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska, Warszawa 1925, s. 1-2.
24 Kazimierz Konarski podaje, opierając się na inwentarzu sporządzonym po powstaniu listopadowym, 

że księgozbiór liczył ok. 1000 pozycji, zaznaczając, że wtedy już wiele książek i map uległo zagubieniu. 
Dlatego liczba podana przez Zenona Rutkowskiego wydaje się prawdopodobna. Kartki z dziejów…, 
op. cit., s. 27, K. Konarski, Bibljoteka Kwatermistrzostwa…, op. cit., s. 3.

25 Kartki z dziejów…, op. cit., s. 31.
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te placówki zlikwidowano w 1820 roku. Po upadku powstania listopadowego 
feldmarszałek Iwan Paskiewicz podzielił księgozbiór na cztery części. Największy,  
liczący 1138 woluminów, wcielono do Biblioteki Rządowej, a 586 dzieł do Biblioteki 
Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Reszta trafiła do zakładów naukowych 
podległych Kuratorium Warszawskiego Okręgu Naukowego, a część wywieziono do 
Rosji. Zbiory Biblioteki Warszawskiego Okręgu Wojskowego w 1915 roku trafiły 
do Moskwy i Tuły. Najbogatsza część (ta przejęta przez Bibliotekę Rządową) w tym 
samym roku trafiła do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, skąd w 1930 roku 
decyzją rektora prof. Mieczysława Michałowicza oraz dyrektora Biblioteki doktora 
Stefana Rygla zostały przekazane do CBW. Były to niestety resztki niegdyś bogatej 
kolekcji. W zbiorach CBW znajdują się woluminy pochodzące z tej biblioteki. Są 
to głównie dzieła francuskie i niemieckie26.

Warto podkreślić, że dopóki na ziemiach polskich istniała regularna armia, 
dopóty była potrzeba posiadania dobrze zaopatrzonej, fachowej i inspirującej 
żołnierzy biblioteki. Jest to zauważalne już od czasów schyłkowego okresu I Rze-
czypospolitej, kiedy to razem z nowoczesną szkołą powstała nowoczesna biblioteka, 
potwierdza się także w epoce napoleońskiej oraz w okresie Królestwa Kongresowego.

18 marca 1921 roku podpisano w Rydze traktat pokojowy między Polską 
a Rosją i Ukrainą. Artykuł XI tego dokumentu zawierał postanowienie o zwrocie 
Polsce przez Rosję dóbr kultury zagrabionych od 1772 roku. Stało się to punktem 
wyjścia do trwajacej 15 lat rewindykacji polskich dóbr kultury. Akcja ta była wyda-
rzeniem bez precedensu w skali europejskiej, zarówno ze względu na skalę zjawiska, 
czas jej trwania, jak i tego, że prowadzona była na terytorium innego państwa27. 

Badanie polskich księgozbiorów oraz kolekcji nadal fascynuje badaczy. 
Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że polska kultura poniosła niepowetowane straty 
w okresie II wojny światowej. Należy jednak pamiętać, że wcześniejsze wydarzenia 
również miały swój udział w niszczeniu polskiego dziedzictwa narodowego, a 123 lata 
niewoli nie tylko zahamowały rozwój naszego kraju, lecz także przyczyniły się do 
utraty części dorobku Polaków z przełomu XVIII i XIX stulecia.

26 Kartki z dziejów…, op. cit., s. 33-34.
27 Szczegółowe opisywanie problemu rewindykacji polskich dóbr kultury wykraczałoby poza ramy obję-

tościowe niniejszego artykułu. Zagadnienie szerzej opisała Hanna Łaskarzewska. Zob. H. Łaskarzewska, 
Traktat ryski. Fakty i refleksje, „Cenne, bezcenne, utracone” 2013, nr 1 (74) – 4 (77), s. 62-67. 
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono polskie biblioteki wojskowe od schyłku I Rzeczypospolitej do 
czasów Powstania Listopadowego. Początkiem rozważań jest biblioteka Szkoły Rycerskiej 
– Korpusu Kadetów jako kolebki polskiego bibliotekarstwa wojskowego. Skoncentrowano 
się na przedstawieniu zadań, jakie miały spełniać książnice wojskowe oraz ich wpływu 
na wykształcenie i kompetencje żołnierzy. Ponadto podjęto próbę ustalenia losów kolekcji 
po likwidacji omawianych placówek. 

ABSTRACT

In the article the Polish military libraries since the end of Polish-Lithuanian Common-
wealth, including the library of the School of Chivalry – the cradle of Polish military 
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librarianship, till the November Uprising ware presented. The author focused on their 
tasks and impact on the education and competence of soldiers. An attempt  to determine 
the fate of the collection after the liquidation of the discussed entities was also made.
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Adam Łysakowski znany doskonale w kręgu niemalże wszystkich bibliotekarzy 
i bibliotekoznawców w Polsce. Prezes Związku Bibliotekarzy Polskich, dyrektor  
Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej oraz kilku bibliotek naukowych, 
twórca i dyrektor Państowego Instytutu Książki, ale przede wszystkim twórca zasad 
katalogu przedmiotowego, który stał się wyznacznikiem organizacji bibliotekarstwa 
polskiego w XX wieku. 

Łysakowski to przykład idealisty, który swoje wizje realizował za wszelką cenę. 
Narzucający swoją narrację innym, zawsze kierował się chęcią wdrożenia powszech-
nej przebudowy organizacji bibliotek tak, aby ich działania były spójne, a system 
katalogowania zbiorów jednakowy i przystępny w swej formie dla czytelników. 
Z pewnością był także człowiekiem, którego wizje przyszłości bibliotek wyprzedzały 
epokę – przez co obok licznych zwolenników, miał także oponentów. Był jednostką 
wybitną, która swej pracy poświęcała się bez reszty.

O Adamie Łysakowskim i jego działalności napisano już wiele od momentu 
jego śmierci w 1952 roku. Helena Hleb-Koszańska w 1971 roku podjęła próbę 
przybliżenia jego życiorysu, a Jan Kossonoga scharakteryzował efekty jego działalno-
ści1. Rok później ukazał się równie cenny artykuł Michała Ambrosa przedstawiający 
Adama Łysakowskiego jako bibliotekarza2. Ten sam autor przygotował biogram do 
Polskiego Słownika Biograficznego3. W 1974 roku Helena Hleb-Koszańska przybliżyła 
kolejne szczegóły życiorysu Łysakowskiego w artykule o ciekawym tytule: Inteligentny 
bibliotekarz – Adam Łysakowski4. W 1995 roku wydany został zbiór korespondencji 

1 H. Hleb-Koszańska, Adam Łysakowski – życie i  działalność, „Przegląd Biblioteczny” 1971, s.  5-51;  
J. Kossonoga, Dzieło Adama Łysakowskiego, „Przegląd Biblioteczny” 1971, s. 51-55.

2 M. Ambros, Adam Łysakowski jako bibliotekarz, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1972, T. 8, 
s. 285-313.

3 Polski Słownik Biograficzny, T. 18, Wrocław 1973, s. 598.
4 H. Hleb-Koszańska, Inteligentny bibliotekarz  –  Adam Łysakowski, [w:] Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa  

polskiego, Warszawa 1974, s. 213-234.

Zanim został wielkim bibliotekoznawcą… 
Kpt. Adam Łysakowski – organizator i pierwszy kierownik 
Okręgowej Biblioteki Wojskowej DOK nr VI we Lwowie 
(1919-1925)
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Adama Łysakowskiego, dotyczący zagadnień związanych z organizacją nowoczesnego 
bibliotekarstwa w Polsce. Pisma te pomagają poznać jego sylwetkę5. W 2002 roku, 
z okazji 50. rocznicy śmierci, Adamowi Łysakowskiemu poświęcono sesję naukową, 
której owocem był zbiór artykułów ilustrujących życie i działalność naukową głównego 
bohatera6, a także wydano fragmenty jego pamiętników za lata 1911-19197. Warto 
odnotować, że w 2017 roku, w 100-lecie istnienia Związku Bibliotekarzy Polskich, 
na łamach „Poradnika Bibliotekarza” ukazał się biogram Adama Łysakowskiego 
(w dziale: Sylwetki przewodniczących), przygotowany przez Hannę Łaskarzewską8.

Mógłby zatem czytelnik niniejszego tekstu, w związku z powyższym, zadać 
słuszne skądinąd pytanie – co nowego o Adamie Łysakowskim można jeszcze napisać, 
aby tekst miał w sobie coś z oryginalności?

Celem niniejszego artykułu nie jest ponowne napisanie całego życiorysu Adama 
Łysakowskiego. Lektura wszystkich powyższych biogramów wykazała, że kilkuletni 
okres jego służby w odrodzonym Wojsku Polskim jest opisany dość enigmatycznie. 
Wskazuje się głównie, że to w tym okresie powstał jego doktorat, co oczywiście jest 
zgodne z prawdą. Analiza wojskowej dokumentacji archiwalnej dostarcza jednak 
ciekawych informacji. Pozwala przede wszystkim stwierdzić, iż to właśnie w latach 
służby w armii i kierowania Biblioteką Wojskową Dowództwa Okręgu Korpusu 
nr VI (DOK VI) we Lwowie, Adam Łysakowski nabierał praktyki we właściwym 
organizowaniu działalności biblioteki, a z czasem sieci bibliotek, bo takowe bibliotece 
okręgowej podlegały. Tekst niniejszy ma zatem uzupełnić nieznaczną lukę w istnie-
jącej biografii o lata 1919-1925, kiedy najpierw porucznik, a potem kapitan Adam 
Łysakowski, organizował i kierował wojskową biblioteką we Lwowie. Pośrednio 
zilustrowana zostanie także działalność samej biblioteki lwowskiej we wspomnianym 
okresie, ponieważ dobrze zorganizowana przez  Łysakowskiego, przodowała wśród 
wszystkich bibliotek wojskowych w dwudziestoleciu międzywojennym.

Podstawę źródłową tekstu stanowi dokumentacja archiwalna przechowywana 
w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie oraz opracowania zwarte 
i artykuły podejmujące tematykę funkcjonowania bibliotek wojskowych w Polsce. 
Pewną rolę odegrały także źródła drukowane oraz wspomnienia Łysakowskiego, 
które wyjaśniają, jak trafił do armii.

5 Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców, wyboru z listów Adama 
Łysakowskiego, Mariana Łodyńskiego, Józefa Grycza i Heleny Hleb-Koszańskiej dokonała, wstępami, 
przypisami i indeksem opatrzyła M. Dębowska, Warszawa 1995.

6 Adam Łysakowski – bibliotekarz, bibliograf, bibliolog. Materiały z sesji jubileuszowej, Warszawa, 10 września  
2002, red. L. Paluszkiewicz-Horubała, Warszawa 2003.

7 A. Łysakowski, Mój pamiętnik 1911-1919. Fragmenty, wybrała i do druku przygotowała M. Dębowska, 
Warszawa 2002.

8 H. Łaskarzewska, Adam Łysakowski (1895-1952) – wiedza, doświadczenie, kreatywność. Cz. 1, „Poradnik 
Bibliotekarza” 2017, nr 1, s. 17-25; eadem, Adam Łysakowski (1895-1952) – wiedza, doświadczenie, 
kreatyw ność. Cz. 2, „Poradnik Bibliotekarza” 2017, nr 3, s.  14-20; eadem, Adam Łysakowski (1895- 
-1952) – wiedza, doświadczenie, kreatywność. Cz. 3, „Poradnik Bibliotekarza” 2017, nr 4, s. 12-20.
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Pierwsza biblioteka wojskowa na ziemiach polskich pojawiła się wraz z począt-
kami szkolnictwa wojskowego, które datuje się na 1765 rok – kiedy do życia powołano 
Korpus Kadetów Jego Królewskiej Mości w Warszawie, zwany także Szkołą Rycerską. 
Biblioteka w niniejszej placówce pojawiła się jednak nieco później, bo dopiero 
w 1767 roku. Kres jej istnienia wiązał się z zakończeniem działalności całej placówki 
oświatowej i rozbiorami Polski9.

W czasach zaborów biblioteki wojskowe istniały przy armiach zaborczych. 
Późniejsze biblioteki o charakterze wojskowym to placówki stworzone przy Związku 
Strzeleckim, Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Polskie formacje 
wojskowe, takie jak I Korpus Polski, Polska Siła Zbrojna czy Armia gen. Józefa Hallera 
także posiadały swoje biblioteki. Sformowanie Wojska Polskiego wymagało jednak 
stworzenia całościowego i jednolitego systemu bibliotek wojskowych10.

Pierwszym krokiem do ich powstania w Polsce było powołanie 10 lutego 
1917 roku Biblioteki Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, która w kolejnych 
miesiącach kilkakrotnie zmieniała swoje podporządkowanie. 13 czerwca 1919 roku, 
z rozkazu ministra spraw wojskowych, w Warszawie powołano do życia Centralną 
Bibliotekę Wojskową, która miała sprawować nadzór merytoryczny, oraz przyjąć rolę 
kierowniczą nad istniejącymi już zalążkami bibliotek niższego szczebla w armii. Przede 
wszystkim jednak planowano założenie sieci bibliotek wojskowych przy tworzonych 
wówczas Dowództwach Okręgów Generalnych (DOG)11.

Dowództwo DOG Lwów powstało 10 czerwca 1919 roku. Od samego początku 
istniał przy nim Zarząd Archiwalny, w którym powstał Dział Biblioteczny. Historia 
Działu, a wraz z nim Zarządu Archiwalnego, sięga jednak 10 stycznia 1919 roku, 
kiedy powołano go przy Dowództwie Wojsk Polskich w Galicji. W strukturach 
Zarządu Archiwalnego Dział Biblioteczny istniał do 31 stycznia 1920 roku, ponie-
waż 1 lutego tego roku powołano do życia Bibliotekę Okręgu Generalnego Lwów. 
Przejście armii na stopę pokojową oraz związana z tym reorganizacja spowodowały, 
że w drugiej połowie 1921 roku, w miejsce dotychczasowego OG Lwów, powstał 
Okręg Korpusu nr VI (OK VI) Lwów. Dotychczasowa Biblioteka OG stała się 
Biblioteką Wojskową OK VI, działającą nieprzerwanie do 1939 roku12. Była ona 

9 M. Łodyński, Biblioteka Szkoły Rycerskiej (1767-1794), Warszawa 1930, s. 29; A. A. Ostanek, Kształ-
cenie i wychowanie kadetów Szkoły Rycerskiej, [w:] Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250. rocznica 
powołania Szkoły Rycerskiej, red. W. Włodarkiewicz, Warszawa 2015, s. 178.

10 Szerzej: P. Dobrowolski, Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczy-
pospolitej, Warszawa 2017, s. 23-39.

11 Dziennik Rozkazów MSWojsk. 1919, nr 68, poz. 2213. Szerzej: K. Piwowarska, Centralna Biblioteka 
Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr 6/2 
(12), s. 532.

12 Szerzej: A. A. Ostanek, Dowództwo Okręgu Generalnego „Lwów”, czyli o początkach terenowej administra-
cji wojskowej w Małopolsce Wschodniej, „Historia i Świat” 2013, nr 3, s. 187-209; idem, Garnizon Lwów 
wczoraj i dziś – wymiar poznawczy i edukacyjny, [w:] Militaria w edukacji historycznej, t. 2, Przeszłości nie 
można zrekonstruować…, red. A. Drzewiecki, Ł. Różycki, Gdynia 2014, s. 130; idem, VI Lwowski Okręg 
Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921-1939, Warszawa 2013, s. 35.
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jedną z dziewięciu bibliotek usytuowanych przy Dowództwach OK (OK II – X) na 
terenie Polski. W przypadku OK I Warszawa, rolę tę pełniła Centralna Biblioteka 
Wojskowa – nadrzędna wobec bibliotek okręgowych13.

Biogramy Adama Łysakowskiego w sposób ogólnikowy traktują jego służbę 
w Wojsku Polskim, ograniczając się zazwyczaj do podania kilku najważniejszych 
faktów. Łysakowski urodził się 18 grudnia 1895 roku w Knihininie – kilkunastoty-
sięcznej wsi, która swymi granicami otaczała Stanisławów. W 1925 roku Knihinin 
został włączony w granice Stanisławowa, stąd w dokumentach jako miejsce urodzenia 
Adama Łysakowskiego pojawia się Stanisławów14. W 1913 roku ukończył gimna-
zjum w Kołomyi i w tym samym roku rozpoczął studia filozoficzno-filologiczne 
na Uniwersytecie Lwowskim. Jak wynika z jego wspomnień, wybuch I wojny 
światowej spowodował, że w każdej chwili spodziewał się powołania do wojska 
austro-węgierskiego, czego się jednak nie obawiał, bo chciał spełnić swój obowiązek 
Polaka i przyłożyć rękę do wielkiej przebudowy świata15.

Służbę wojskową Łysakowskiego można odtworzyć na podstawie jego teczki 
personalnej. Do armii austro-węgierskiej trafił 15 marca 1915 roku, z przydziałem 
do 15 Pułku Piechoty. Od 15 maja do 20 czerwca 1915 roku odbywał kurs oficerski, 
natomiast od 20 czerwca do 1 listopada 1915 roku służył w formacjach marszowych. 
1 sierpnia 1915 roku awansował na stopień chorążego. Czas pomiędzy 1 listopada 
1915 roku a 6 lutego 1916 roku spędził w szpitalu, po czym do 20 kwietnia 1916 roku 
służył ponownie w formacjach marszowych oraz skończył kurs minerski. Okres 
pomiędzy 21 kwietnia a 21 lipca to służba w formacjach frontowych i udział w wal-
kach na froncie tyrolskim. Od 21 lipca do 20 sierpnia ponownie przebywał w szpitalu 
celem ogólnej poprawy zdrowia. 1 sierpnia 1916 roku Łysakowski otrzymał awans na 
stopień podporucznika. Od 21 sierpnia 1916 roku do 21 marca 1917 roku ponownie 
służył w formacjach marszowych oraz odbył kurs narciarski. 21 marca skierowany 
na stanowisko dowódcy kompanii polowej na front, został ciężko ranny 5 września 
1917 roku. Przebywał w szpitalach i kurortach za względu na obrażenia (14 ran) do 
8 października 1918 roku. Pomiędzy 8 a 31 października 1918 roku skadrowany, 
a następnie zakwalifikowany do grupy inwalidów wojskowych, awansowany na 
stopień porucznika 1 listopada 1918 roku, odchodzi z armii austro-węgierskiej16.

Po odejściu z armii austro-węgierskiej 5 listopada 1918 roku Łysakowski zgłosił 
się do Wojska Polskiego. W początkowym okresie został oficerem inspekcyjnym 
Dowództwa Dworca Tarnów. Stąd jednak, już 27 listopada, został przeniesiony 
i 1 grudnia objął funkcję oficera w Referacie Żywnościowym Intendentury Dowództwa 

13 Dz. Rozk. MSWojsk. 1920 Nr 48 poz. 997; B. Kozaczyńska, Organizacja i działalność bibliotek wojsko-
wych Dowództw Okręgów Korpusów w latach 1921-1926, „Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego  
Archiwum Wojskowego” 2010, nr 3, s. 38-40.

14 Dziennik Ustaw 1924 Nr 102 poz. 937.
15 A. Łysakowski, Mój pamiętnik…, s. 20.
16 CAW, sygn. AP 909. Karta kwalifikacyjna dla Komisji Weryfikacyjnej z 1919 r.; Karta ewidencyjna 

z 28 VI 1919 r.
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Miasta we Lwowie. Stanowisko powyższe nie odpowiadało jego aspiracjom, zapisał 
bowiem wówczas: […] Ja połowicznie we wojsku działam. Jedynie do służby biurowej 
zdatny. Poświęcam siebie dla – intendentury. Może wkrótce zmiana nastąpi, bym mógł 
pracować tam, gdzie z zainteresowaniem większa wydajność pracy się złączy17.

Oczekiwana zmiana nastąpiła 11 stycznia 1919 roku, kiedy objął stanowisko 
zastępcy szefa Zarządu Archiwalnego Dowództwa DOG Lwów oraz kierownika 
Działu Bibliotecznego. 1 lutego 1920 roku został mianowany kierownikiem Biblio-
teki Wojskowej OG we Lwowie. 1 kwietnia 1920 roku otrzymał awans na stopień 
kapitana18.

Okres pomiędzy 1920 a 1925 rokiem (czyli odejściem z wojska) to czas, kiedy 
umożliwiono mu wreszcie pracę w kierunku, który leżał w gestii jego zaintereso-
wań. Początki nie były łatwe z wielu względów. 20 kwietnia 1920 roku bibliotekę 
przeniesiono z Koszar Jabłonowskich do siedziby Towarzystwa Wiedzy Wojskowej 
i jednocześnie kasyna oficerskiego przy ul. Fredry 1. Warunki tam panujące były 
wprawdzie lepsze, ale liczba przydzielonych pomieszczeń zdecydowanie za mała. 
Brakowało też sił pomocniczych. Obowiązki, jakie spoczywały na  Łysakowskim, były 
z kolei dość duże. Miał czuwać nad prawidłowym rozwojem planu bibliograficznego, 

17 A. Łysakowski, Mój pamiętnik…, s. 77.
18 CAW, sygn. AP 909. Karta kwalifikacyjna; Dziennik Rozkazów DOG Lwów 1920, L. 83, poz. 1373.

Il. 1. Karykatura  
kpt. Adama Łysakowskiego

Źródło: J. Sadowska, Adam Łysakowski  
(1895-1952), [w:] Adam Łysakowski – 

bibliotekarz, bibliograf, bibliolog. Materiały 
z sesji jubileuszowej…, s. 19.
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segregować wpływające dzieła według działów wiedzy wojskowej, tworzyć katalogi 
działowe, przygotowywać komunikaty bibliograficzne, prowadzić finanse oraz kon-
trolować i prowadzić nadzór merytoryczny nad bibliotekami pułkowymi. Jedynym 
pocieszeniem może być to, że obligatoryjnie był on zwolniony od jakichkolwiek 
innych zajęć służbowych19.

Biblioteka czynna była codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.30-14.30 oraz 16.00-19.30, w soboty 8.30-14.30, w niedziele i święta 10.30-12.30. 
Uprawnionymi do korzystania z jej zasobów byli oficerowie i urzędnicy wojskowi. 
Zbiory, poza szczególnie cennymi, wchodzącymi w skład biblioteki podręcznej, 
czasopismami oraz publikacjami z klauzulą „tajne”, były wypożyczane na 4 tygodnie. 
W gmachu przy ul. Fredry biblioteka mieściła się do 1924 roku, po czym – w wyniku 
likwidacji Zarządu Archiwalnego Dowództwa DOK VI – przejęła jego pomieszczenia 
w Arsenale Królewskim przy ul. Podwale 13. Tam na potrzeby biblioteki przeznaczono 
5 pokoi na I piętrze (biura, czytelnia czasopism oraz pracownia naukowa)20.

Chcąc ocenić efektywność prac kpt. Adama Łysakowskiego na stanowisku 
kierownika biblioteki, należy przeanalizować dane dotyczące działalności placówki 
w tym okresie. Do tego mogą posłużyć zestawienia finansowe oraz liczby ilustrujące 
aktualny stan zbiorów i czytelnictwa. Ciekawe są także raporty poinspekcyjne. W celu 
lepszego uwidocznienia tendencji, warto liczby ukazywać także w ujęciu procen-
towym. Jest to szczególnie istotne w przypadku zagadnień finansowych, ponieważ 
marka polska (mkp) ulegała bardzo szybkiej dewaluacji (szczególnie w 1923 roku, 
w okresie tzw. hiperinflacji).

Środki finansowe, którymi dysponował w 1920 roku kpt. Łysakowski, nie były 
imponujące. Z całości budżetu w kwocie 169 083 mkp, zaledwie 8100 mkp (4,8%) 
pochodziło z dotacji MSWojsk. Zdecydowaną większość tej sumy, bo 142 537 mkp 
(84,3%), stanowił podatek biblioteczny oficerów oraz opłaty za wypożyczenia. 
Ze sprzedaży książek i czasopism uzyskano kwotę 4676 mkp (2,8%), natomiast 
przychody inne dały kwotę 13 770 mkp (8,1%). Z powyższych sum 152 020 mkp 
(89,9%) wydano na zakup książek i czasopism oraz ich oprawę. Pozostałe 16 956 mkp 
(10%) wydano na zakup przyborów bibliotecznych21.

Rok 1921 to teoretyczny wzrost budżetu biblioteki, należy jednak pamiętać, że 
wartość pieniądza malała. Na budżet w kwocie 332 180 mkp subwencje MSWojsk. 
stanowiły 24 000 mkp (7,22%), podatek biblioteczny 305 143 mkp (91,9%), 
sprzedaż książek przyniosła wpływy rzędu 1590 mkp (0,5%), natomiast przychody 
inne 1447 mkp (0,4%). Również i tę kwotę zagospodarowano w zdecydowanej 

19 P. Dobrowolski, Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych..., s.  98-99;  
A. A. Ostanek, VI Lwowski Okręg Korpusu…, s. 152.

20 A. Kozłowski, Biblioteka wojskowa, [w:] Publiczne biblioteki lwowskie. Zarys dziejów, red. L. Bernacki,  
Lwów 1926, s. 64,

21 Dla porównania ceny i  zarobki w 1920 r. kształtowały się następująco: 1 litr mleka = 6 mkp; 1 kg 
słoniny = 120 mkp; 1 para butów męskich = 1000 mkp, dniówka robotnika = 100 mkp. Za: J. Słomka, 
Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Kraków 1929, s. 159.
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większości, wydano bowiem 314 427 mkp (94,6%). Z tej sumy na zakup książek 
i czasopism wraz z ich oprawą przeznaczono 308 414 mkp (92,8%), zaś na zakup 
przyborów bibliotecznych 6 013 mkp (1,8%)22.

W kolejnym roku budżet biblioteki wyniósł aż 1 418 802 mkp, przy czym sub-
wencje MSWojsk. stanowiły 568 000 mkp (40%), podatek biblioteczny 679 616 mkp 
(47,9%), sprzedaż książek i czasopism 100 769 mkp (7,1%), natomiast przychody 
inne – 70 417 mkp (5%). Z powyższej sumy wydano 1 232 284 mkp (86,8%). 
Z tego na zakup książek i czasopism oraz ich oprawę przeznaczono 1 173 256 mkp 
(82,7%), natomiast na zakup przyborów oraz wydatki inne 57 730 mkp (4,1%). 
Warto podkreślić, że w powyższym roku po raz pierwszy dokonano zakupu map, 
tablic i obrazów na kwotę 1300 mkp (0,1%)23.

W 1923 roku budżet biblioteki wyniósł 149 464 681 mkp, z czego subwencja 
MSWojsk. wyniosła 10 584 000 mkp (7,1%), podatek biblioteczny 89 264 095 mkp 
(59,7%), zysk ze sprzedaży książek i czasopism 9 090 650 mkp (6,1%), natomiast 
przychody inne 525 936 mkp (0,4%). Na powyższą kwotę po raz pierwszy złożyła 
się także subwencja Okręgowego Zarządu Towarzystwa Wiedzy Wojskowej (TWW) 
40 000 000 mkp (26,8%). Z łącznej sumy na działalność biblioteki spożytkowano 
149 438 759 mkp (99,98%), z czego na kupno książek i czasopism wraz z ich oprawą 
– 127 412 179 mkp (85,3%), na zakup map, tablic i obrazów – 10 070 000 mkp 
(6,7%), na kupno przyborów bibliotecznych – 11 108 110 (7,4%), natomiast na 
inne wydatki – 848 470 mkp (0,6%)24.

W 1924 roku do obiegu – zamiast marki polskiej – wprowadzono złoty polski, 
który wymieniano po kursie 1 800 000 mkp = 1 zł. Pozostała zatem na koncie 
biblioteki ubiegłoroczna kwota 230 300 mkp równała się 13 groszom. Nowy budżet 
biblioteki wyniósł 11 779,61 zł, z czego dotacje MSWojsk to 4083,98 zł (34%), 
subwencje TWW – 1022,22 zł (9%), podatek biblioteczny – 5876,04 zł (50%), 
natomiast przychody inne 797,24 zł (7%). Z tej kwoty wydano 11 376,47 zł (96,6%), 
z czego na kupno książek i czasopism wraz z oprawą 9473,83 zł (%), zakup map, tablic 
i obrazów – 198,15 zł (2%), nabycie przyborów – 419,17 zł (4%), natomiast wydatki 
inne – 650,32 zł (5%). W danym roku budżetowym we wrześniu, zatrudniono 
jedną osobę cywilną w charakterze pomocnika bibliotekarza, co wygenerowało 
koszty 635 zł (5%)25. Budżet na rok 1925 nie jest znany, wiadomo jedynie, że z roku 

22 Dla porównania ceny i zarobki w 1921 r. kształtowały się następująco: 1 kg słoniny = 1500-800 mkp; 
1 para butów męskich = 10 000-20 000 mkp, dniówka robotnika = 300 mkp. Za: ibidem.

23 Dla porównania ceny w 1922 r. kształtowały się następująco: 1 litr mleka = 400-500 mkp; 1 kg słoniny 
= 4500-9000 mkp; 1 para butów męskich = 40 000-50 000 mkp. Za: ibidem.

24 Dla porównania ceny w  1923 r. kształtowały się następująco: 1 litr mleka = 3  000-5  000 mkp;  
1 kg słoniny = 80 000-100 000 mkp; 1 para butów męskich = 600 000-1 000 000 mkp. Za: ibidem,  
s. 160.

25 Dla porównania ceny w  1924 r. kształtowały się następująco: 1 litr mleka = 3  000-5  000 mkp;  
1 kg słoniny = 80 000-100 000 mkp; 1 para butów męskich = 600 000-1 000 000 mkp. Za: ibidem, 
s. 160.
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poprzedniego pozostała suma 403,14 zł. Od tego roku likwidacji uległ podatek 
biblioteczny, zastąpiła go bowiem wkładka 10% Ogniska Oficerów we Lwowie26.

Kpt. Adamowi Łysakowskiemu nie było łatwo planować roczne wydatki. 
Subwencje MSWojsk. były niejednolite (wahały się od 4,8% do 40%), potrzeby 
natomiast duże. Podstawą budżetu biblioteki każdorazowo były środki pochodzące 
z opodatkowania oficerów, a od 1923 roku również subwencje TWW. Łącznie 
w latach 1920-1924 dotacje MSWojsk. stanowiły 20,5% budżetu, podatek biblio-
teczny – 55%, subwencja TWW – 17,5%, sprzedaż książek – 6,5%, natomiast 
przychody inne – 0,5%.

Warto zauważyć, że kpt. Adam Łysakowski w kolejnych latach skupił się 
przede wszystkim na stałym powiększaniu zbiorów bibliotecznych, a dopiero na 
końcu, w razie bezwzględnych potrzeb, uzupełniał materiały kancelaryjne i inne. 
W latach 1920-1924 z łącznego budżetu biblioteki 64,5% przeznaczono na zakup 
książek, 11,5% na zakup czasopism, 9% na wykonywanie opraw, 4,5% na zakup 
map, 5,5% na zakup przyborów oraz 5% na wydatki inne („lwią” część tej kwoty 
pochłonęło zatrudnienie pracownika bibliotecznego w 1924 roku). Wspomniana już 
przeprowadzka biblioteki w 1924 roku spowodowała konieczność jednorazowego 

26 „Biuletyn Biblioteki Wojskowej DOK nr VI we Lwowie” 1925, nr 1-4, s. 4.

Il. 2. Biuletyny Biblioteki Wojskowej DOK VI 
Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. P. 17608.
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wydania kwoty 500 zł na remont i przystosowanie pomieszczeń. W latach 1923-1925 
sumptem biblioteki wydawano „Biuletyn Biblioteki Wojskowej DOK nr VI we 
Lwowie”, który zawierał informacje dotyczące działalności placówki, wykonania 
budżetu, nowych nabytków, systemu katalogowania itp., co znacząco ułatwiało 
zapoznanie się kadry garnizonu lwowskiego z działalnością biblioteki.

Kierownictwo biblioteki stawiało sobie za cel przede wszystkim uzupełnienie 
braków w zakresie literatury fachowej, czasopism, map itp. Na zbiory biblioteki 
w początkowym okresie jej działania składały się głównie przejęte austriackie księ-
gozbiory wojskowe z biblioteki miejscowego kasyna oraz bibliotek pułkowych, 
co dawało około 16 000 woluminów. Niestety ponad połowę z powyższej liczby 
stanowiły niemieckojęzyczne regulaminy i instrukcje. Jeszcze w ciągu 1920 roku 
uzyskano 2500 tomów, a dalsze 2000 zakupiono. W 1921 roku pozyskano kolejne 
2500 tomów, a 1000 zakupiono. W 1922 i 1923 roku pozyskano 1500 egzemplarzy, 
natomiast zakupiono 500 egzemplarzy. Łącznie Biblioteka Wojskowa DOK VI do 
końca 1923 roku nabyła 28 000 tomów oraz 2000 map, choć trzeba mieć świa-
domość, że nie wszystkie znajdowały się bezpośrednio w jej zbiorach. Z powyższej 
liczby 15 000 tomów przekazano nieodpłatnie bibliotekom pułkowym (np. ze 
względu na to, że były to dublety), dalsze 4000 tomów sprzedano (m.in. z powodu 
braku przydatności pod kątem wojskowym). Pozostałe 9000 tomów właściwie zin-
wentaryzowano i wprowadzono do katalogu alfabetycznego. Dwie trzecie zbiorów 
stanowiły dzieła wojskowe, jedną trzecią ogólnonaukowe. W 1924 roku biblioteka 
posiadała w swych zbiorach około 12 500 tomów oraz 2100 map27 (z tego 9500 było 
skatalogowanych). Z tej liczby w języku polskim było 50% publikacji, niemieckim 
– 38%, francuskim – 9%, inne – 3%.

Sprawne kierowanie biblioteką przekładało się na wzrost czytelnictwa. 
Zachowane wykazy nie pozwalają zilustrować przekrojowo i w pełni dokładnie 
powyższego zjawiska, umożliwiają jednak zobrazowanie tendencji. W pierwszym 
roku działania biblioteki zapisało się 292 czytelników. W 1921 roku odnotowała 
370 nowych czytelników, choć nie wiadomo, ilu z poprzednich odeszło na skutek 
np. przeniesień służbowych. Podobnie było w kolejnych latach. W 1922 roku 
nowych czytelników, w stosunku do roku poprzedniego, było 136, w 1923 – 147. 
W 1921 roku odnotowano 30-procentowy wzrost liczby wypożyczeń w stosunku 
do roku ubiegłego, w 1922 – 35-procentowy, natomiast w 1923 – 15-procentowy. 
Zdecydowanie większy wzrost odnotować można w pracy czytelni – w 1921 roku, 
w stosunku do roku poprzedniego – wyniósł on 100%, w 1922 roku – 55%, a w 1923 
roku – 173%. Największym zainteresowaniem cieszyły się czasopisma bieżące, których 

27 Obliczenia własne na podstawie: „Biuletyn Biblioteki Wojskowej DOK nr VI we Lwowie”: 1923, 
nr  9-10; 1924, nr 1-11; 1925, nr 1-4; A. Kozłowski, Biblioteka wojskowa…, s.  64. W  zestawieniu 
z  1919 r. ilustrującym początkowe zasoby biblioteki, przesłanym do Oddziału III Naukowo- 
-Szkoleniowego Sztabu MSWojsk., przez szefa Zarządu Archiwalnego – Teofila E. Modelskiego oraz 
Adama Łysakowskiego, widnieje liczba 6000 woluminów,przejętych na rzecz biblioteki. Vide: CAW, 
sygn. I.300.8.5.
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czytelnictwo w 1921 roku wzrosło o 100%, w 1922 roku o 194%, natomiast w 1923 
roku o 110%. Generalnie czytelnictwo w ujęciu ogólnym odnotowywało stały wzrost: 
w 1921 roku – 30%, w 1922 roku – 68%, natomiast w 1923 roku – 73%28.

W związku z poniższymi statystykami nie dziwi fakt, że ogólna działalność 
kpt. Adama Łysakowskiego na stanowisku kierownika Biblioteki Wojskowej była 
oceniana bardzo pozytywnie przez przełożonych wszystkich szczebli. Ilustrują to 
noty, jakie otrzymywała zarówno biblioteka w wyniku kolejnych inspekcji, jak 
i jej kierownik osobiście. Jako ciekawostkę warto dodać, że to właśnie w wojsku 
rozpoczęła się długa znajomość kpt. Adama Łysakowskiego z ppłk. dr. Marianem 
Łodyńskim – długoletnim dyrektorem Centralnej Biblioteki Wojskowej, który 
kilkukrotnie osobiście inspekcjonował lwowską bibliotekę.

Tabela 1. Czytelnictwo w Bibliotece Wojskowej DOK VI we Lwowie w latach 1920-1923

SFERA DZIAŁALNOŚCI 1920 1921 1922 1923 WZROST

Nowi czytelnicy* 292 370 136 147 945
Wzrost liczby udostępnień 
(ogólnie)** 100% 30% 68% 73% 314%

Wzrost liczby wypożyczeń** 100% 30% 35% 15% 201%
Wzrost liczby udostępnień  
w czytelni** – 100% 55% 173% 423%

Wzrost liczby udostępnień 
czasopism bieżących** – 100% 194% 110% 617%

*   Bez czytelników z roku ubiegłego. 
** W stosunku do roku ubiegłego.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: „Biuletynu Biblioteki Wojskowej DOK nr VI we Lwowie”: 
1923, nr 9-10; 1924, nr 1-11; 1925, nr 1-4.

W wyniku kontroli wszystkich dziewięciu bibliotek okręgowych w 1922 
roku, placówka lwowska otrzymała jedną z najlepszych not, przez co szybko zaczęto 
ją stawiać za wzór zorganizowania. Kolejna inspekcja, przeprowadzona w 1923 
roku, dała jeszcze lepsze oceny. W efekcie całościowego raportu M. Łodyńskiego, 
ówczesny minister spraw wojskowych wyraził uznanie dla kierowników bibliotek 
OK IV Łódź, OK VI Lwów i OK X Przemyśl za zaangażowanie i inicjatywy, mające 
na celu rozwój tych placówek, mimo ograniczeń spowodowanych brakiem środków 
finansowych. Jednocześnie do członków Rad Bibliotecznych powyższych placówek 
skierowano pochwałę za ich działanie. Również w 1924 roku praca A. Łysakowskiego 
została doceniona, w kwietniu otrzymał pochwałę od dowódcy OK VI. W jego 

28 Obliczenia własne na podstawie: „Biuletyn Biblioteki Wojskowej DOK nr VI we Lwowie”: 1923, 
nr 9-10; 1924, nr 1-11; 1925, nr 1-4.
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dokumentach personalnych w rocznym uzupełnieniu widnieje ocena: „bardzo dobry 
oficer oświatowy”29.

Na zakończenie warto przytoczyć mało znaną, a ciekawą historię z jego dzia-
łalności we Lwowie. W trakcie kierowania biblioteką A. Łysakowski starał się na 
wszystkie możliwe sposoby usprawniać jej pracę. Walczył o przyznanie dodatkowych 
środków finansowych oraz zwiększenie liczby etatów. W 1922 roku zastosował szantaż 
w stosunku do swoich przełożonych z Oddziału III Sztabu Generalnego. Wczesną 
wiosną wystosował pismo z prośbą o przeniesienie do rezerwy, wskazując jako powód 
brak organizacyjnych i personalnych rozkazów, zapewniających Bibliotece Wojskowej 
utrzymanie właściwego poziomu i perspektyw rozwoju. Jego niekonwencjonalne 
działanie przyniosło skutki. W piśmie zwrotnym do Dowództwa OK VI napisano 
m.in. Wobec tego, że Biblioteka Wojskowa DOK we Lwowie ma wyjątkowe znaczenie 
dla tego eksponowanego środowiska wojskowego i że dalszy jej rozwój musi być otoczony 
specjalną opieką, należy poczynić kroki, aby kpt. Łysakowski Adam, dotychczasowy jej 
kierownik, pozostał trwale przy jej kierownictwie. Kpt. Łysakowski, absolwent kursu 
bibliotecznego w CBW, zorganizował Bibliotekę Wojskową DOK we Lwowie, wykazując 
przytem dużo inicjatywy oraz umiejętności taktownego i zręcznego rozwiązywania 
trudności30.

Co jeszcze ciekawsze, a niespotykane wręcz w armii, Łysakowski zgodził 
się pozostać na zajmowanym stanowisku w zamian za spełnienie jego oczekiwań 
dotyczących dalszego rozwoju biblioteki. W odpowiedzi do MSWojsk napisał m.in.: 
Chętnie pozostanę na zaszczytnem i odpowiedzialnem stanowisku […], jeśli MSWojsk. 
postanowi uwzględnić brak wymienionych przeze mnie zarządzeń, dotyczących: utworze-
nia etatu jednego bibliotekarza […], ewidencyjnej przynależności bibliotekarza do służby 
naukowo-oświatowej […], utworzenie etatu 3 pomocniczych pracowników cywilnych31.

Praca Łysakowskiego musiała być przez jego przełożonych naprawdę niezwykle 
doceniana, zamiast bowiem potencjalnych konsekwencji za ton oraz formę odpowie-
dzi – przystano na jego „warunki”. Wprawdzie nie udało się zrealizować ich od razu, 
jednak faktycznie można zaobserwować od tego momentu wprowadzanie nowych 
unormowań w pracach bibliotek okręgowych. W 1922 roku na ich działalność 
przeznaczono także dodatkowe środki finansowe. W kolejnych latach udało się spełnić 
postulat zwiększenia obsad etatowych bibliotek. Można zatem rzec, że ryzykowne 
posunięcie A. Łysakowskiego przyniosło wymierne efekty nie tylko w stosunku do 
kierowanej przez niego placówki lwowskiej, lecz także usprawniło działanie całej 
sieci bibliotek okręgowych.

29 CAW, sygn. AP 909. Odpis do rocznego uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej za rok 1923, od 1 XII 
1923 r. do 29 VIII 1924 r.; CAW, sygn. 303.5.206. Raport z wizytacji Bibliotek Wojskowych DOK 
i  Biblioteki Wyższej Szkoły Wojennej [z  1922 r.]; Raport z  wizytacji Bibliotek Wojskowych DOK  
i Biblioteki Wyższej Szkoły Wojennej z 16 X 1923 r.; Dziennik Rozkazów DOK VI 1924, nr 13, poz. 1.

30 CAW, sygn. AP 909. Pismo Szefa Sztabu Generalnego do Dowódcy OK VI z 16 III 1922 r.
31 CAW, sygn. AP 909. Pismo kpt. Adam Łysakowskiego do MSWojsk. z 7 IV 1922 r.
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Skuteczność w działaniu Łysakowskiego powodowała, że o lwowskiej bibliotece 
pisano także na łamach „Polski Zbrojnej”. Przykładowo w artykule zamieszczonym 
w kwietniu 1925 roku, a więc na trzy miesiące przed odejściem Łysakowskiego ze 
służby, możemy przeczytać: Biblioteka Wojskowa DOK nr VI we Lwowie rozpoczęła 
6 rok swego istnienia. Dotychczas zgromadziła ok. 12 000 tomów treści wyłącznie 
naukowej, wartości do stu tysięcy złotych. Dwie trzecie księgozbioru stanowią dzieła ściśle 
wojskowe, reszta przypada na inne dziedziny nauki. […] Katalogi alfabetyczne, działowe 
i specjalne ułatwiają korzystanie z księgozbioru. Książki wypożycza się do domu i na 
miejscu w czytelni, zaopatrzonej m.in. w 70 fachowych czasopism polskich i obcych32. 
Zacytowany fragment można uznać za swoiste podsumowanie pracy kpt. Adama 
Łysakowskiego, który mając ograniczone możliwości lokalowe i minimalne środki 
finansowe, stworzył jedną z najlepiej działających bibliotek okręgowych w Polsce.

1 lipca 1925 roku kpt. Adam Łysakowski, na własną prośbę, został przeniesiony 
do rezerwy, ustąpił jednocześnie ze stanowiska kierownika biblioteki. Zbliżała się 

32 Z życia biblioteki wojskowej DOK nr VI, „Polska Zbrojna” 1925, nr 99, s. 4.

Il. 3. Opis do rocznego uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej kpt. Adama Łysakowskiego  
za rok 1923 od 1 XII 1923 r. do 29 VIII 1924 r. 

Źródło: CAW, sygn. AP 909.
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obrona jego doktoratu na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Poza tym 
uważał, że jego misja na zajmowanym dotychczas stanowisku skończyła się, bowiem 
biblioteka była właściwie zorganizowana. Chcąc się rozwijać, musiał szukać nowych 
wyzwań.

Od 1925 roku związał się z Wilnem i Biblioteką Uniwersytetu Stefana  
Batorego, której w latach 1930-1939 był dyrektorem. Placówkę tę rozwinął i właściwie 
zorganizował. W trakcie okupacji w dalszym ciągu poświęcał się książkom, w tym 
wypadku bardzo często po prostu ratując je przed zniszczeniem. Po wojnie wrócił do 
prac związanych z organizacją bibliotek. Zmarł nagle w 1952 roku, nie dokończywszy 
wielu swoich koncepcji. Warto jednak pamiętać, że pierwsze doświadczenia w pracy 
organizatorskiej zdobywał właśnie w lwowskiej bibliotece wojskowej.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono pokrótce życiorys kpt. Adama Łysakowskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu służby w Wojsku Polskim i pełnienia funkcji dyrektora Biblioteki 
Wojskowej Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI (DOK VI) we Lwowie. Łysakowski jako 
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kierownik placówki dbał o jej rozwój instytucjonalny, rozbudowę księgozbioru oraz 
aktywnie promował czytelnictwo wśród kadry oficerskiej i żołnierzy.

ABSTRACT

The article briefly presents the biography of Capt. Adama Łysakowski, with particular 
emphasis on the period of his service in the Polish Army and performing the function of 
director of the Military Library of the Corps District Command no. VI (DOK VI) in 
Lviv. Łysakowski, as the head of the institution, took care of its institutional development, 
enriching of the book collection, and actively been promoting reading and providing an 
introduction to literature among the officers and soldiers.
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Dowództwo Okręgu Korpusu nr VI, bibliotekarstwo wojskowe, polskie biblioteki 
wojskowe.
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Współczesna literatura specjalistyczna z zakresu organizacji i zarządzania jest bardzo 
bogata. Prezentuje dużo rozważań teoretycznych i propozycji rozwiązań praktycznych 
wielu problemów szczegółowych ze wskazanego zakresu tematycznego. Często bazuje 
ona na przykładach konkretnych firm czy organizacji lub odwołuje się do nich. 
Od blisko już trzydziestu lat tematyka nowoczesnego zarządzania jest przenoszona 
także na grunt bibliotekarstwa. Wiele rozwiązań, które przed laty proponowano 
jako idealne czy wskazane dla organizacji produkcyjnych, handlowych, później 
usługowych z innych branż, zaczęto przenosić na typowe instytucje non profit, do 
grupy których zaliczają się także biblioteki. Proponowano i proponuje się zastosowanie 
ich w identycznej, czasem zmutowanej postaci. W zróżnicowanym stopniu pewne 
typy, grupy bibliotek, czy też czasem pojedyncze biblioteki, próbują wdrażać u siebie 
takie czy inne rozwiązanie. Polska literatura bibliologiczna także w niemałej mierze 
nasycona jest propozycjami zastosowania tychże rozwiązań. Niestety nierzadko 
są to tylko kalki tamtych pomysłów, w których słowo „X”, oznaczające określoną 
branżę, zastąpiono słowem „biblioteka”. Są to z reguły teksty przygotowane przez 
osoby spoza branży, lub młodych jej przedstawicieli, którzy – i słusznie, nie neguję 
tego – starają się propagować pewne rozwiązania nowatorskie. Czasem są to teksty 
bardziej przemyślane, w rozumieniu większego ich przetworzenia i dostosowania 
propozycji do odmiennej czy dość specyficznej sytuacji danej grupy bibliotek, 
najczęściej przedstawicieli średnio lub bardziej niż średnio doświadczonej kadry 
zarządzającej. Doceniam ich rolę w kształtowaniu naszej świadomości zawodowej 
i sam nie jestem wolny od prób takiego opisywania określonych zjawisk. Tym 
razem jednak chciałbym krótko przedstawić, jak w praktyce rozwiązano kilka 
z najważniejszych, według nas, problemów z zakresu organizacji i zarządzania dużą 
biblioteką naukową. Mam świadomość, że nie wszystkie z naszych doświadczeń mogą 
być przydatne w każdej innej bibliotece. Wynika ona z faktu znajomości realiów, 
w których organizacja zwana Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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funkcjonuje, a wraz z nią (nieposiadająca samodzielności prawnofinansowej) jej 
część składowa – Biblioteka Uniwersytecka, jak i tego, co podkreśla współczesna 
literatura ekonomiczna. Są to: odmienności warunków otoczenia każdej z bibliotek, 
a także stosowanych w uczelniach rozwiązań (w tym zasad organizowania sieci 
biblioteczno-informacyjnej i systemu jej finansowania), warunków lokalowych, 
wielkości zasobu, liczebności personelu, a nade wszystko liczebności i zróżnicowania 
grupy odbiorców, ich oczekiwań, jak i stopnia otwartości na realizację, szerszego niż 
podstawowy, wachlarza prac bibliotecznych – zadań ukierunkowanych na pełnienie 
misji społecznych, oświatowych, kulturalnych całej organizacji.

Abstrahując od sytuacji konkretnej biblioteki, spróbujmy wskazać najważniejsze 
z wyzwań, zadań, oczekiwań stawianych przed nami. Ich wykaz jest długi i bardzo 
zróżnicowany, ale bez wątpienia do najważniejszych należy zaliczyć:

 - ograniczanie kosztów funkcjonowania,
 - zmniejszanie zatrudnienia (minimalizacja kosztów z tym związanych) oraz 
dokonywanie zmian w jego strukturze (nowe stanowiska, inne kwalifikacje 
zawodowe, ale i predyspozycje osobowościowe personelu),

 - elastyczność struktur organizacyjnych i względna stałość opisów procedur 
wewnętrznych (w tym regulaminów),

 - koncentracja na podstawowych, niezbywalnych kompetencjach,
 - upraszczanie procedur wewnętrznych,
 - szybkie reagowanie na potrzeby i wymagania płynące z otoczenia (organi-
zatorów i użytkowników),

 - przekształcanie wewnętrze bibliotek zgodnie z założeniami „organizacji 
uczącej się”,

 - uwzględnianie procesów globalizacji, sprzyjających nawiązywaniu współ-
pracy z innymi organizacjami, bądź wymuszających tego rodzaju działania,

 - podejmowanie nowych zadań, w tym nieuznawanych tradycyjnie za biblio-
teczne, szczególnie w odniesieniu do bibliotek naukowych, a wyrażających 
się hasłami „Biblioteka trzecim miejscem”, „Biblioteka otwarta”, „Biblioteka 
uczestnicząca”.

Jakie zadania praktyczne wyznaczają te założenia teoretyczne, tak by współ-
czesna biblioteka naukowa mogła spełniać oczekiwania nowoczesności?

Jako pierwsze należy wskazać zmiany struktur organizacyjnych i związane 
z nimi, czy będące ich konsekwencjami, zmiany w sposobie zarządzania – głównie 
cedowanie odpowiedzialności na niżej usytuowane stanowiska. Struktury mają być 
płaskie, ze zmniejszoną do niezbędnego minimum liczbą komórek organizacyjnych, 
zminimalizowaną tym samym liczbą powiązań między nimi, uproszczonymi (skróco-
nymi) kanałami przepływu informacji. Przy czym ta struktura winna być „elastyczna”, 
tzn. nie ma być zapisana na stałe, ale ma ulegać modyfikacjom wraz z pojawianiem 
się nowych zadań lub odwrotnie: zanikiem konieczności samodzielnej realizacji przez 
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bibliotekę niektórych z nich. Wspomniana względna stałość winna charakteryzować 
także takie elementy organizacyjne jak opisy stanowisk, zakres czynności powierzanych 
poszczególnym pracownikom czy zapisy obowiązujących procedur wewnętrznych. Pod 
tym pojęciem rozumiem takie dokumenty wewnętrzne, jak np. polityka zarządzania 
zasobami, „droga książki” przez bibliotekę od gromadzenia aż do udostępniania, 
regulaminy itp. (np. Dąbrowicz M., Jazdon A., 2015). Jeśli zakładam bowiem, 
że charakteryzować ma nas w organizacji i praktycznym działaniu wspomniana 
elastyczność, to równocześnie podkreślę konieczność opisywania wewnętrznych 
procedur. Także po to, by można, podając je do wiadomości wszystkich pracowników, 
wymagać od nich samodzielności działania w odniesieniu do ich węzłowych zapisów. 
Działania samodzielnego, ale nie mającego nic wspólnego z samowolą działania, 
w którym dzięki opisanym procedurom minimalizujemy liczbę ewentualnych 
błędów, przerw spowodowanych niepewnością. Zachęcając pracowników do ich 
studiowania, tworzymy także właściwe warunki do zgłaszania przez nich uwag, 
zastrzeżeń, propozycji modyfikacji – pobudzamy do myślenia i dyskusji. Działanie, 
i jego opis w procedurach, musi również spełniać i ten warunek, charakteryzujący 
nowoczesne organizacje, jakim jest dążenie do prostoty. To, co możemy, powinniśmy 
wykonywać jak najprościej, najszybciej, ale też najpoprawniej, ponieważ usunięcie 
każdego ogniwa, każdej zbędnej czynności to eliminacja możliwości popełnienia 
błędu, przyspieszenie działania, większa efektywność, mniejsze koszty, czyli większa 
sprawność organizacyjna (zob. Jazdon A., 2010; Koncepcje organizacji bibliotek, 2012).

Ta zmiana wewnętrznych procedur, stałe dążenie do wewnętrznego „ulepszenia” 
biblioteki, jej organizacji i działania związane jest ze szkoleniem pracowników, ale 
też tworzeniem warunków „organizacji uczącej się”, do czego wrócę w dalszej części 
artykułu.

Drugim, ważnym elementem związanym z poprzednim będzie dążenie do 
koncentracji na podstawowych, niezbywalnych kompetencjach biblioteki, 
z eliminacją wszystkiego, czego wykonywać nie musimy, co mogą wykonać za nas 
lepiej, a często i taniej, przy użyciu swoistych dla siebie technologii i dzięki swej 
wysokospecjalistycznej kadrze, podmioty zewnętrzne. Mówimy więc o wdrażaniu 
elementów szczupłego zarządzania, outsourcingu strategicznego. Koncentrujemy się 
na naszych podstawowych kompetencjach, dzięki którym zadania możemy wykonać 
lepiej, sprawniej, dokładniej, szybciej. Równocześnie zderzają się tu dwa kolejne 
elementy związane z zarządzaniem: możemy redukować kadrę własną, a tę pozostającą 
możemy w większym zakresie szkolić, doskonalić, ale także lepiej wynagradzać. 
Z drugiej strony wcale nie musimy przez „odrzucanie” zadań zbędnych, dążyć jedynie 
do redukcji kadry, a tym samym oszczędności. Możemy przyjąć i rozważyć drugą 
z konsekwencji, jaką będzie podejmowanie nowych działań, usług, poszerzanie 
dotychczasowej grupy użytkowników naszej biblioteki. Wykonujemy nadal to, 
co dotychczas stanowiło podstawowy zakres naszego działania, ale równocześnie 
dzięki nowym usługom, godzinom otwarcia, poszerzamy ofertę i kierujemy ją do 
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grupy nowych użytkowników. Być może będą to działania niszowe, wycinkowe, 
skupione wokół wąskiej grupy materiałów bibliotecznych czy specyficznym gronie 
użytkowników, a więc będzie to „coś”, co oddalać nas będzie od przyjętych i uznanych 
kompetencji podstawowych. Ale równocześnie być może będziemy na „tym” budo-
wali własną specyfikę, element wyróżniający nas z otoczenia. Wszyscy gromadzimy 
i udostępniamy podręczniki dla studentów, literaturę naukową niezbędną do obsługi 
prowadzonej na uczelni dydaktyki i badań, ale jeśli obok tego zaproponujemy 
odbiorcom „coś” innego, specyficznego, to właśnie ta specyficzna usługa czy element 
zasobu będą budowały nasze specjalne miejsce w środowisku (Grabowska H., 2011).

Trzecim z podstawowych wyzwań będzie zmiana w zarządzaniu zasobami 
kadrowymi. Wspomniałem wcześniej o ewentualnych zmianach obsady etatowej 
biblioteki, możliwości jej ewentualnej redukcji lub utrzymania, z możliwością podjęcia 
się realizacji nowych zadań, co wynikać będzie z przyjętych założeń strategicznych, 
w pierwszym z punktów o zmianie stylu zarządzania w związku ze zmianami struktur 
organizacyjnych. W ujęciu kompleksowym musimy liczyć się ze zmniejszającą się 
liczbą pracowników zatrudnionych etatowo, być może przyjmowaniem do pracy 
osób z innymi umiejętnościami, kwalifikacjami, cechami osobowościowymi, ale 
równocześnie, a może nade wszystko, mówiąc językiem sportowym, takim ustawieniu 
zespołu, jego szkoleniem, dokształcaniem, rozwojem, połączonym z tworzeniem 
takiej kultury organizacji, która pozwoli na zaproszenie wszystkich pracowników 
do współzarządzania instytucją. Współzarządzania rozumianego czy realizowanego 
przez cedowanie kompetencji, odpowiedzialności, uprawnień na najniższe szczeble 
struktury. To wspomaga po raz kolejny wspominaną budowę „organizacji uczącej 
się”, eksperymentującej, ale równocześnie opartej na samodzielności pracowników, 
wymuszającej czy zachęcającej ich do kreatywności, i takie postawy nagradzającej 
(Wojciechowska M., 2014; Jazdon A., 2013).

W dalszej kolejności wśród naszych zadań należałoby wymienić stosowanie 
nowoczesnych technologii, czynienie biblioteki w większym stopniu dostępnej, a nie 
tylko zasobowej, uwzględnianie znaczenia zasobów niematerialnych, a wszystko na 
podstawie wyników badań satysfakcji użytkowników z jakości świadczonych usług, 
ich oczekiwań, względnie stałej współpracy z nimi (angażowania się użytkowników 
w kształtowanie biblioteki – jej zasobów, form usług, warunków dostępności), po 
to by dążyć do realizacji założeń, znanej w literaturze ekonomicznej, firmy idealnej, 
czyli takiej, której siłę napędową stanowi klient, a maksymalny efekt osiąga się przy 
minimalnym nakładzie pracy i finansów własnych. Takie spojrzenie na biblioteki 
zmusza do szukania rozwiązań w zakresie szerokiego e-zarządzania nimi, czyli 
budowania bibliotek wirtualnych oraz rozwoju współpracy między bibliotekami 
(np. Praczyk-Jędrzejczak M., Świstek-Oborska B., 2015). Współpracy w różnych 
zakresach, tworzącej pomiędzy instytucjami niewidzialne dla użytkownika sieci 
powiązań, wynikające czy powstające na jego zapotrzebowanie, w odpowiedzi na 
wyrażane przez niego życzenia. On zgłasza w naszej bibliotece potrzebę wykonania 
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określonej usługi, dostępu do zasobu, stawia pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, 
ale pozyskujemy ją z innej biblioteki i przedstawiamy czytelnikowi rozwiązanie. 
Zostaje on przez nas obsłużony nie wiedząc, że odpowiedź, usługa czy element zasobu 
przygotowano w innej bibliotece lub dostarczono z niej. Takie podejście wspomaga 
tworzenie wspomnianych poprzednio „wyróżników” naszej instytucji, czegoś, co 
nas różni od innych i może stanowić właśnie to, czego inni będą u nas szukali. Ale 
równocześnie założenie działania na takich zasadach wymaga otwartości i świadomej 
chęci tak rozumianej współpracy przez wszystkie podmioty. Można więc powiedzieć, 
że to czego oczekuje się od nas, to współpraca i specjalizacja, pozwalające w skali 
globalnej spełniać maksymalnie szybko, sprawnie i tanio potrzeby użytkowników 
(np. Biblioteka w czasie – czas w bibliotece, 2015).

Nie będę rozwijał wspomnianego hasła globalizacji, działania w warunkach 
globalizacji, ale będzie ono determinowało funkcjonowanie współczesnej, nowoczesnej 
biblioteki. Warto natomiast podkreślić drugi z wymiennych elementów, jakim są 
koszty. Tak, bez wątpienia to, czego oczekuje się dziś od nas to ich redukcja, lub 
utrzymanie na dotychczasowym poziomie, przy dążeniu do uzyskiwania jak najwyższej 
efektywności działania. Za te same środki mamy uzyskać czy robić więcej – to 
będzie stanowiło zawsze mocny argument w naszych rozmowach z organizatorami. 
Badanie kosztów, efektywności naszych działań jest dziś stosunkowo proste dzięki 
funkcjonowaniu 10-letniego już projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Nauko-
wych (stanowiącego dziś część szerszego projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek). 
Dostępna dla wszystkich chętnych aplikacja pozwala na łatwe zbieranie danych, 
przetwarzanie wyników i sporządzanie na ich podstawie analizy, określającej sytuację 
danej biblioteki w kontekście innych placówek (por. Derfert-Wolf L., Górski M., 
2008; Derfert-Wolf L., Górski M., Jazdon A., 2009; Wesołowska-Mis H., Jazdon A., 
2007).

Ostatnie z najważniejszych zadań bibliotek w obszarze nowoczesnej organizacji 
i zarządzania jest uczynienie z nich z jednej strony instytucji wsparcia dla organizacji 
macierzystych, a z drugiej włączenie w misję pełnienia szerszych funkcji społecz-
nych. Pierwsze, to podejmowanie funkcji czy realizacja prac, służących nie tyle samej 
bibliotece, ale dzięki jej zasobom i kadrze, ukierunkowanych na realizację zadań 
uczelni, potrzeb jej pracowników. Myślę tu o tworzeniu i prowadzeniu repozytoriów, 
administrowaniu czasopismami wydawanymi na uczelni w duchu nowoczesnego 
zarządzania nimi w celu zwiększania ich cytowalności, prowadzeniu baz dorobku 
pracowników uczelni, pomocy w opracowaniu wskaźników dla każdego z nich. Te 
działania pozwalają na inne postrzeganie roli biblioteki w systemie uczelni. Funkcje 
społeczne to natomiast coraz częściej przypisywane bibliotekom uczelnianym zadania 
oświatowe, kulturotwórcze, edukacyjne, niekoniecznie ukierunkowane tylko czy 
głównie na kadrę i studentów własnej uczelni, ale na szeroko rozumiane środowi-
sko. Coraz częściej rektorzy podkreślają, że uczelnia wyższa obok misji badawczej 
i dydaktycznej, winna realizować jako trzecią – misję społeczną. Wydaje się, że właśnie 
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biblioteka uczelni jest miejscem stworzonym do jej realizacji, przez organizację 
wystaw, spotkań autorskich, udostępnianie miejsca dla wydarzeń artystycznych, 
także osobom spoza uczelni (Jazdon K., Szulc A., 2015).

Realizacja tych wszystkich wyzwań będzie możliwa dzięki budowie – wspo-
minanej już na wstępie – właściwej kultury organizacji, która wspomagać będzie 
zarówno wewnętrzną przemianę strukturalną instytucji, jak i wewnętrzną przemianę 
każdego z jej pracowników, pozwalających zadania bibliotekarskie, jak i te wspomniane 
z realizowaną funkcją społeczną, właściwie podjąć i doprowadzić do finału. Szybko, 
sprawnie, bezbłędnie, tanio, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, ale i organizatora, 
prezentując się jako organizacja działająca na rzecz swego podstawowego odbiorcy, ale 
też rozumiejąc potrzeby szersze i włączając się w ich realizację. 

Wiemy, że kultura ta musi być stworzona dla każdej z instytucji oddzielnie, 
oddolnie, wewnętrznie, zgodnie z jej możliwościami, warunkami i wymogami otoczenia, 
ze świadomością, że w każdej z nich podstawę stanowi następujące założenie: w bibliotece 
najważniejszy jest człowiek! Każdy człowiek: pracownik, czytelnik z podstawowej 
czy docelowej grupy użytkowników, ale i ten, który przyjdzie tu być może pierwszy 
lub ostatni raz (zob. Zybert B., 2004; Jazdon A., 2008; Głowacka E., 2015).

Jak staramy się te założenia zrealizować w  Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Poznaniu?

Zanim pokrótce odpowiemy na to pytanie i wskażemy najważniejsze z podję-
tych działań, przypomnijmy, że funkcjonujemy w gmachu z końca XIX wieku, który 
jest piękny, ale niedostosowany do funkcji nowoczesnego bibliotekarstwa. Zabytkowy 
charakter gmachu nie pozwala na wprowadzenie żadnych rewolucji budowlanych, co 
powoduje np. pozostawienie zbioru w magazynie zamkniętym i niemożność realizacji 
obsługi użytkownika w wolnym dostępie. To, oraz brak, np. dużej, nowoczesnej sali 
wykładowej czy możliwości zorganizowania w pełnym tego słowa znaczeniu kawiarni 
lub baru, stanowi duże ograniczenie. Dylematem podstawowym każdego szefa tej 
instytucji będzie więc próba jej unowocześnienia, innowacyjnego zorganizowania 
w bardzo tradycyjnych przestrzeniach (Skutecki J., Jazdon A., 2017).

Przegląd wdrożonych rozwiązań rozpocznijmy od sprawy wykraczającej poza 
samą Bibliotekę Uniwersytecką, rozumianą jako centralna biblioteka uczelni. Wia-
domo, że nadrzędne jest tu pojęcie uczelnianej sieci biblioteczno-informacyjnej. 
To, co udało się wdrożyć w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, to likwidacja małych 
bibliotek instytutowych, katedralnych, zakładowych itp., i zbudowanie układu 
składającego się wyłącznie z centralnej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz dużych 
bibliotek dwuwydziałowych: Nauk Społecznych oraz Studiów Pedagogicznych, 
a także Neofilologii oraz Anglistyki, a ponadto wydziałowych:

•	Filologii Polskiej i Klasycznej,
•	Prawa i Administracji,
•	Politologii i Dziennikarstwa,
•	Historii,
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•	Fizyki,
•	Matematyki i Informatyki,
•	Chemii,
•	Biologii i Nauk o Ziemi,
•	Geografii i Geologii,
•	Teologii,
•	Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.

Dla tak zbudowanego systemu możliwe stało się wprowadzenie i zarządzanie 
takimi podstawowymi zagadnieniami jak:

 - jednolity poziom rozwoju systemu komputerowego, rozumiany jako wpro-
wadzany systemowo, równolegle we wszystkich jednostkach, pozostający 
zawsze na tym samym poziomie,

 - jednolite zasady funkcjonowania, stosowane rozwiązania, system szkoleń 
pracowników,

 - wspólne zasady udostępniania (identyczne godziny otwarcia, system zapisów, 
rozliczeń, liczba i terminy wypożyczeń),

 - uzgodnione zasady gromadzenia, zapisane w obowiązującym w systemie 
dokumencie Polityka zarządzania zasobami.

Ich katalog można by zapewne poszerzyć, ale nie o wymienianie kolejnych 
zakresów współdziałania tu chodzi. Stwierdzić chcę bowiem tylko, że w tak rozbu-
dowanym systemie bibliotecznym, obejmującym 15 wydziałów, zlokalizowanych 
w różnych częściach miasta (dodatkowo z jednym wydziałem pozamiejscowym), 
obejmującym 42 tys. studentów i 5 tys. pracowników, udało się stworzyć jednolitą 
sieć, która działając na wspólnych zasadach, pozwala wszystkim z każdego z jej 
elementów korzystać w tym samym czasie, na tych samych zasadach, z zasobu fizycznie 
rozproszonego, ale wspólnie, w uzgodniony sposób budowanego.

Wracając jednak do samej Biblioteki Uniwersyteckiej, jako pierwszy element 
wskażmy jej strukturę organizacyjną. Jeszcze przed niespełna trzema dekadami 
składała się ona z 20 oddziałów, w ramach których działały 23 sekcje, uzupełnione 
samodzielnymi stanowiskami pracy. Zatrudnionych w niej było 178 pracowników 
merytorycznych, którzy obsługiwali (nie pracując w niedziele i zamykając bibliotekę 
w sierpniu) około 15 tys. studentów i 4 tys. pracowników. Obecnie obsługujemy 
wspomniane 42 tys. studentów i 5 tys. pracowników, pracując bez przerw letnich, 
7 dni w tygodniu, w grupie 160 pracowników, w następującej strukturze (stan 
na 31.06.2017):

Dyrektor, któremu podlegają:
•	Oddział Kontroli Zasobu,
•	Oddział Zbiorów Specjalnych,
•	Oddział Administracyjno-Gospodarczy,
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Z-ca dyrektora ds. zasobów, któremu podlegają:
•	Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów,
•	Oddział Opracowania,
•	Oddział Digitalizacji,

Z-ca dyrektora ds. usług, któremu podlegają:
•	Oddział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy,
•	Oddział Udostępniania,
•	Oddział Innowacji i Wdrożeń.

Wśród nich tylko Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz Oddział 
Udostępniania dzielą się wewnętrznie na sekcje. W Oddziale Zbiorów Specjalnych 
wydzielono pracownie zajmujące się różnymi kategoriami materiałów, ale założenie 
organizacyjne i system pracy jest tu podobny jak w większości oddziałów. Zasadza 
się w całej instytucji na tym, że poszczególne zadania zostały rozpisane na stano-
wiska pracy, a pracownicy je piastujący mają pełną odpowiedzialność za realizację 
przypisanych zadań, otrzymując stosowne uprawnienia do samodzielnego działania. 
Zamierzeniem, ale i efektem wprowadzanych zmian, stało się powołanie małej 
liczby dużych, silnych personalnie oddziałów, bez ich wewnętrznego podziału 
na jednostki organizacyjne niższego stopnia. Kierownik jednostki, jak to okre-
ślamy w opisie stanowisk, jest moderatorem działań podległego mu personelu, 
a nie organizatorem pracy każdego z pracowników. Natomiast każde stanowisko 
ma dokładnie przydzielony zakres odpowiedzialności, czyli wykaz zadań za orga-
nizację i realizację których jest odpowiedzialny dany pracownik. W ten sposób na 
dane stanowisko scedowane są uprawnienia i kompetencje. Pracownik ma dużą 
samodzielność w realizacji zadania, nie ma nad sobą kierownika sekcji czy pracowni, 
który kierowałby na stałe jego pracami, zlecał mu codziennie zadania, doradzał, 
podpowiadał i kontrolował. Funkcje te należą do kierownika oddziału, ale zrozumiałe, 
że w sytuacji, w której ma on pod sobą nie 2-3, ale 15-25 pracowników, żaden 
z podwładnych nie może zdawać się na rozwiązywanie przez niego codziennych 
problemów. Pozwala to stwierdzić, że każdy pracuje na samodzielnym stanowisku 
pracy: ma duże uprawnienia, kompetencje, samodzielność, ale też odpowiedzialność. 
Taki system sprzyja rozwojowi pracowników, motywuje ich do profesjonalnego, 
o jak najwyższej jakości, działania, co potwierdza takie właśnie założenia opisane 
w literaturze przedmiotu (Jazdon A., 2013, 2017).

W systemie tym istnieją stanowiska z przypisanymi zadaniami, za których 
organizację odpowiada dany pracownik, ale których sam nie może zrealizować, 
np. organizacja wystaw, szkolenia, promocja itp. Rozwiązanie jest teoretycznie 
proste: dany pracownik odpowiada za ich przygotowanie, organizację, ale realizacja 
jest rozpisana na większe zespoły, np. osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, 
warsztatów. Tu przejawia się rola przełożonego moderatora, który nierzadko budowę 
zespołu realizującego tak szerokie zadanie, musi uzgadniać z kierownikami innych 
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oddziałów. Dotykamy tu bardzo ważnego, ale nie najłatwiejszego elementu takiego 
stylu zarządzania – świadomego akceptowania przez wszystkich takich reguł.

Kolejny ważny element całego systemu stanowią zakresy obowiązków. 
Oczywiście mam świadomość, że taki dokument podpisują wszyscy nowo przyjęci 
w każdej bibliotece w kraju. Chcę jednak wskazać, iż te przygotowane i obowiązujące 
w Bibliotece Uniwersyteckiej różnią się zapewne od większości stosowanych. 
Są to dokumenty 6-8 stronicowe, pozwalające realizować następujące cele:

 - jasne określenie celu istnienia stanowiska pracy i pożądanego wkładu 
w realizację celów firmy,

 - uporządkowanie zakresów zadań, odpowiedzialności i obowiązków,
 - określenie standardów wykonania pracy,
 - eliminacja działań i czynności niepotrzebnych oraz precyzowanie zakresów 
obowiązków poszczególnych pracowników,

 - przygotowanie podstaw do stworzenia systemu ocen pracowników i systemu 
kompetencji zawodowych.

Zwracam szczególną uwagę na ostatni z wymienionych.

Każdy dokument składa się z następujących części:
 - nazwa stanowiska/pełniona funkcja,
 - miejsce stanowiska w strukturze firmy,
 - cel istnienia stanowiska,
 - najważniejsze zadania na stanowisku,
 - zakres odpowiedzialności,
 - zakres uprawnień,
 - współpraca i zakres kontaktów służbowych,
 - kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań na danym stanowisku,
 - dodatkowe informacje.

Tak skonstruowany dokument to nie tylko zapisanie mniej lub bardziej 
szczegółowo zakresu zadań, które pracownik ma realizować. To, jak widać, szersze 
umieszczenie danego stanowiska wśród innych, ze wskazaniem uprawnień, odpo-
wiedzialności, ale i wymaganych kompetencji. Te ostatnie definiujemy następująco:

 - zespół umiejętności, wiedzy i doświadczeń umożliwiających pełnienie 
funkcji, zajmowanie stanowiska, na które składają się:
a)  kwalifikacje niezbędne – minimalne, ale pozwalające danej osobie 

wypełniać efektywnie powierzone jej obowiązki,
b)  kwalifikacje pożądane – pozwalające szybciej być w pełni efektywnym, 

stwarzające szanse na większą kreatywność, szybszy rozwój, inne 
(lepsze) wykorzystanie w firmie.
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Oznacza to, iż na pierwszym poziomie wskazane są kompetencje niezbędne dla 
danego stanowiska, na drugim dodatkowe, pozwalające pracownikowi lepiej funkcjo-
nować, bardziej profesjonalnie wykonywać zadania. Pracownik jest namawiany czy 
wspomagany w dążeniu do ich zdobycia. Kwalifikacje dodatkowe na tym stanowisku 
są, jak łatwo się domyślić, podstawowymi na stanowisku wyższym, którego opis jest 
uzupełniony o wykaz kompetencji dodatkowych, które z kolei są podstawowymi na 
kolejnym szczeblu. Tym samym, każdy pracownik od początku wie, jak winien się 
rozwijać, aby awansować. Ponieważ ma on prawo znać opisy innych stanowisk, może 
tak kształtować swe kompetencje, aby przejść do pracy o innym charakterze. Taki układ 
pozwala nawet młodemu stażem pracownikowi próbować określać w perspektywie kilku 
czy nawet kilkunastu lat własną drogę rozwoju zawodowego. Proponujemy przy tym, 
by zgodnie z jednym z założeń tworzenia kultury organizacyjnej ambicje swoje wyrażał 
jasno, aby nie pozostawały one ukryte, bo to umożliwia przełożonym wskazywanie dróg 
rozwoju, wspomaganie pracownika w realizacji jego projektów. Oczywiście dla dyrekcji 
stanowi to też punkt wyjścia do budowania dalekosiężnej polityki kadrowej instytucji 
(Jazdon K., Wesołowska-Mis H., 2008).

Kolejnym elementem zbudowanego systemu są nałożone niejako na wspomnianą 
strukturę hierarchiczną stałe zespoły zadaniowe. Stanowi to realizację założeń budowy 
struktury macierzowej. Powołano 9 zespołów, o następujących zadaniach:

•	Selekcji i Doboru – ocena i podejmowanie decyzji dotyczących wpro-
wadzania do zbiorów nowych nabytków, umieszczania ich w kolekcjach, 
przesuwania między kolekcjami;

•	Specjalistów dziedzinowych – współpraca z bibliotekarzami bibliotek 
wydziałowych i pracownikami nauki w celu zakupu literatury, współpraca 
wewnętrzna w zakresie problemów objętych specjalizacją (gromadzenie, 
informacja, szkolenia);

•	Selekcji Retrospektywnej – selekcja materiału zbędnego z zasobów BU;
•	Digitalizacji – dobór materiałów, zasady ich opracowania i udostępniania, 

współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym szczególnie z Wielkopolską 
Biblioteką Cyfrową;

•	Wydawnictw i Promocji – inicjowanie akcji promocyjnych, wydawnictw 
własnych, współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ww. zakresie;

•	Źródeł elektronicznych – dobór materiałów elektronicznych, zasady ich 
gromadzenia, udostępniania, współpraca z użytkownikami;

•	Szkoleń – organizacja szkoleń dla pracowników i studentów UAM, innych 
grup; szkolenia dla bibliotekarzy systemu oraz szkolenia środowiskowe, 
prowadzenie okresowych i bieżących konsultacji;

•	Współpracy z NUKAT-em – koordynowanie procedur, rozwiązywanie 
problemów natury merytorycznej i technicznej;
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•	Ochrony Zbiorów – opracowywanie założeń polityki ochrony, praca na rzecz 
poprawy warunków przechowywania, typowanie zagrożonych materiałów 
bibliotecznych do przenoszenia na inne nośniki.

Do pracy w zespołach zadaniowych zapraszani są praktycznie wszyscy pra-
cownicy Biblioteki. Niektórych powołuje dyrektor, uznając, że ich kompetencje, 
umiejętności muszą być dla dobra instytucji wykorzystane w pracy zespołów. Inni 
mogą się dopisać do ich składu samodzielnie. Zakładamy, że każde z zebrań zespołu 
jest otwarte, tzn. że w zależności od poruszanej problematyki mogą w nim uczest-
niczyć wszystkie osoby zainteresowane, zapraszane przez zawiadujących pracami 
zespołu. Chcieliśmy dzięki temu osiągnąć lepsze postrzeganie instytucji jako systemu 
(powiązań i zależności w realizacji zadań pomiędzy komórkami, stanowiskami), 
maksymalnie wykorzystać unikatowe kompetencje każdego z pracowników dla 
dobra całej instytucji, mieć możliwość zgłaszania propozycji, dzielenia się swym 
doświadczeniem czy przemyśleniami, brania udziału w dyskusji przez każdego 
zainteresowanego. Zahacza to o zakres zagadnień i rozwiązań charakterystycznych 
dla „organizacji uczącej się”. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że praca w zespołach 
zadaniowych pozbawiona jest elementu układu hierarchicznego. Tu wszyscy w czasie 
dyskusji są równi, mają identyczne prawo wypowiedzi, zgłaszania uwag, pomysłów, 
krytyki, co wyzwala samodzielność, zachęca do szukania rozwiązań bardziej niż ma 
to miejsce w układzie: kierownik (wydaje polecenia, określa zakresy działań i sposoby 
realizacji zadania) – podwładny (zwolniony z myślenia samodzielnego pracownik, 
wykonawca poleceń i zadań zgodnie ze wskazanymi standardami, rozwiązaniami) 
(Jazdon A., 2010).

Kolejnym zaproponowanym władzom uczelni rozwiązaniem, na którego 
wdrożenie oczekujemy, jest opracowany przez nas, dostosowany do specyfiki 
Biblioteki SOOP – System Okresowych Ocen Pracowników. W trakcie jego 
opracowywania  przestrzegaliśmy obowiązujących w tym zakresie zasad, co zwalnia 
z jego szczegółowej prezentacji. Ważna podkreślenia jest towarzysząca nam cały czas 
świadomość, że SOOP nie ma być wyłącznie podstawą oceny, ale ma być przede 
wszystkim narzędziem służącym budowie drogi rozwoju zawodowego pracownika, 
dla dyrekcji źródłem informacji o nim, tak aby stawał się on na każdym ze stanowisk 
pracownikiem idealnym, profesjonalnie realizującym oczekiwania, zadania. Najważ-
niejszy dla nas w założeniu ma być element corocznego uzgadniania z pracownikiem 
obszarów do poprawy/rozwoju i planowanych konkretnych w tym zakresie działań. 
Wskazujemy przy tym, iż zadaniem kierownictwa Biblioteki jest zapewnienie 
warunków do realizacji tychże działań. Może to być, np. zakup sprzętu, programu 
komputerowego, które pozwolą lepiej pracować, ale przede wszystkim różnego rodzaju 
studia, lektoraty, warsztaty, szkolenia czy staże krajowe i zagraniczne. Z jednej strony 
dyrekcja Biblioteki zobowiązuje się do sfinansowania danego działania, ale z drugiej 
oczekuje określonych rezultatów, które mają służyć dalszemu rozwojowi pracownika, 
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podniesieniu jego kompetencji, po to by można mu nadać większe uprawnienia 
i szerszy zakres odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, awansować formalnie, 
przyznać podwyżkę uposażenia. Dodam, że także dziś, kiedy system SOOP nie 
został przez władze wdrożony, realizujemy wskazany element „umowy społecznej”, 
co znajduje wyraz w wielu działaniach (Dąbrowicz M., 2008, poz. 3 i 4).

Zmierzając do osiągnięcia założonych celów, dużą wagę przywiązujemy do 
indywidualnego rozwoju pracowników. Zakładamy bowiem, że dzięki temu, że 
są oni lepiej przygotowani i lepiej wykonują swe zadania, wzrasta też jakość pracy 
całej instytucji. Dlatego też jeszcze przed niesławną deregulacją wykształciliśmy 
28 bibliotekarzy dyplomowanych. Oni, oraz budowana po części z nich, ale także 
spośród innych pracowników grupa bibliotekarzy dziedzinowych (wysoko wykwa-
likowanych specjalistów, współpracujących z określonymi wydziałami, mających 
wpływ na gromadzony zasób, budowanie portali, udzielanie informacji, prowadzenie 
szkoleń z danej dziedziny) stanowić mogą siłę napędową wielu działań, źródło 
nowatorskich idei. Przykładem może być np. realizowana każdego dnia do godziny 
23.00 usługa Zapytaj Bibliotekarza. To dzięki niej użytkownicy, nawet po zamknięciu 
gmachu, mają nie tylko dostęp do katalogów, baz danych czy zdalnie udostępnianych 
zasobów, ale i kontakt z kompetentną osobą, która albo sama udzieli informacji, 
albo przyjmie pytanie i skieruje do specjalisty, który następnego dnia udzieli na nie 
pełnej odpowiedzi (Jazdon A., 2013, 2017).

Wyrazem zaufania do pracowników, tworzenia im najlepszych warunków 
do pracy, zachęty do samodzielności, obok wspomnianych wcześniej przykładów, 
stosowane są także inne rozwiązania, do których należy zaliczyć ruchomy czas pracy 
oraz krótko-lub długoterminową pracę zdalną. To umacnia zadaniowy charakter 
organizacji pracy, pobudza do kreatywności. Jednocześnie skutkuje zgłaszaniem przez 
pracowników wielu nowych pomysłów, z których duża część została już wdrożona, 
buduje dobrą markę instytucji dzięki otwarciu się na nowe zasoby, usługi i formy 
ich realizacji. To w wyniku propozycji pracowników wprowadzono jako zakresy 
specjalizacji najpierw komiksy, dzięki którym budujemy dziś całą gamę nowych 
działań (Dyskusyjna Akademia Komiksu, imprezy z okazji Dnia Darmowego Komiksu, 
współwydawanie Zeszytów Komiksowych), następnie liberatury (podstawa bardzo 
aktywnego współdziałania ze szkołami). Na bazie tych zasobów i organizowanych 
wokół nich działań tworzymy obecnie i od roku akademickiego uruchamiamy 
czytelnię, czynną każdego dnia do godziny 22.00, której przestrzeń pozwoli na 
realizowanie wydarzeń artystycznych, kulturalnych. Myślimy nie tylko o spotka-
niach dyskusyjnych czy autorskich, wykładach, lecz także takich działaniach jak 
W Bibliotece wszystko gra (comiesięcznego spotkania miłośników różnego rodzaju 
gier) czy Żywa Biblioteka jak i Dyskusyjny Klub Książki (inicjatywy dotąd raczej 
kojarzone z bibliotekarstwem publicznym). Przez lata realizowaliśmy działania 
w ramach akcji DeBiUty, kontynuowane obecnie przez StudentoBUs, których 
celem jest organizowanie spotkań i publiczna prezentacja dokonań artystycznych 
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czy literackich studentów, debiutantów. Opisane powyżej, a uzupełnione jeszcze 
wykładami, wystawami, spotkaniami działania, jak np.: udostępnianie gmachu na 
realizację gier miejskich, sesje fotografii ślubnych, czy udział w miejskim działaniu  
Na balkonie z przewodnikiem – zwiedzanie z przewodnikiem gmachów, których 
balkony zostały w sposób specjalny ukwiecone (w każdą środę w okresie letnim, 
w godzinach wieczornych) to przykłady otwierania się na realizację funkcji społecz-
nej. Uzupełnieniem jest aktywny udział bibliotekarzy w takich ogólnouczelnianych 
akcjach jak Noc Naukowców, czy Festiwal Nauki i Sztuki. Rozwijając te działania 
w ostatnich dwóch latach, zorganizowaliśmy około 100 różnego rodzaju imprez 
naukowych, popularnonaukowych, wystawienniczych, warsztatowych, koncertowych 
dla różnych grup odbiorców (w tym nawet dla dzieci Dzień bajki i baśni). Stałe 
miejsce dla swych spotkań znalazł tu Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego słuchaczy 
bibliotekarze dodatkowo kształcą w zakresie nowoczesnych źródeł informacji, ale 
i np. Grupa Twórcza Terakota (doroczna wystawa), Grupa Literyczna Na Krechę, Klub 
Jagielloński (Adamiak K., 2014; Jazdon K., Szulc A., 2015; Rybarczyk A., 2012).

Być może ważniejsze jednak z punktu widzenia organizatora jest zainicjowanie 
przez pracowników Biblioteki i podjęcie realizacji działań, które wpisują się w ideę 
kształtowania jej jako instytucji wsparcia. Myślę tu o zaproponowanym kilka lat 
temu pomyśle tworzenia repozytorium instytucjonalnego AMUR, dzięki któremu 
uczelnia jest postrzegana bardzo pozytywnie w rankingach światowych. The Ranking 
Web of World Repositories, wśród 300 najlepszych repozytoriów na świecie, uplasował 
w 2015 roku AMUR na 233 miejscu (wśród polskich repozytoriów AMUR znaj-
duje się na 1. miejscu), co jest podkreślane w każdym sprawozdaniu władz uczelni. 
Nowym działaniem, którego efektów nie sposób przecenić w skali uczelni, stało się 
uruchomienie platformy elektronicznych czasopism naukowych wydawanych na 
UAM – PRESSto. Stworzono aplikację umożliwiającą eksport metadanych do bazy 
POL-index, przesyłając dane ze 164 tomów dla 24 tytułów (w tym dla 12 tytułów 
za 6 ostatnich lat), co skutkuje uzyskiwaniem przez te czasopisma wyższej punktacji 
(29 czasopism, w tym 2 aż o 8 pkt. więcej niż w poprzedniej ocenie), i uzyskaniem 
punktacji w Index Copernicus International. 11 czasopism spełniło nowe kryteria 
bazy ERIH PLUS, a 5 uzyskało wskaźnik h5 Google Scholar Metrics, świadczący 
o ich wysokiej cytowalności. Zajmujemy się, podobnie jak inne biblioteki w kraju, 
przygotowywaniem raportów analiz bibliometrycznych i raportów cytowań pracow-
ników naukowych UAM, ale także szkolimy ich w zakresie tworzenia raportów przy 
użyciu o WoS, Scopus i Google Scholar (np. Karwasiński P., Wesołowska-Mis H., 
2015; Rychlik M., Karwasińska E., 2008).

Utworzyliśmy ponadto Centrum Edukacyjne Biblioteki Uniwersyteckiej. 
Nie mówiąc szczegółowo o jego szerokiej ofercie edukacyjnej, wskażę tylko, iż na 
stronie Centrum wymieniamy kilkadziesiąt tematów, które w formie wykładów, 
prezentacji, szkoleń warsztatowych oferujemy wszystkim zaineresowanym. Wyko-
rzystywane są one i prezentowane nie tylko w ramach takich inicjatyw jak Noc 
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Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki, Tydzień Bibliotek, lecz także są zamawiane 
przez szkoły, grupy studentów, uczelnianych organizatorów konferencji, spotkań itp. 
Robimy to oczywiście po to, aby pokazać gotowość Biblioteki do wspierania działań 
całej uczelni czy jej poszczególnych agend, ale także przedstawić potencjał biblioteki, 
jej zbiory i personel, by pracownicy mieli możliwość prezentacji tych tematów.

Ten ostatni motyw, umożliwienia prezentacji, wpisuje się oczywiście w realiza-
cję hasła biblioteki jako „organizacji uczącej się”. Pracownik zawsze ma być gotowy 
do takiego działania, a to musi wyzwalać w nim chęć do pogłębiania swej wiedzy, 
poszukiwania, rozwoju. Oczywiście kierownictwo instytucji wspiera aktywnie ten 
kierunek przez, np. wysyłanie wielu pracowników na badania archiwalne, wyjazdy 
studyjne, konferencje, warsztaty, na które może aplikować każdy z pracowników. 
W ostatnich pięciu latach wyjeżdżało corocznie od 54 do 71 pracowników biblioteki.

Aktywnie monitorujemy koszty i efektywność naszych działań, od przeszło  
10 już lat uczestnicząc w programie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych. 
Tam, gdzie możemy, stosujemy outsourcing strategiczny, przechodzimy na tańszą, jeśli 
chodzi o pozyskiwanie zasobów, ale też w zakresie obsługi (i korzystniej postrzeganej 
przez użytkowników) bibliotekę dostępową w miejsce zasobowej, jesteśmy uczestni-
kami konsorcjów, aktywnym współpracownikiem NUKAT-u (ale i biorcą rekordów 
tworzonych przez innych!), tworzymy wiele własnych rozwiązań elektronicznej 
współpracy z użytkownikiem. Poza już wspomnianymi, wymieńmy takie aplikacje jak: 
Libsmart Copy, umożliwiającą zdalne zamówienie i dostarczenie kopii potrzebnych 
materiałów, Zaproponuj kupno książki, Biblioteka poszukuje, e-księgarnię wydawnictw 
własnych, możliwość elektronicznego wniesienia każdej opłaty. Udostępniliśmy 
elektroniczny przewodnik po bibliotece, e-learningowo szkolimy studentów (będąc 
na naszej uczelni najbardziej pod tym względem aktywną jej jednostką!), pozwalamy 
internetowo przeglądać, ale i składać zamówienia przy pomocy zeskanowanego 
dawnego katalogu kartkowego i przeglądać skany obiektów z kolekcji ikonograficznej. 
Robią to zapewne w mniejszym i większym stopniu inne biblioteki. Chcę jednak 
podkreślić, że te, jak i wiele z poprzednio wspomnianych prac, to realizacja założeń 
firmy idealnej, organizacji wirtualnej, e-zarządzania.

Według specjalistów od zarządzania firma idealna charakteryzuje się:
 - spłaszczoną strukturą,
 - koncentracją na swoich specyficznych kompetencjach,
 - osiąganiem wzrostu przy minimalnym zaangażowaniu kapitału,
 - niewielkim udziałem produkcji własnej w wyrobach końcowych.

Ma ona bardzo dobrą orientację, co się dzieje na rynku, śledzi potrzeby klien-
tów, i na tej podstawie projektuje nowe wyroby i zleca ich produkcję, proponuje nowe 
usługi, produkty, co stanowi rezultat wspomnianej aktywnej obserwacji konkurentów, 
ale i elastyczności, ciągłego doskonalenia swych kompetencji kluczowych i wzbo-
gacania wiedzy. Wchodzi ona równocześnie w porozumienia z innymi, nawiązuje 
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kontakty i tworzy sieć – uzyskując miano organizacji wirtualnej. Jest typem organizacji 
umożliwiającym współpracę na odległość, wykorzystującym zasoby niematerialne, 
w tym wiedzę i kompetencje kluczowe, stosującą technologie informatyczne, 
szybko dostosowującą się do zmian otoczenia i pozornie nierzeczywistą. To ostatnie 
stwierdzenie rozumie się jako organizację „niewidoczną”, szczególnie dla odbiorcy 
jej usług, który nie widzi sieci powiązań, współpracy, dzięki którym uzyskuje to, co 
dla niego najważniejsze: konkretny produkt czy usługę.

Podkreśla się, że „siłą sprawczą” powołania organizacji wirtualnej jest klient, 
bo dzięki niemu powstaje między firmami sieć powiązań, realizowanych za pomocą 
nowoczesnych środków komunikacji, sieć powiązań jest dla klienta niewidoczna 
(nieważna, nie musi go interesować). W wyniku współpracy pojawia się realny produkt 
czy usługa zamówiona przez klienta, ale najważniejszym rezultatem jest zmiana 
sposobu myślenia ludzi w organizacji o kliencie, sposobie zaspokajania jego potrzeb.

Wielokrotnie wspominane już w tekście zasoby elektroniczne zewnętrzne 
i własne, obsługa elektroniczna (zapisy, zamawianie, powiadamianie, monity, szkole-
nia, płatności, przesyłanie kopii, ASK itp.), tworzenie półproduktów wiedzy (portale, 
bibliografie, kwerendy, zestawienia tematyczne, wystawy), organizowane działanie 
w sieci (specjalizacja i współpraca, minimalizacja działań własnych – NUKAT, KaRo, 
biblioteki cyfrowe, wzajemne linkowanie itp.) to realizacja założeń nowoczesnego 
e-zarządzanie naszymi bibliotekami. Myślę jednak, że to również realizacja hasła 
propagowanego przez biblioteki skandynawskie: W bibliotece najważniejszy jest 
człowiek, każdy zarejestrowany czytelnik z grupy podstawowej i wszystkie jego 
potrzeby; ten, który przychodzi do nas wyjątkowo, sporadycznie w związku z realizacją 
szerszych funkcji społecznych, ale także pracownik biblioteki, o którego rozwój, 
zadowolenie z tworzonych warunków pracy, samodzielność, możliwość kształcenia 
musimy dbać, bo tylko tak kształtowany i obdarzany zaufaniem pracownik będzie 
w stanie rozumieć potrzeby współczesnej organizacji zwanej biblioteką i aktywnie 
przyczyniać się do pełnej realizacji założeń. W tym miejscu dodajmy, że zatrudniamy 
kilka osób niepełnosprawnych, w tym dwie z lekkim upośledzeniem umysłowym, 
które wykonują prostsze zadania bibliotekarskie. Jesteśmy przekonani, że współczesna 
biblioteka jest miejscem właściwym dla zatrudniania tych osób, realizując w ten 
sposób ważne zadania społeczne. (np. Andruszko H., 2010; Grabowska H., 2011; 
Rybarczyk A., 2012; Wesołowska-Mis H., Jazdon A, 2007).

Podsumowując, możemy stwierdzić, że udało nam się zbudować system 
spójny (w rozumieniu sieci biblioteczno-informacyjnej), którego centrum jest 
Biblioteka Uniwersytecka. Instytucja o nowoczesnej strukturze (małej liczbie 
oddziałów wieloosobowych, w których łatwiej realizować zadania rozpisane na 
poszczególne stanowiska pracy, ale też szybciej można reagować na pojawiające się 
potrzeby), w których kompetencje wraz ze stosowanymi uprawnieniami i zakresem 
odpowiedzialności zostały przypisane poszczególnym pracownikom. Zachęca się 
ich do samodzielności i kreatywności, także przez stwarzanie warunków do stałego 
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rozwoju. Na hierarchicznie zbudowaną płaską strukturę nałożono zespoły zada-
niowe, w których pracują osoby z różnych oddziałów, dzięki czemu ich unikatowe 
kompetencje są wykorzystywane dla dobra całej instytucji, ale też dzięki czemu 
następuje szybki przepływ informacji, istnieją warunki do właściwej komunikacji 
nieformalnej, dyskusji, a tym samym ciągłego, wzajemnego uczenia się, dzielenia 
doświadczeniem. Wprowadziliśmy wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych, 
chętnie współpracujemy z innymi instytucjami, zarówno korzystając z ich doświad-
czeń i zasobów, jak i udostępniając im swoje, budując także swą markę i pozycję 
dzięki wyraźnie określonym zakresom specjalizacji: ikonografia Wielkopolski, zbiory 
masońskie, komiksy, liberatura i wiele innych związanych z nimi działań. Staramy się 
wypracować pozycję instytucji wsparcia dla organizacji macierzystej, ale i otwieramy 
się bardzo szeroko na realizację misji społecznej. Jest to możliwe dzięki budowanej 
od lat właściwej, zakładam, kulturze organizacyjnej, która też dzięki nim stale się 
rozwija. Nie wszystko się nam udało, nie wszystko jest tak idealne jak byśmy zakładali, 
ale mamy tego świadomość, która pozwala nam dążyć do stałego, elastycznego 
dostosowywania się do potrzeb użytkowników, systematycznej przemiany, rozwoju, 
określania swego miejsca w otoczeniu bliższym i dalszym, co jest, jak zakładamy, 
także ważnym wyznacznikiem nowoczesnej biblioteki.
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STRESZCZENIE

W artykule wieloletni dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przedstawia szereg 
rozwiązań zastosowanych w tej instytucji w ostatnich dwóch dekadach, celem tych działań 
było dostosowanie zasad organizacji i metod zarządzania biblioteką do standardów, 
wymogów czy propozycji przedstawianych w literaturze przedmiotu. W zarządzaniu 
Biblioteką Uniwersytecką brano pod uwagę wskazania literatury ekonomicznej z zakresu 
teorii organizacji i zarządzania i literatury bibliologicznej, przedstawiającej praktyczne 
rozwiązania krajowe i zagraniczne. Na tej podstawie zbudowano w Bibliotece system 
rozwiązań zastosowanych w praktyce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad: reorganizacja 
sieci bibliotecznej uczelni; redukcja liczby jednostek organizacyjnych i spłaszczenie jej 
struktury; zlikwidowanie ich wewnętrznej rozbudowy i organizacja pracy na podstawie 
dokładnie sprecyzowanych opisów stanowisk (zakresach obowiązków). Nowoczesnemu 
zarządzaniu sprzyjało zbudowanie systemu zespołów zadaniowych, w których pracują 
osoby z rożnych oddziałów, co pozwala na maksymalne wykorzystanie ich potencjału na 
rzecz całej instytucji, zapewniając zrozumienie procesowego i systemowego podejścia do 
instytucji. Omówiono zaproponowany system ocen, rozumiany jako element budowy drogi 
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rozwoju pracownika, powiązany z tym wewnętrzny system szkoleń, co służyło realizacji 
założeń organizacji uczącej się. Scharakteryzowano przyjęte założenia sprawowania przez 
Bibliotekę funkcji instytucji wsparcia dla uczelni, ośrodka edukacji oraz organizatora 
działań kulturalnych i oświatowych, będących realizacją misji społecznej Biblioteki, oraz 
wskazano szereg drobnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych charakterystycznych 
dla e-zarządzania, budowy instytucji wirtualnej.

ABSTRACT

In this article, the author, a long-term director of the University Library in Poznan, presents 
a catalogue of solutions that have been implemented in the library over the past two 
decades. The discussed solutions were aimed at streamlining and adjusting the library’s 
rules for organisation and methods for its management with the standards, requirements 
and proposals presented in the literature of the subject. 
The guidelines and approaches presented in the innovative solutions for organiza-
tion and management available in the literature on economics as well as the body 
of material on the practical solutions home and abroad presented in the bibliological 
literature were all taken into consideration in the management of the University Library. 
A system of relevant solutions to be used in practice in the Library created over the 
past two decades involved: reorganization of the university library network, reduction 
of the number of organizational units and flattening of their structure, dismantling 
of their internal further extension and the introduction of division of work based on 
expanded and precisely delineated and defined responsibilities (job descriptions). Thus 
constructed modern management was additionally enhanced by a formation of a system 
of task groups that involved staff members from different departments of the library, 
which allowed individual potentials of their members to be used for the benefit of the 
whole of the institution as much as possible, in this way providing comprehensible 
understanding of the process in question and the systemic approach to the institution. 
The proposed evaluation system, viewed as a significant element in the development of 
librarians, is discussed in the article as well as the related internal in-house training 
system, which in all aspires to embrace and enact the tenets of a learning organization 
that facilitates the learning of its members and continuously transforms itself, while its 
staff members can continually expand their capacity to create the expected results. The 
article provides a delineation of the adopted assumptions for the library to provide support 
to the academia and be an educational centre and organizer of cultural and educational 
activities that are in line with the social mission of the Library. In addition, the article 
presents a catalogue of small but significant organizational and technical solutions typical 
for e-management and formation of a virtual organization.



68

dr hab. Artur Jazdon

SŁOWA KLUCZOWE:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, organizacja i zarządzanie, struktura organi-
zacyjna, kadra i jej rozwój, organizacja ucząca się, misja społeczna biblioteki.

KEYWORDS:

Poznan University Library, organization and management, organizational structure, 
library staff and their development, learning organization, social mission of library.



Studia i Materiały • nr 1(8) 2018, ISSN 2354-0435

Gromadzenie zbiorów to jedna z podstawowych funkcji, którą od początku swojego 
istnienia realizuje Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Księgozbiór kształtowany jest zgodnie z profilem gromadzenia zbiorów oraz obo-
wiązkiem wieczystego przechowywania polskiego piśmiennictwa wojskowego, a także 
upowszechniania oraz promocji dorobku współczesnej i dawnej myśli wojskowej. 
Materiały biblioteczne pozyskiwane są na drodze egzemplarza obowiązkowego, 
darów od osób prywatnych i instytucji, zakupów (na aukcjach, w antykwariatach, 
w księgarniach i wydawnictwach czy na targach książki), jak również poprzez wymianę 
materiałów z bibliotekami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Corocznie 
najciekawsze nabytki pozyskane do zbiorów Głównej Książnicy Wojska Polskiego 
eksponujemy w formie wystawy w holu Biblioteki.

W tym roku prezentujemy Czytelnikom czasopisma „Studia i Materiały 
 Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” obiekty, 
które wzbogaciły zasób Książnicy w 2017 roku poprzez zakupy antykwaryczne 
i aukcyjne, a także dzięki hojności licznych darczyńców. Centralna Biblioteka 
Wojskowa w 2017 roku uczestniczyła w 17 aukcjach antykwarycznych, dokonała 
24 zakupów antykwarycznych. Ogółem zakupiono 2165 jednostek bibliotecznych, 
w tym m.in.: 182 czasopisma, 144 dokumenty życia społecznego, 139 pocztówek, 
1068 fotografii, 78 grafik, 28 plakatów, 399 rękopisów, 65 druków zwartych, 
10 dokumentów kartograficznych.

Wśród pozyskanych do zbiorów w 2017 roku dokumentów rękopiśmiennych 
szczególnie cenny jest patent dla Augustyna Topolskiego na szarżę kapitana w batalio-
nie piechoty pod komendą pułkownika Walentego Kwaśniewskiego (Il. 1). Dokument 
został podpisany odręcznie przez Naczelnika Powstania Kościuszkowskiego Tadeusza 
Kościuszkę w obozie pod Mokotowem, 25 września 1794 roku. Z okresu Księstwa 
Warszawskiego pochodzi zbiór 92 pieczęci wojskowych, od władz najwyższych: 
Komisji Wojny, Ministerium i poszczególnych Dyrekcji, po korpusy, regimenty, pułki, 

Najciekawsze nabytki Centralnej Biblioteki Wojskowej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 2017 roku
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a nawet poszczególne oddziały czy kompanie (Il. 2). Na pięciu kartach umieszczono 
odciski 55 pieczęci lakowych i 37 pieczęci tuszowych. Zbiór powstał około 1815 
roku podczas działalności Komisji Likwidacyjnej byłego Księstwa Warszawskiego.

Godnym uwagi nabytkiem jest Ceremonjał przyjęcia Naczelnika Państwa na 
Cytadeli – tajny, szczegółowy plan uroczystego powitania Józefa Piłsudskiego, zawie-
rający rozmieszczenie poszczególnych osób wojskowych i cywilnych oraz oddziałów, 
a także plan jego pobytu, w tym odwiedziny celi, w której Piłsudski był więziony jako 
bojowiec PPS. Dokument z 9 lipca 1919 roku został podpisany przez pułkownika 
Stanisława Szuriga, dowódcę Cytadeli Warszawskiej.

Interesującym nabytkiem rękopiśmiennym z okresu międzywojennego 
jest relacja Jerzego Schwarzenberga-Czernego z walk lwowskich w czasie od 2 do 
24 listopada 1918 roku, opatrzona odręczną dedykacją dla obrońcy „Krzesza” 
(Il. 3). Wspomnienia dowódcy III odcinka obrony Lwowa umieszczone na 32 kartach 
maszynopisu powstały około 1933 roku. Z tego samego roku pochodzi relacja 
Tadeusza Świszczowskiego Atak lotniczo-gazowy na miasto Równe, 7-8 listopada 
1933 r., zawierająca opis ćwiczeń obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej zorga-
nizowanych przez Komitet Powiatowy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
w Równem (Il. 4). Do relacji dołączono 56 zdjęć, na których ukazano działania służb 
miejskich i publicznych (straży pożarnej, policji, Czerwonego Krzyża, LOPP-u) 
w sytuacjach kryzysowych.

W 2017 roku do zbiorów zakupiono cenny dokument dotyczący losów utwo-
rzonego w 1936 roku Funduszu Obrony Narodowej, którego celem było pozyskanie 
środków na dozbrojenie armii i wojskowy program inwestycyjny (Il. 5). Zestawienie 
dokumentów dotyczących okresu ewakuacji majątku FON do Bukaresztu i do Francji 
powstało w 1940 roku. Egzemplarz, z odręcznym podpisem gen. dyw. Mieczysława 
Norwida-Neugebauera jako przewodniczącego Komisji Kontroli Majątku FON, pocho-
dzi ze Sztabu Dowództwa Wojska Polskiego we Francji. Na 135 stronach umieszczono 
w układzie chronologicznym odpisy pism, protokołów i raportów wraz z załącznikami 
od września 1939 roku do stycznia 1940 roku. Maszynopis zawiera wykazy skrzynek 
z poszczególnymi kruszcami, inwentarze, szacunki wartości i protokoły z kolejnych 
etapów ewakuacji. Dokument ten uzupełnia pozyskane w 2016 roku Zestawienie 
dokumentów dotyczących okresu ewakuacji majątku FON do Francji i z Francji.

Niezwykle bogaty zbiór plakatów Centralnej Biblioteki Wojskowej, 
liczący ponad 2300 jednostek, powiększył się o kolejne interesujące obiekty. 
Najcenniejszy z nich to plakat znanego ilustratora, rysownika i grafika Bogdana 
Nowakowskiego „Powrót Taty” czyli wojska rosyjskie zajmują Warszawę, z 1917 roku, 
reklamujący satyryczne wydawnictwo antyrosyjskie z okresu I wojny światowej 
pod redakcją  Stanisława Dzikowskiego (Il. 6). Plakat został odbity w Zakładzie 
Litograficznym Władysława Główczewskiego. Interesującym świadectwem epoki 
jest rotograwiura barwna Pamiątka z Nowosielec, propagandowy plakat ze zdjęciami 
marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego podczas uroczystego poświęcenia kopca ku czci 
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Michała Pyrza (wójta wsi, który w 1624 roku obronił wieś przed najazdem tatarskim) 
we wsi Nowosielec koło Przeworska na Podkarpaciu. To ważne lokalne wydarzenie odbyło się  
29 czerwca 1936 roku.

Z okresu II wojny światowej pochodzą dwa plakaty: The Voices of Freedom Live. 
Newspapers of the Allies published in Britain (Il. 7) oraz Les Voix de la Liberte vivent: 
Journaux des Allies publies en Grande-Bretagne, prezentujące prasę aliantów wydawaną 
na emigracji w Wielkiej Brytanii. W obu wersjach plakatu: angielskiej i francuskiej 
ukazano winiety prasy belgijskiej, czeskiej, francuskiej, greckiej, holenderskiej, luk-
semburskiej, norweskiej, polskiej i słowackiej, flagi narodowe oraz sylwetki żołnierzy 
tychże państw, walczących na obczyźnie u boku Wielkiej Brytanii podczas II wojny 
światowej. Prasę polską reprezentuje pismo „Polska Walcząca. Fighting Poland”, 
wydawane w latach 1939-1949 przez Wydział Propagandy Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Do zbiorów pozyskano także litografię braci Zygmunta i Leopolda 
Haarów 2nd Polish Corps’ Fight in Italy, wydaną w Rzymie w 1945 roku (Il. 8). Na 
schematycznie przedstawionej mapie Włoch zaznaczono szlak bojowy 2 Korpusu 
Polskiego oraz wymieniono nazwy miejsc walk żołnierzy polskich, w tym Monte 
Cassino, Loreto i Ancona.

Zbiór fotografii został wzbogacony o zespół kilku zdjęć przedstawiających 
uczniów Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów w Poznaniu w czasie 
zajęć sportowych, np. lekcji walki na bagnety, rzutu oszczepem, skoku o tyczce oraz 
lekcji boksu (Il. 9-9c). Na jednym z nich wśród żołnierzy widoczny jest por. Zygmunt 
Szydek, prymus Szkoły Podchorążych Kawalerii, wieloletni adiutant 5 Pułku Strzelców 
Konnych, a w latach 1937-1939 adiutant Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Wśród 
pozyskanych do zbiorów 22 fotografii żołnierzy 36 Pułku Piechoty Legii  Akademickiej 
( 36 pp LA) znajdują się zdjęcia drużyny piłki nożnej 36 pp LA na własnym boisku 
(Il. 10). Z pojedynczych fotografii na uwagę zasługuje zdjęcie przedstawiające wizytę 
gen. Bronisława Prugara-Ketlinga, dowódcę 2 Dywizji Strzelców Pieszych w obozie 
wyszkoleniowym pod Parthenay we Francji, 1 maja 1940 roku (Il. 11). Autorem 
fotografii jest Czesław Datka, wybitny fotograf i reporter wojenny z lat 1940-1945, 
który dokumentował organizowanie się polskich jednostek wojskowych, tworzonych 
przez ochotników polskiego pochodzenia mieszkających we Francji oraz uciekinierów 
z Polski. Po kapitulacji Francji przeniósł się do Londynu, gdzie był reporterem 
i operatorem filmowym oficjalnie akredytowanym przy rządzie polskim. W 2017 roku 
zakupiono także kolekcję fotografii dotyczącą Bernarda Millera, polskiego piłkarza 
i trenera oraz majora piechoty Wojska Polskiego i inspektora Straży Granicznej 
(Il. 12). Pozyskano również zbiór fotografii po Mieczysławie Millerze, kapitanie 
saperów i lotnictwa Cesarsko- Królewskiej (C.K.) Armii, jednego z pionierów 
lotnictwa na ziemiach polskich, który był nie tylko pierwszym austro-węgierskim 
pilotem wojskowym, ale również pierwszym pilotem wojskowym – Polakiem (Il. 13).

Zasoby CBW powiększyły się o fotografie zbiorowe z kursów i szkoleń dla 
oficerów, m.in. o zdjęcie ukazujące podchorążych studiujących w dwuletniej Szkole 
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 Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, pluton ćwiczebny 
Szkoły Wysokogórskiej przy 21 Dywizji Piechoty Górskiej w Zakopanem oraz foto-
grafię zbiorową ukazującą policjantów z XIV Poleskiego Okręgu Policji Państwowej, 
mieszczącego się w  Brześciu nad Bugiem, uczestniczących w I Kursie Telefoniczno- 
-Telegraficznym (Il. 14).

Cennym nabytkiem jest kolekcja dwóch albumów ze zdjęciami gen. broni 
 Władysława Sikorskiego, gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, gen. dyw.  Władysława 
Andersa i innych wyższych oficerów Polskich Sił Zbrojnych (Il. 15-15b). Albumy 
należały do jednego z adiutantów generała W. Sikorskiego. Zawierają zdjęcia z podróży 
dwóch kolejnych Naczelnych Wodzów armii polskiej, m.in. z przeglądu oddziałów 
polskich w Szkocji, wizyty w Samodzielnej Brygadzie Karpackiej w Tobruku, 
u marynarzy polskich, na froncie 2 Korpusu Polskiego we Włoszech czy u junaków 
w Palestynie, a także fotografie ze spotkań z głowami państw alianckich, królem 
Wielkiej Brytanii Jerzym VI i królem Norwegii Haakonem.

 Dział grafiki i ikonografii wzbogaciły: XIX-wieczna litografia przedstawiająca 
Tadeusza Kościuszkę oraz portret Józefa  Piłsudskiego wykonany przez legionistę 
Bolesława Kuźmińskiego. Wyjątkowo cennym zakupem jest teka rycin Franciszka 
Dietricha według rysunków Jana Piwarskiego Wnętrza Zbrojowni Warszawskiey 
w IV farbnych tablicach z 1829 roku, przedstawiająca wnętrza warszawskiego 
 Arsenału (Il. 16-16a). Ryciny te stanowią rzadkość, gdyż nakład został skonfiskowany 
i zniszczony na rozkaz cenzury w 1832 roku. Cennym nabytkiem jest również 
album porucznika Eugeniusza Pyszczyńskiego, więźnia Oflagu II C Woldenberg, 
zawierający prace plastyczne współwięźniów oraz dokumenty życia obozowego. Prace 
graficzne takich artystów jak Janusz Łonicki, Zygmunt Pazda czy Marian Puchalski 
dokumentują życie obozowe, odnoszą się do końca wojny i niewoli. Album jest 
przykładem bogatej działalności oświatowo-kulturalnej i artystycznej, prowadzonej 
w obozie dla oficerów Wojska Polskiego.

Wśród dokumentów życia społecznego pozyskanych w 2017 roku na uwagę 
zasługują księgi adresowe i telefoniczne: Polski przemysł i handel. Rynek Polski. Księga 
adresowa i informacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i finansowych 
w Rzeczypospolitej Polskiej, wydana w 1930 roku (Il. 17) oraz Informator Handlowo- 
-Przemysłowy na rok 1922. Pierwsza książka adresowa całej Rzeczypospolitej. Niezwykle 
cenne źródło informacji o międzywojennej Polsce stanowi także Spis Abonentów Sieci 
Telefonicznych Państwowych i Koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m.st. Warszawy) 
na 1939 r., wydany przez Wydawnictwo Państwowego  Przedsiębiorstwa „Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon”. Jest to ostatnia, przed wybuchem wojny, ogólnopolska 
książka telefoniczna, wydawana cyklicznie pod tym tytułem od 1931 roku. Zaku-
pione woluminy uzupełniają istniejącą kolekcję ksiąg adresowych i telefonicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1918-1939 przechowywanych w zbiorach specjalnych. 
Ciekawostką jest również bogato ilustrowana broszura Poland Fights the Nazi Dragon, 
wydana w Chicago w 1943 roku i ukazująca walki żołnierzy polskich na frontach 
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II wojny światowej, dramatyczną sytuację w kraju, pomoc ze strony Polish War Relief 
(Il. 18). Okładkę zdobi kompozycja znanego artysty i grafika Artura Szyka. Pozyskano 
również druki Komitetu Propagandy Czynu Polskiego dotyczące obchodów Święta 
Niepodległości w Warszawie w 1934 roku (Il. 19).

Kolekcję druków ulotnych uzupełniono o odezwy i rozkazy gen. Józefa 
 Lasockiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Wśród nich rozkaz z okazji zdobycia 
Lidy z rąk bolszewickich, odezwy dotyczące dyscypliny wśród żołnierzy oraz przestrogi 
dla cywili za kradzież i inne przestępstwa w warunkach wojennych. Inne ciekawe druki 
to: ulotka z 16 listopada 1843 r. z Paryża wydana przez Walentego Zwierkowskiego, 
członka Komitetu Narodowego Polskiego, zawiadamiająca o uroczystym nabożeństwie 
i posiedzeniu publicznym, z okresu przewrotu majowego w 1926 roku druk Central-
nego Związku Osadników, Związku Strzeleckiego i Związku Powstańców Śląskich 
z żądaniem wyboru Marszałka Józefa Piłsudskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej, 
z okresu II wojny światowej druk propagandowy Do żołnierzy i ludności m. Warszawy! 
nawołujący do złożenia broni, Odezwa Związku Obrony Kresów Zachodnich do 
Obywateli Wolnego Miasta Gdańska w sprawie obrony praw polskich do Gdańska.

Materiały alternatywne również zostały wzbogacone o kilka interesujących 
odznak i medali. Wśród nich warto wspomnieć odznakę pamiątkową 5 Pułku Pie-
choty Legionów Polskich (wzór z 1921 roku), odznakę pamiątkową 37  Łęczyckiego 
Pułku Piechoty (Il. 20) oraz odznakę Frontu Litewsko-Białoruskiego – związku 
operacyjnego Wojska Polskiego utworzonego w trakcie wojny polsko-bolszewi-
ckiej dyrektywą Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego z 15 maja 1919 roku (Il. 21). 
Ponadto pozyskano medale: Antoniego Madeyskiego Jenerał Józef Haller z 1919 roku 
(Il. 22-22a) oraz Franciszka Wojtycha Racławice 24 marca 1794-1894, wydany w stu-
lecie Insurekcji Kościuszkowskiej. Warto wspomnieć o dość rzadkim, ale ciekawym 
medalu Za Uśmierzenie Buntu Polskiego, który został ustanowiony ukazem cesarza 
Aleksandra II Romanowa z dnia 1 stycznia 1865 roku, dla nagrodzenia uczestników 
walk przeciwko polskim oddziałom powstańczym w trakcie powstania styczniowego 
w latach 1863-1864.

Ciekawostką jest tłok pieczętny do tuszu komisarza w Krzemieńcu na Wołyniu, 
z napisem: Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Organ ten został ustanowiony przez 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1919 roku dla ziem zajętych przez Wojsko Polskie 
w latach 1919-1920. Zarząd Cywilny zlikwidowano po Bitwie Warszawskiej we 
wrześniu 1920 roku. Zakupiono również tłok pieczętny Henryka Abczyńskiego, 
pułkownika i inżyniera Korpusu Kontrolerów Wojska Polskiego, organu powołanego 
do kontroli administracji wojskowej w okresie II Rzeczypospolitej (Il. 23).

Interesującym nabytkiem kartograficznym jest Atlanta-Karte Besatzungszo-
nem mit neuen postleitgebiete (Map of the occupation areas) (Il. 24). To wydana we 
Frankfurcie nad Menem w 1946 roku mapa administracyjna Niemiec i Austrii  
po II wojnie światowej z zaznaczeniem stref okupacyjnych i kodów pocztowych. 
Warto zauważyć, że na mapie brak numerów kodów pocztowych od 4 do 9 oraz 
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od 11 do 12. System kodów pocztowych wprowadzony przez Aliantów po wojnie 
stanowił bowiem kontynuację systemu utrzymywanego przez III Rzeszę. Brakujące 
numery dotyczyły rejonu Polski, Związku Radzieckiego i Austrii.

Kolekcję zbiorów muzycznych wzbogaciła publikacja Pięć pieśni narodowych 
polskich…, zawierająca nuty takich utworów, jak „Boże coś Polskę”, „Z dymem 
pożarów”, „Mazurek 3 maja” i „Jeszcze Polska nie zginęła” (Il. 25). Zbiór pieśni na for-
tepian ułożonych przez kompozytora i dyrygenta Piotra Maszyńskiego został wydany 
w 1916 roku w znanej firmie księgarskiej założonej przez zmarłego w 1914 roku 
Edwarda Wendego, a zakupionej przez Ludwika Fiszera, który prowadził ją pod 
firmą Wendego do 1928 roku.

Niezwykle cennym nabytkiem jest pozyskana do zbiorów kolekcja związana 
z generałem brygady Mieczysławem Smorawińskim, jednego z czterech generałów 
zamordowanych w Katyniu. Generał M. Smorawiński służył w Legionach  Polskich, 
a później w Polskim Korpusie Posiłkowym i w Polskiej Sile Zbrojnej. W 1918 roku 
wstąpił do Wojska Polskiego, został dowódcą II batalionu 8 Pułku Piechoty Legionów. 
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 10 listopada 1919 do 4 sierpnia 
1920 roku był dowódcą 4 Pułku Piechoty Legionów, a następnie IV Brygady 
 Piechoty Legionów. Ukończył kurs dowódców pułków piechoty i piechoty dywizyjnej 
w Rembertowie. W 1927 roku objął dowództwo 6 Dywizji Piechoty w Krakowie. 
Został awansowany na stopień generała brygady w 1928 roku, w wieku 34 lat, 
był wówczas najmłodszym generałem w Wojsku Polskim. W latach 1932-1934  
był zastępcą dowódcy Okręgu Korpusu nr III w Grodnie, a od października 1934 
do września 1939 roku dowódcą Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie.

W zakupionej do zbiorów kolekcji znajdują się albumy fotograficzne ofiaro-
wane generałowi M. Smorawińskiemu, między innymi przez dowódcę i oficerów 
16 Pułku Piechoty w Tarnowie z 1932 roku oraz Wołyński Związek Strzelecki 
w Łucku z 1936 roku (Il. 26-26a). Uwagę zwraca ozdobny dyplom od strzelców 
i władz III Okręgu Związku Strzeleckiego w uznaniu bezinteresownej pracy generała 
na stanowisku przewodniczącego Komitetu Budowy Domu Strzelca w Grodnie, 
datowany na 16 marca 1935 roku (Il. 27) oraz album fotograficzny ilustrujący budowę 
tego obiektu. Zespół pamiątek uzupełniają książki z odręcznymi dedykacjami dla 
generała M. Smorawińskiego (Il. 28-28a, 29).

Zbiory czasopism Centralnej Biblioteki Wojskowej wzbogaciły się o kolejne 
egzemplarze druków ciągłych konspiracyjnych z lat 1939-1945, wśród nich są takie 
tytuły, jak: „Biuletyn Informacyjny (AK)”, „Biuletyn Żołnierski”, „Szaniec”, „Dekada”, 
„Walka”, „Narodowe Siły Zbrojne”, „Wolna Polska”, „Głos Warszawy” (Il. 30-30d), 
„Aktualne Wiadomości z Polski i ze Świata”, „Tydzień”, „Warszawa Walczy”, „Droga”, 
„Żołnierz Rewolucjonista”, „Żołnierz Polski w II Wojnie Światowej”, „Tygodnik 
Informacyjny”, „Ku Zwycięstwu”, „Przez Walkę do Zwycięstwa”, „Dziś i Jutro”, 
„S [Strzelec]”. Z okresu II wojny światowej należy również wymienić „Informacyjny 
Biuletyn Saperski”, wydany przez Sekcję Studiów Centrum Szkolenia Saperów 
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w Szkocji (Il. 31-31a). Biuletyn ukazywał się w latach 1942-1945. Zakupiony 
numer 14 z czerwca 1944 roku zawiera liczne schematy i rysunki dotyczące prac 
inżynieryjno-wojskowych, szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz wyposażenia 
w środki i urządzenia inżynieryjne, niezbędne do wyszkolenia wojsk i przyszłych 
działań bojowych. Warto zwrócić uwagę na pismo organu Szkoły Podchorążych 
Piechoty w Ostrowi  Mazowieckiej „Rzeczpospolita Podchorążacka” (Il. 32-32a). 
Pozyskane dwa numery z lat 1934-1935 są dedykowane Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu w dniu jego imienin i zawierają portrety Marszałka, jego myśli oraz 
wiersze żołnierzy. Ponadto opisują zwykłe żołnierskie życie, nie stroniąc od humoru.

Spośród druków zwartych należy wymienić przepisy dla c.k. żandarmerii, 
wydane na początku XX wieku w Brodach, m.in. Instrukcyę tyczącą się broni i strze-
lania (Il. 33), i Przepisy koszarowe dla c. k. Żandarmeryi (Il. 34). Warto zwrócić 
uwagę na monografię przedstawiającą zarys działalności Państwowej Szkoły Morskiej 
w Tczewie, która była pierwszą szkołą wyższą w II Rzeczypospolitej. Publikacja 
zawiera m.in. spis wykładowców i statystykę uczniów. Miłośników sportu zainteresuje 
Księga pamiątkowa poświęcona 35-leciu działalności Lwowskiego Klubu Sportowego 
„Pogoń” 1904-1939, wydana w 1939 roku (Il. 35). Monografia tego słynnego klubu 
sportowego jest bogato ilustrowana zdjęciami, które świadczą o silnych związkach 
klubu z Wojskiem Polskim. Interesującą publikacją są wspomnienia Władysława 
Orobkiewicza z walk o Lwów w latach 1918-1919 Z dziejów walk i cierpień na 
Kresach z ilustracjami znanego malarza Michała Sozańskiego (Il. 36). Co ciekawe, 
dochód z tego wydawnictwa przeznaczony został na fundusz pomocy rodzinom  
poległych w obronie Lwowa.

Szczególną rolę w gromadzeniu zbiorów odgrywają dary od osób prywatnych 
i instytucji z kraju i zagranicy. Bardzo często są to wyjątkowo cenne nabytki.

W 2017 roku w ten sposób pozyskano katalog poczty jenieckiej oflagu 
II C Woldenberg, wykonany przez por. Ryszarda Rutkowskiego (Il. 37-37a). Poczta 
w obozie II C działała od 5 kwietnia 1942 do 25 stycznia 1945 roku. Dla uzyskania 
znaczków o dużej wartości artystycznej utworzona w tym celu Komisja Pocztowa 
organizowała konkursy, w których brali udział artyści plastycy. Druk projektów 
i znaczków wykonywano techniką drzeworytu. W katalogu Rutkowskiego na 
43 kartach naklejonych jest 87 znaczków pocztowych i kasowników wykonanych 
techniką drzeworytu przez jeńców oflagu. Tematyka prac obejmuje m.in. rocznice 
historyczne, ważne postacie z dziejów Polski, życie religijne oraz sport. Autorami 
zamieszczonych znaczków byli znani malarze i graficy, m.in. ppor. Eugeniusz Pichell, 
ppor. Jan Knothe, por. Janusz Łonicki. Z Australii otrzymaliśmy bogaty zbiór pamią-
tek po pilocie kapitanie Leonie Surynie. Wśród przekazanych materiałów są m.in.: 
najwyższe brytyjskie odznaczenie lotnicze Distinguished Flying Cross wraz z aktem 
nadania, dziennik lotów – odznaka Dywizjonu 305, dokumenty osobiste oraz polskie 
odznaczenia państwowe. Księgozbiór Biblioteki wzbogaciły otrzymane w darze 
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albumy umundurowania: Uniformen der Marine und Schutztruppen, Ceremonial 
uniforms of the world, Le costume militaire.

Z kolei 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana do zbiorów CBW prze-
kazała pokaźny zbiór 128 zdjęć z misji polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku, 
Afganistanie, Czadzie i na Bałkanach.

Opisane w artykule obiekty reprezentują jedynie część pozyskanych do zbiorów 
materiałów, które w znakomity sposób uzupełniają księgozbiór Głównej Książnicy 
Wojska Polskiego.
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Il. 1. Patent dla Augustyna Topolskiego na szarżę kapitana w batalionie piechoty,  
wystawiony i podpisany przez Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej  

Tadeusza Kościuszkę w obozie pod Mokotowem, 25 IX 1794 r. 
Źródło: CBW.
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Il. 2. Zbiór 92 pieczęci wojskowych Księstwa Warszawskiego 
Źródło: CBW.
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Il. 3. Jerzy Schwarzenberg-Czerny, „Bem”. Relacja z walk lwowskich  
w czasie 2-24 listopada 1918 r., około 1933 r. 

Źródło: CBW, sygn. Rps 1434.
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Il. 4. Tadeusz Świszczowski, Atak lotniczo-gazowy na miasto Równe. 7-8 XI 1933 r. 
Źródło: CBW, sygn. Rps 1433.
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Il. 5. Zestawienie dokumentów dotyczących okresu ewakuacji majątku FON  
do Bukaresztu i do Francji, Londyn 1940 r. 

Źródło: CBW, sygn. Rps 1415.
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Il. 6. Bogdan Nowakowski, „Powrót Taty” czyli wojska rosyjskie zajmują Warszawę, 
Warszawa, Zakład Litograficzny Władysława Główczewskiego, 1917 r. 

Źródło: CBW, sygn. Pl. 2336.
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Il. 7. The Voices of Freedom Live. Newspapers of the Allies published in Britain,  
Wielka Brytania, 1941-1942 r. 
Źródło: CBW, sygn. Pl. 2329.
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Il. 8. Zygmunt i Leopold Haarowie, 2nd Polish Corps' Fight in Italy,  
Rzym, Polish Public Relations Unit, 1945, litografia barwna 

Źródło: CBW, sygn. Pl. 2328.
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Il. 9-9a. Uczniowie Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów w Poznaniu  
w czasie zajęć sportowych, 1928 r. 

Źródło: CBW.
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Il. 9b-9c. Uczniowie Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów  
w Poznaniu w czasie zajęć sportowych, 1928 r. 

Źródło: CBW.
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Il. 10. Drużyna piłki nożnej Pułku Piechoty Legii Akademickiej na własnym boisku 
Źródło: CBW.

Il. 11. Gen. Bronisław Prugar-Ketling w obozie wyszkoleniowym  
pod Parthenay we Francji, 1 maja 1940 r. 

Źródło: CBW.
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Il. 12. Bernard Miller, około 1927 r.  
Źródło: CBW.
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Il. 13. Mieczysław Miller w towarzystwie osób cywilnych i wojskowych, około 1912 r. 
Źródło: CBW.

Il. 14. Policjanci z XIV Poleskiego Okręgu Policji Państwowej,  
uczestnicy I Kursu Telefoniczno-Telegraficznego, lata 20. XX wieku 

Źródło: CBW.
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Il. 15. Albumy fotograficzne ze zdjęciami generałów polskich z okresu II wojny światowej 
Źródło: CBW.
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Il. 15a. Albumy fotograficzne ze zdjęciami generałów polskich z okresu II wojny światowej 
Źródło: CBW.
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Il. 15b. Albumy fotograficzne ze zdjęciami generałów polskich  
z okresu II wojny światowej 

Źródło: CBW.
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Il. 16-16a. Wnętrza zbrojowni warszawskiey w IV-ch farbnych tablicach  
zrysował i wydał J. Piwarski, Warszawa 1829 r. 

Źródło: CBW, sygn. T.III-72, inw. 1673.
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Il. 17. Polski przemysł i handel. Rynek Polski. Księga adresowa i informacyjna  
przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i finansowych  

w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa – Lwów 1930 r. 
Źródło: CBW.
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Il. 18. Broszura Poland Fights the Nazi Dragon, Chicago 1943 r. 
Źródło: CBW.
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Il. 19. Druki Komitetu Propagandy Czynu Polskiego dotyczące obchodów  
Święta Niepodległości w Warszawie w 1934 r. 

Źródło: CBW.
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Il. 20. Odznaka pamiątkowa 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty, wz. 1928 r. 
Źródło: CBW, sygn. Eks-307.

Il. 21. Odznaka pamiątkowa Frontu Litewsko-Białoruskiego, wz. 1921 r. 
Źródło: CBW, sygn. Eks-309.
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Il. 22-22a. Medal  Antoniego Madeyskiego upamiętniający organizację  
przez gen. Józefa Hallera Wojska Polskiego we Francji, 1919 r. 

Źródło: CBW, sygn. M-544.

Il. 23. Tłok pieczętny płk. Henryka Abczyńskiego,  
inżyniera Korpusu Kontrolerów Wojskowych, 1921-1929 r. 

Źródło: CBW, sygn. Eks-314.
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Il. 24. Atlanta-Karte Besatzungszonen mit neuen postleitgebieten. Map of the occupation areas 
= Carte des Zones d'occupation = Karta okkupacionnych zon, 

Frankfurt nad Menem, Atlanta-Service 1946 r. 
Źródło: CBW, sygn. C-III-2070.
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Il. 25. Pięć pieśni narodowych polskich, ułożył Piotr Maszyński. 
Warszawa, E. Wende i Sp., cenz. 1 IX 1916 r. 

Źródło: CBW, sygn. MN 181.
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Il. 26-26a. Album fotograficzny z dedykacją  
dla  gen. bryg. Mieczysława  Smorawińskiego 

Źródło: CBW.
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Il. 27. Dyplom dla gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego od strzelców  
i władz III Okręgu Związku Strzeleckiego, Grodno 16 III 1935 r. 

Źródło: CBW.
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Il. 28. Zarys historji wojennej 43-go Pułku Strzelców Kresowych, Warszawa 1929 r. 
Na stronie przedtytułowej książki widnieje dedykacja dla generała brygady  

Mieczysława Smorawińskiego, napisana w imieniu 43 Pułku Piechoty Legjonu Bajończyków 
przez dowódcę pułku płk. dypl. Benedykta Chłusewicza 

Źródło: CBW, MG Cim. 1061808.
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Il. 28a. Zarys historji wojennej 43-go Pułku Strzelców Kresowych,  
Warszawa 1929 r. 

Źródło: CBW, MG Cim. 1061808.
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Il. 29. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty Numer 4 (tytuł okładkowy Podchorążówka), 
Tomaszów Mazowiecki 1928/1929 

Źródło: CBW, MG 358062.
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Il. 30-30d. Czasopisma konspiracyjne: „Biuletyn Żołnierski” Nr 9 z dnia 20 grudnia 1940 r., 
„Głos Warszawy” R. 3, Nr 20 (112) z 7 marca 1944 r.,  

„Narodowe Siły Zbrojne” R. 2, Nr 3 z 5 kwietnia 1944 r.,  
„Walka” R. 2, Nr 45 z 14 listopada 1941 r.,  

„Wolna Polska” R. 4, Nr 14 (97) z 21 października 1943 r. 
Źródło: CBW, sygn. 04751 A Cim., 07518 A Cim., 03371 A Cim.,  

08472 A Cim., 0418 A Cim.
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Il. 31-31a. „Informacyjny Biuletyn Saperski” 
Nr 14 z czerwca 1944 roku, wydany  

przez Sekcję Studiów Centrum Szkolenia 
Saperów w Szkocji 

Źródło: CBW, sygn. 0813 A Cim.
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Il. 32. Pismo Organu Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej 
„Rzeczpospolita Podchorążacka” Nr 4 z 19 marca 1934 roku i Nr 3 z 19 marca 1935 roku, 

dedykowane Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
Źródło: CBW, sygn. 05303 A.
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Il. 32a. Pismo Organu Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej 
„Rzeczpospolita Podchorążacka” Nr 4 z 19 marca 1934 roku i Nr 3 z 19 marca 1935 roku, 

dedykowane Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
Źródło: CBW, sygn. 05303 A.
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Il. 33. Instrukcya tycząca się broni i strzelania dla c. k. żandarmeryi, 
Brody 1906 r. 

Źródło: CBW, MG 312665.
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Il. 34 Przepisy koszarowe dla c. k. Żandarmeryi, 
Brody 1911 r. 

Źródło: CBW, MG 312680.
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Il. 35. Księga pamiątkowa poświęcona 35-leciu działalności  
Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń” 1904-1939, 

[Lwów] 1939 r. 
Źródło: CBW, MG  1251671.
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Il. 36. Władysław Orobkiewicz, Z dziejów walk i cierpień na Kresach, 
Lwów – Warszawa 1919 r. 

Źródło: CBW, MG  358063.
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Il. 37. Ryszard Rutkowski, Katalog poczty jenieckiej Of. II C, po 1945 r.  
Źródło: CBW, sygn. Rps 1350.
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Il. 37a. Ryszard Rutkowski, Katalog poczty jenieckiej Of. II C, po 1945 r.  
Źródło: CBW.
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STRESZCZENIE

W artykule opisano obiekty, które wzbogaciły księgozbiór Centralnej Biblioteki Wojskowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 2017 roku poprzez zakupy antykwaryczne i aukcyjne, 
a także dzięki hojności licznych darczyńców. Wśród pozyskanych do zbiorów nabytków 
znalazły się nie tylko książki i czasopisma, ale także dokumenty rękopiśmienne, fotografie, 
zbiory kartograficzne, pocztówki, grafiki i plakaty.

ABSTRACT

The article describes objects that enriched the collection of the Central Military Library 
named after Marshal Józef Piłsudski in the year of 2017 through antiquarian and auction 
shopping as well as thanks to the generosity of numerous donors. Among the acquisitions 
acquired were not only books and magazines, but also manuscript, photographs, carto-
graphic collections, postcards, graphics and posters. 

SŁOWA KLUCZOWE:

Centralna Biblioteka Wojskowa, wojsko, zbiory biblioteczne, zbiory specjalne.

KEYWORDS:

Central Military Library, armed forces, library collections, special collection.
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Początkowego natarcia 1 Dywizji Pancernej w Normandii, będącego częścią operacji 
„Totalize”, którą przeprowadzono 8 sierpnia 1944 roku, nie można uznać za sukces, 
ponieważ poniesiono poważne straty w ludziach i czołgach przy bardzo niewielkim 
zysku. Polska dywizja pancerna 8 sierpnia – zamiast wykorzystać wyłom w niemieckiej 
obronie, powstały dzięki atakowi II Korpusu Kanadyjskiego poprzedniego dnia – nie 
skierowała swoich pierwszych działań na rozbite siły wroga, lecz podjęła szarżę 
pancerną w strefę śmierci wciąż nienaruszonej obrony niemieckiej1. Następstwem 
był powolny i mało efektywny pochód wschodnią stroną drogi Caen – Falaise. 
Dywizja 10 sierpnia zajęła St. Sylvain i podjęła działania w okolicy Soignolles i Estrées  
la Campagne. 12 sierpnia jednostki dywizji wycofano na linię Cramesnil – la-Bruyére, 
niedaleko miejsca, gdzie 8 sierpnia rozpoczynała działania. Do tego momentu straty 
dywizji wyniosły 656 zabitych, rannych i zaginionych żołnierzy oraz 66 zniszczonych 
pojazdów, co było ceną za możliwość posunięcia się 10 kilometrów naprzód w stronę 
celu II Korpusu Kanadyjskiego – Falaise2. Od 12 sierpnia II Korpus Kanadyjski 
starannie przygotowywał nowe natarcie, aby nadać impet atakowi na Falaise (operacja 
„Tractable”). W celu umożliwienia 3 Kanadyjskiej Dywizji Piechoty wzięcia udziału 
w akcji 1 Dywizja Pancerna została przesunięta na zachodnią stronę drogi Caen – 
Falaise. Pomimo że uczestniczyła ona w ograniczonych operacjach ofensywnych 
w nowym sektorze, nie weszła w skład głównych sił kanadyjskiego natarcia. Jednakże 
jej dalsza rola, którą odegrała w operacji „Tractable”, stanowiła odejście od metod 
operacyjnych dotąd stosowanych przez II Korpus Kanadyjski.

* Artykuł jest tłumaczeniem oryginału angielskiego pt: Maczek's Flair for Operation Manoeuvre: The Seizure 
of the Bridgehead at Jort. 14-16 August 1944, tego samego autora, opublikowanego w „Proceedings  
of the Polish Heritage Society”, Londyn 2017, s. 89-121.

1 S. Koszutski, Wspomnienia z różnych pobojowisk, Warszawa 2013, s. 227-245.
2 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (w dalszej części: IPMS), Londyn, Raport Bojowy Dowódcy  

1 Dywizji Pancernej (walki za okres od 7-12.8.44 roku), AV1/1.

Skuteczny manewr operacyjny gen. Stanisława Maczka. 
Opanowanie przyczółka w Jort 14-16 sierpnia 1944 roku*1 

dr Paul Latawski

Wydział Studiów Wojennych 
Królewska Akademia Wojskowa  
Sandhurst



118

dr Paul Latawski

POGLĄD GEN. STANISŁAWA MACZKA NA ROLĘ DYWIZJI PANCERNEJ

Zmiana zadań taktycznych, do wykonania których została zaangażowana 1 Dywizja 
Pancerna w ramach II Korpusu Kanadyjskiego w trakcie operacji  „Tractable”, 
wynikała głównie ze sposobu myślenia jej dowódcy – gen. Stanisława Maczka. 
Każdy dowódca nadaje pewne charakterystyczne cechu wojsku, nad którym ma 
zwierzchność. Znajduje to odzwierciedlenie w podejściu do działań wojennych 
i w sukcesie bądź porażce na polu walki. Klucz do zrozumienia podejścia gen. Maczka 
do operacji wojennych leży w początkach jego kariery. Jako młody oficer podczas 
I wojny światowej służył w piechocie górskiej w Kaiserschützenregiment armii 
Monarchii Austro-Węgierskiej. Piechota górska musi nie tylko poruszać się, lecz 
także walczyć w najbardziej niesprzyjających warunkach i trudnym terenie. Po odzy-
skaniu niepodległości i odrodzeniu państwa polskiego gen. Maczek wstąpił do 
Wojska Polskiego. Dowodził tzw. lotną kompanią 4 Dywizji Piechoty w 1919 roku. 
Dowództwo w lotnej kompanii oraz wcześniejsze doświadczenia w wojnie górskiej 
były przejawem jego późniejszego upodobania do manewrów na polu walki. Generał 
Maczek z wojną pancerną zetknął się w późnych latach 30. XX wieku. Po objęciu 
dowództwa nad 10 Brygadą Kawalerii (zmechanizowaną) był jednym z tych, którzy 
dostrzegali potrzebę wzmożenia wysiłków zmierzających do rozbudowy i rozwoju 
wojsk zmechanizowanych w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej. Wraz 
ze swoją jednostką brał udział w walkach w Polsce w 1939 roku, a także we Francji 
w 1940 roku, dzięki czemu zdobył cenne doświadczenie – mimo że oparte na dwóch 
kampaniach zakończonych fiaskiem3.

Gen. Stanisław Maczek był dowódcą, który wykazywał się niekwestionowanymi 
zdolnościami intelektualnymi do odgrywania przywódczej roli. Czerpał ze swojego 
doświadczenia operacyjnego, wierzył w istotę szkolenia i potrafił inspirować żołnierzy. 
Generał nie był typem wojskowego intelektualisty jak na przykład płk Franciszek 
Skibiński – jeden z kluczowych członków jego kadry dowódczej w dywizji, służący 
wraz z Maczkiem od późnych lat 30. do końca wojny, którego dorobek naukowy był 
naprawdę imponujący. Mimo to umiejętność dowodzenia gen. Maczka odzwiercied-
lała cechy żołnierza myślącego. W trakcie pełnienia służby wojskowej gen. Maczek 
publikował stosunkowo niewiele. Jednak w kwietniu 1941 roku wydał dzieło będące 
jednym z najważniejszych w jego dorobku, ukazujące intelektualną stronę jego 
dowództwa.

Napisał wnikliwy artykuł na temat wojny z udziałem jednostek pancernych, 
zatytułowany Formy organizacyjne wielkich jednostek pancernych4, opublikowany 
w „Bellonie” – czołowym polskim czasopiśmie poświęconym wojskowości – jako 
część debaty toczącej się w kręgu polskich oficerów będących entuzjastami wojny 
zmechanizowanej. Artykuł ewidentnie miał na celu wspieranie formowania polskich 

3 Vide.: P. Potomski, Generał broni Stanisław Władysław Maczek (1892-1994), Warszawa 2008.
4 S. Maczek, Formy organizacyjne wielkich jednostek pancernych, „Bellona” 1941, z. 4, s. 3-15.
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dywizji pancernych. Jednak, co istotniejsze, zawierał jasne podsumowanie poglądów 
Maczka na zastosowanie i organizację dywizji pancernych. Generał opierał się przede 
wszystkim na swoim własnym doświadczeniu operacyjnym, ale też na doświadczeniu 
niemieckich adwersarzy, co pozwoliło mu na przeprowadzenie głębokiej analizy 
na poparcie swoich kluczowych argumentów. Jakie cechy gen. Maczek uważał za 
charakterystyczne dla dywizji pancernej? Bardzo wyraziście stwierdził, że dywizję 
pancerną określają dwie zasadnicze właściwości:

1. Wielka jednostka pancerna jest jednostką operacyjną. Wpływa to na jej siłę 
i skład. Robi ją ciężką.

2. Wielka jednostka pancerna jest jednostką szybką. Wpływa to na jej konstrukcję 
wewnętrzną. Robi ją lekką i szybką.5

W jego pojęciu struktura dywizji pancernej opierała się na tych dwóch cechach. 
Innym czynnikiem, który uznawał za istotny, było połączenie różnych rodzajów 
broni tworzących dywizję pancerną, a szczególnie jednostek pancernych, piechoty 
i artylerii. Był to ważny wniosek, który wyciągnął na podstawie niemieckiej organizacji 
i operacyjnego zastosowania dywizji pancernej6. Co więcej, według Maczka posiadanie 
„brygad mieszanych”, składających się z broni pancernej i piechoty, ułatwiało operacje 
z udziałem dywizji pancernych „w manewrze, w wykorzystaniu i pościgu”7. 

Myślenie Maczka o użyciu dywizji pancernych miało podłoże w jego wątpli-
wościach i krytyce podejścia operacyjnego II Korpusu Kanadyjskiego w pierwszym 
tygodniu operacji z udziałem polskiej dywizji pancernej w Normandii. Pomimo że 
był dyskretny w swoich wspomnieniach i raczej unikał bezpośrednich, krytycznych 
osobistych komentarzy pod adresem dowódców alianckich, którym podlegał, to 
jednak jego surowa ocena sposobu prowadzenia operacji wydaje się oczywista, co 
wskazuje na to, że Maczek był gotowy zaoferować szczegółową analizę operacyjną. 
Z jego wspomnień jasno wynika, że z rezerwą podchodził do taktyki operacyjnej 
stosowanej przez gen. Guya Simondsa – dowódcę II Korpusu Kanadyjskiego. 
Niektóre z tych wątpliwości pojawiły się już przed rozpoczęciem operacji „Totalize”8. 
Doświadczenie pokazało, że operacja ta była okupiona wysokim kosztem i przyniosła 
niewielki zysk militarny, dlatego gen. Maczek i jego wysocy rangą oficerowie mieli 
silne poczucie, że zmiana podejścia wojsk kanadyjskich jest konieczna. Maczek wyrażał 
się w sposób wysoce krytyczny o taktyce operacyjnej gen. Simondsa (nie wymieniając 
jego nazwiska), mającej przełamać niemiecką obronę podczas operacji „Totalize”:

[…] natarcie korpusu, poza ogromem wsparcia artylerii wszelkiego kalibru 
i lotnictwa – dysponuje ciężkimi czołgami typu Churchill, carriersami z wmontowanymi 
miotaczami ognia, a pierwsze rzuty piechoty posuwają się na carriersach i opancerzonych 

5 S. Maczek, Formy organizacyjne wielkich jednostek pancernych, „Bellona” 1941, z. 4, s. 6.
6 Ibidem, s. 14.
7 Ibidem, s. 15.
8 S. Maczek, Od podwody do czołga: wspomnienia wojenne 1918-1945, Edynburg 1961, s. 151-152, 155 

i F. Skibiński, Pierwsza Pancerna, Warszawa 1966, s. 340-341.
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podwoziach gąsienicowych, idąc razem z czołgami – jak myśmy to określili „w dym”. 
Przez to tworzą obraz jakby idealnej dywizji pancernej przyszłości, która cała na sprzęcie 
gąsienicowym i opancerzonym posuwa się jak masa żelaza i ognia terenem, tuż bezpo-
średnio za wałem ognia artylerii i lotnictwa, łamiąc wszystkie opory. Dywizje pancerne 
nasza i kanadyjska, nie dysponując ani w przybliżeniu siłą takiego ognia, ze sprzętem 
pancernym lekkim (Shermany i Cromwelle), przy natknięciu się na opór, piechotę swą 
muszą spieszać, tracąc moment zaskoczenia9.

Analiza przyczyn niepowodzenia „zmasowanej siły żelaza i ognia” podczas 
operacji „Totalize”, dokonana przez gen. Maczka, była poważnym zarzutem wobec 
sposobu, w jaki Simonds wykorzystywał dywizje pancerne w swoim korpusie. Według 
Maczka była to metoda operacyjna całkowicie chybiona. Podsumował swoją krytykę, 
podkreślając, że:

[…] jak długo nie wyjdą z przestrzeni przygotowanej obrony, nie mogą wygrać tych 
atutów, które są siłą dywizji pancernej, tj. szybkości ruchu, dużego zasięgu działania całej 
jednostki, a zwrotności w walce i szybkości swych czołgów na te walory nastawionych10.

Krótko mówiąc, Maczek uważał, że model operacyjny zastosowany w operacji 
„Totalize” przez Simondsa odzwierciedlał nieodpowiednie użycie dywizji pancernej11. 
Maczek nie był odosobniony w swoim poglądzie, gdyż inni wyżsi rangą oficerowie 
z jego sztabu doszli do tego samego wniosku. Podpułkownik dypl. Władysław 
Dec, zastępca dowódcy 3 Brygady Strzelców, w swojej analizie działań II Korpusu 
w Normandii kwestionował doktrynalną słuszność wykorzystania dywizji pancernej 
przez Simondsa podczas operacji takich jak „Totalize”. Dec przychylał się do doktryny 
brytyjskiej i argumentował, że bardziej racjonalne byłoby użycie dywizji piechoty 
wraz z przypisaną brygadą czołgów (czołgów piechoty typu Churchill), niż rzucenie 
dywizji pancernych przeciwko dobrze przygotowanej obronie12. Wątpliwości Maczka 
i oficerów jego sztabu, dotyczące metod operacyjnych II Korpusu Kanadyjskiego, stały 
się początkiem podejmowanych przez niego wysiłków, mających na celu określenie 
ostatecznej roli jego dywizji w operacji „Tractable”.

PLAN OPERACJI „TRACTABLE” II KORPUSU KANADYJSKIEGO

Do połowy sierpnia 1944 roku sytuacja operacyjna w Normandii zmieniła się 
diametralnie na korzyść aliantów. Sukcesy armii amerykańskiej w operacji Cobra 
(25–30 lipca), w zachodnim sektorze alianckiego przyczółka, stworzyły warunki do 
wielkiego oskrzydlenia armii niemieckiej w Normandii.
9 S. Maczek, Od podwody do czołga..., op. cit., s. 155.
10 Ibidem.
11 Kanadyjska historiografia w niektórych przypadkach kwestionuje także doświadczenie Simondsa i jego 

umiejętność użycia jednostek pancernych. Vide R. J. Jarymowycz, Canadian Armour in Normandy:  
Operation „Totalize” and the Quest for Operational Maneuver, „Canadian Military History” 1998, vol. 7, 
nr 2, s. 35 i J.A. English, Failure in High Command: The Canadian Army and the Normandy Campaign, 
Ottawa 1991, s. 271.

12 W. Dec, Z Walk 1 Polskiej Dywizji Pancernej, „Przegląd Wojsk Pancernych” 1958, nr 5, s. 70.
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Marszałek Bernard Law Montgomery, pragnący wykorzystać przewagę 
wynikającą z warunków operacyjnych, w swojej dyrektywie M518 z 11 sierpnia 
do 21 Grupy Armii podkreślił potrzebę wypełnienia w jak najkrótszym czasie luki 
pomiędzy armiami alianckimi. Pierwsza Armia Kanadyjska miała odegrać istotną 
rolę w tych wysiłkach. Zgodnie z M518:

Armia Kanadyjska zajmie FALAISE. Jest to zadanie priorytetowe i ważne jest, 
aby dokonało się to szybko.

Następnie, Armia będzie operować wykorzystując ciężki sprzęt pancerny w celu 
zabezpieczenia ARGENTAN13.

Odpowiedzią 1 Armii Kanadyjskiej na dyrektywę M518 był kolejny, staran-
nie zaplanowany atak przeprowadzony przez II Korpus Kanadyjski. Planowanie 
rozpoczęto 12 sierpnia – na dwa dni przed ustalonym początkiem operacji. Celem 
„Tractable”, tak jak w poprzedniej operacji „Totalize”, było przełamanie frontu 
i otwarcie drogi do uderzenia dwóm dywizjom pancernym II Korpusu Kanadyjskiego. 
Ponadto w przypadku „Tractable” zamiarem było natarcie na miejsca określone 
w dyrektywie M518 marsz. Montgomery’ego. Zarówno w odprawie gen. Simondsa, 
jak i w „Wykazie instrukcji” dla operacji „Tractable” (nie opracowano żadnego 
oficjalnego planu operacyjnego czy rozkazu) pierwszoplanowym celem II Korpusu 
Kanadyjskiego było zabezpieczenie wzgórza na północny wschód od Falaise po to, 
żeby przejąć niemieckie linie komunikacyjne, przebiegające przez miasto14.

Ponieważ „Tractable” określono jako pilną, a było niewiele czasu na plano-
wanie, stratedzy II Korpusu Kanadyjskiego zadecydowali, że operacja ta będzie 
zmodyfikowaną wersją „Totalize”. Zamiast ataku pod osłoną nocy „Tractable” miała 
być przeprowadzona w dzień. Ciemności, które chroniły podczas nocnego natarcia 
w „Totalize”, zastąpiono zasłonami dymnymi, będącymi wynikiem ciężkiego ostrzału 
artylerii na przodzie i flankach atakujących kolumn. Podczas „Tractable” ponownie 
wykorzystano bogate zasoby artylerii i bombowce strategiczne Królewskich Sił 
Powietrznych w celu wsparcia natarcia.

Prawie 800 bombowców Królewskich Sił Powietrznych przeprowadziło naloty 
dywanowe – zrzucono silnie wybuchowe materiały na obiekty znajdujące się po 
obu stronach drogi Caen – Falaise. Cele ciężkich bombowców były położone na 
zachodnim skrzydle kanadyjskiej ofensywy. Obejmowały obszar m.in. lasów Quesnay, 
które jak dotąd stanowiły mocny punkt w niemieckiej obronie15.

Zarówno w operacji „Totalize”, jak i w operacji „Tractable” użyto „skoncentro-
wanych kolumn pancernych” w ciasnym szyku defiladowym oraz wsparcia piechoty, 

13 Archiwum Narodowe, Kew London (w  dalszej części TNA), Dyrektywa M518 do 21 Grupy Armii, 
11 sierpnia 1944.

14 TNA, WO 179/2596, OP TALLULAH, Instrukcje udzielone ustnie przez C z S 2 Kanadyjskiego Korpusu 
GSO 1 Ops 1 Armii Kanadyjskiej w Komendzie Głównej 2 Korpusu Kanadyjskiego z 12 sierpnia 1944.

15 S. Hart, Road to Falaise, Stroud 2004, s. 84-85 i R.H. Roy, 1944 The Canadians in Normandy, National 
Museums of Canada 1984, s. 238.
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ponownie przemieszczającej się w transporterach opancerzonych typu Kangaroo16. 
Powojenny raport przygotowany przez sekcję historyczną Sztabu Głównego Armii 
Kanadyjskiej porównywał ciasno uszeregowane formacje do „macedońskiej falangi”17. 
Podobnie jak w operacji „Totalize” gęsto uszeregowane kolumny w „Tractable” miały 
atakować wąski odcinek, liczący zaledwie 3 km. Jednostki II Korpusu Kanadyj-
skiego przydzielone do ofensywy w operacji „Tractable” to: 3 Kanadyjska Dywizja 
Piechoty, 4 Kanadyjska Dywizja Pancerna i 2 Kanadyjska Brygada Pancerna. Dwie 
kolumny dywizyjne miały stanowić swoje odbicie lustrzane. Do akcji miało włączyć 
się około 480 czołgów, 1500 innych pojazdów i 12 000 kanadyjskich żołnierzy18. 
Dwa dni intensywnej pracy zabrało sztabowcom opracowanie „Tractable” oraz 
uruchomienie kompleksowej reorganizacji formacji i jednostek II Korpusu Kana-
dyjskiego, zanim zajęły pozycje w gotowości przed rozpoczęciem operacji. Gdy 
operacja zaczęła się około południa 14 sierpnia, Simonds miał nadzieję, że tym 
razem jego oddziały dokonają przełamania, co nie udało mu się tydzień wcześniej 
podczas operacji „Totalize”.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ ROLI 1 DYWIZJI PANCERNEJ W OPERACJI „TRACTABLE” 
13-14 SIERPNIA

Przed rozpoczęciem starannie planowanego natarcia 14 sierpnia 1 Dywizja Pancerna 
nie miała przypisanej konkretnej roli. Zasadniczo jej zadaniem było wypełnienie 
sektora linii frontu, aby umożliwić 3 Kanadyjskiej Dywizji Piechoty wzięcie udziału 
w ich stałej części ataku.

Po rozmieszczeniu się 1 Dywizja Pancerna zajmowała pozycje po obydwu 
stronach drogi Caen – Falaise z 3 Brygadą Strzelców ulokowaną po zachodniej stronie 
i 10 Brygadą Kawalerii Zmechanizowanej – po stronie wschodniej.

Przygotowania do operacji „Tractable” zbiegły się z rosnącymi obawami gen. Maczka, 
dotyczącymi pewnych aspektów kanadyjskiego dowodzenia. Nieco światła na sposób, 
w jaki gen. Maczek postrzegał tę kwestię, rzucił mjr Kamil Czarnecki – oficer sztabowy 
w sekcji operacyjnej dowództwa dywizji. W liście z 12 sierpnia do kpt. Juttnera 
ze sztabu operacyjnego Armii w Londynie Czarnecki przedstawił do bólu szczere 
spojrzenie na problemy wynikające z kanadyjskiego dowodzenia:

Nie jestem pod wrażeniem kanadyjskiego dowództwa, ale trudno mi o tym pisać 
w tym liście. Gdyby porównać dwie dywizje pancerne wchodzące w skład korpusu, 
nasza walczy bez wątpienia lepiej. Nie poddaliśmy nawet cala zajętego przez nas 

16 C.P. Stacey, The Victory Campaign: Operations in North-West Europe 1944-1945, vol. 3, Ottawa 1960, 
s. 237.

17 Report No. 65, Canadian Participation in the Operations in North-West Europe. Raport nr 65 Sekcji  
Historycznej, Kanadyjskie uczestnictwo w operacjach w północno-zachodniej Europie, par. 157, s. 62.

18 S. Hart, Road to Falaise, op. cit., s. 83-85.
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terenu; Kanadyjczycy dwukrotnie nie zabezpieczyli naszego prawego skrzydła i dostali 
porządnego łupnia19.

Chociaż uwagi Czarneckiego dotyczyły konkretnie działań 4 Kanadyjskiej 
Dywizji Pancernej, to jego zachowawczość wskazuje, że miał więcej do powiedzenia, 
niż był gotowy zawrzeć w liście. Takie pozbawione dyskrecji uwagi oficera sztabowego 
dają wgląd nie tylko w ogólny nastrój panujący w kwaterze głównej, lecz także 
w sposób myślenia dowodzącego generała. Rozumowanie sztabu powinno rozszerzać 
sposób myślenia dowodzącego, więc ta krytyka musiała odzwierciedlać obawy Maczka 
dotyczące kanadyjskiej taktyki operacyjnej.

Jednak Simonds nie uważał, że problem leży w niewłaściwym użyciu podlega-
jących mu dywizji pancernych. Widział go za to w niedociągnięciach popełnianych 
przez osoby, które nimi dowodziły. Jak wskazywał Paul Dickenson, fiasko oddziałów 
pancernych podczas operacji „Totalize” było według Simondsa konsekwencją „braku 
inicjatywy ze strony dowódców dywizji”, a „nie braku środków, kompleksowych 
planów czy [zbyt mocnej] obrony niemieckiej”20. W przeddzień rozpoczęcia operacji 
„Tractable” Simonds był zdecydowany udzielić ostrej reprymendy dowódcom polskiej 
i kanadyjskiej dywizji pancernej za – jak to postrzegał – ich wcześniejsze niedociąg-
nięcia w działaniu. Simonds przedstawił swój punkt widzenia podczas porannego 
zebrania 13 sierpnia po zakończeniu odprawy przed operacją „Tractable”. Zgodnie 
z oficjalną wersją kanadyjską:

Podkreślił konieczność tego, aby dywizje pancerne dały z siebie wszystko, i że 
wszelkie pomysły, takie jak ten, że jednostki pancerne wymagają wsparcia piechoty, bo 
inaczej nie będą w stanie poruszać się w ciemnościach, należy natychmiast porzucić. 
Nie wolno pominąć wielkiej wagi podejmowanej operacji, i chociaż prawdopodobnie 
będą zdarzać się sytuacje niewłaściwego wykorzystania jednostek pancernych, nie może 
to jednak stanowić usprawiedliwienia nieodniesienia sukcesu21.

Zapewne ani Maczek, ani członkowie jego sztabu uczestniczący w zebraniu nie byli 
pod wrażeniem krytyki Simondsa. Byli w końcu profesjonalistami i posiadali ogromne 
doświadczenie operacyjne. Tak protekcjonalne przemówienie, które wskazywało na brak 
zrozumienia problemów taktycznych w zakresie użycia jednostek pancernych, było nie 
na miejscu. Przesłanie, jakie płynęło od dowódcy II Korpusu Kanadyjskiego podczas 
konferencji, można podsumować jako żądanie, aby dywizje pancerne zostały użyte 
w wyniszczającej walce bez względu na koszty czy sens wykorzystania tej formacji w przypi-
sanym jej zadaniu. Narada tylko potwierdziła obawy gen. Maczka co do braku zrozumienia 
przez Simondsa kwestii właściwego wykorzystania dywizji pancernej. Dla Maczka dywizja 
pancerna stanowiła narzędzie łączące wielki potencjał militarny z mobilnością, co miało 

19 IPMS, AWN-38, List mjr. Kamila Czarneckiego do kpt. Juttnera, z 12 sierpnia 1944 roku.
20 P.D. Dickenson, A Thoroughly Canadian General: A Biography of General H.D.G. Crerar, Toronto 2007, 

s. 315. Vide: J.A. English, Failure in High Command: The Canadian Army and the Normandy Campaign, 
s. 289.

21 War Diary, 4 Kanadyjska Dywizja Pancerna, [w:] C.P. Stacey, The Victory Campaign..., op. cit., s. 236.
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dawać wymierne rezultaty dzięki właściwym manewrom. Nie należało zatem marnotrawić 
jej siły w kosztownej bitwie, mającej przynieść przełamanie obrony niemieckiej.

Biorąc pod uwagę obawy Polaków dotyczące zarówno podejścia operacyjnego  
dowódcy korpusu kanadyjskiego, jak i jego metod operacyjnych w „Totalize”–
„Tractable”, niewątpliwym pocieszeniem było to, że 1 Dywizja Pancerna nie brała 
udziału w początkowym natarciu w operacji „Tractable”. Jednakże nie dało się uniknąć 
pytań dotyczących szerszej kwestii sposobu wykorzystania polskiej dywizji pancernej 
w rozwijającej się operacji. Dane archiwalne II Korpusu Kanadyjskiego zawierają 
niewiele wskazówek co do tego, jak krystalizowało się myślenie Simondsa, i w jaki 
sposób zamierzał on użyć polskiej dywizji pancernej w trakcie „Tractable”.

Kwestia roli, jaką odegrał gen. Maczek w kształtowaniu się sposobu użycia 
1 Dywizji Pancernej w trakcie operacji „Tractable”, była uzależniona od relacji pomię-
dzy Simondsem a Maczkiem. Jak już nadmieniono, Maczek w swoich wspomnieniach 
nie krytykuje otwarcie Simondsa ani nie komentuje ich relacji służbowych, ale można 
dopatrzeć się ukrytej krytyki dowódcy korpusu kanadyjskiego w omawianiu jego 
metod operacyjnych. Historycy specjalizujący się w operacjach Armii Kanadyjskiej 
w Normandii niewiele mówią o relacji pomiędzy obydwoma dowódcami, ale jeden 
z historyków sugeruje, że Simonds „niespecjalnie lubił” Maczka22. Dlatego wpływ 
Maczka na decyzje Simondsa pozostaje czymś w rodzaju terra incognita w studiach 
historycznych, akademickich czy oficjalnych, nad II Korpusem Kanadyjskim.

Simonds 12 sierpnia dał pułkowi rozpoznawczemu Maczka – 10 Pułkowi 
Strzelców Konnych – zadanie zbadania terenu w kierunku Le Bû-sur-Rouvres, 
aby sprawdzić siłę nieprzyjaciela na lewym skrzydle II Korpusu. Kosztem 18 ofiar 
i 5 utraconych czołgów 10 Pułk Strzelców Konnych uzyskał „pełny obraz zgrupowania 
wroga”23. Grupa rozpoznawcza 10 Pułku Strzelców Konnych odkryła, że Rouvres 
znajdowała się w rękach niemieckiego 987 Pułku Piechoty, wspieranego przez czołgi 
i armaty przeciwpancerne kalibru 88 mm24. Według Terry'ego Coppa następstwem 
rozpoznania dokonanego 12 sierpnia było to, że „Simonds doskonale zdawał sobie 
sprawę z możliwości na swoim lewym [wschodnim] skrzydle”25. Co ciekawe, w liście 
wysłanym do Londynu z 12 sierpnia Czarnecki wspomina możliwość przesunięcia się 
na wschodnie skrzydło, tak jakby decyzja została podjęta na poziomie korpusu: Obecnie 
dowództwo Korpusu zadecydowało, że teren jest zbyt szczelnie broniony, aby mogły 
wkroczyć do walki siły pancerne, i wprowadziło pewne zmiany w planie – idziemy na 
południowy wschód26.

Mimo że to świadectwo popiera stwierdzenie Coppa, jednak rodzą się również 
inne pytania. Biorąc pod uwagę niechęć Maczka do modelu przyjętego w operacji 

22 R.J. Jarymowycz, General Guy Simonds: The Commander as Tragic Hero, [w:] B. Horn and S. Harris 
(red.), Warrior Chief: Perspectives on Senior Canadian Military Leaders, Toronto 2001, s. 124.

23 IPMS, B 1817, K. Dworak, Udział 1 Dywizji Pancernej w Inwazji Kontynentu 1944-45.
24 IPMS, AV1/1, Raport bojowy Dowódcy 1 Dywizji Pancernej (walki za okres od 12.8-22.8.44 roku).
25 T. Copp, Fields of Fire: The Canadians in Normandy, Toronto 2004, s. 224.
26 IPMS, AWN-38, List mjr. Kamila Czarneckiego do kpt. Juttnera, z 12 sierpnia 1944 roku. 
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„Totalize”, czy możliwe, że już na tym etapie próbował on kształtować podejście 
operacyjne Simondsa? Czy to możliwe, że nacisk wywierany przez Maczka, aby przyjąć 
nową taktykę, doprowadził do tego, że korpus powierzył zadanie przeprowadzenia 
rozpoznania na wschodnim skrzydle 10 Pułkowi Strzelców Konnych? Czy użycie 
polskiej dywizji pancernej w celu wyprowadzenia ataku na wschodnim skrzydle 
II Korpusu Kanadyjskiego było rozważane już 12 sierpnia?

Nawet jeśli rekonesans II Korpusu oświecił Simondsa co do „możliwości 
i szans” przeprowadzenia manewru na wschodnim skrzydle, to jednak jego dyspozycje 
dla korpusu w operacji „Tractable” mówiły coś zupełnie innego – właściwie nie 
wskazywały na to, że jest gotowy na jego wykorzystanie. Plan operacji „Tractable” 
angażował olbrzymi potencjał militarny korpusu dla celów ataku w kierunku 
południowo-zachodnim w stronę Falaise. Na zachodzie pozostawiał polską dywizję 
pancerną jako jedyną formację zdolną do przeprowadzenia manewru. Przynajmniej 
na tym etapie Simonds prawdopodobnie albo był zajęty zawiłościami natarcia przy-
gotowywanego dla operacji „Tractable”, albo po prostu nie zdecydował jeszcze, jak 
wykorzystać wschodnią flankę i przesunąć walki poza Falaise. Pomijając skupienie 
na stałej części kanadyjskiego ataku, przeprowadzenie tak brawurowego manewru 
na wschodnim skrzydle korpusu z pewnością nie leżało w naturze Simondsa jako 
dowódcy. Pomimo że ocena historyczna dokonań Simondsa jako dowódcy waha 
się między stosunkowo bezkrytyczną „hagiografią” a krytyką dotyczącą sposobu 
sprawowania przez niego przywództwa, to jeśli pokusić się o wypracowanie zgodnego 
stanowiska, należy stwierdzić, że jego umiejętności polegały bardziej na drobiazgowym 
planowaniu niż mistrzowskich manewrach na polu bitwy27.

Zatem jeśli jest to dokładny obraz Simondsa jako dowódcy, to nie wydaje 
się prawdopodobne, aby pomysł uderzenia na wschodniej flance posuwającego się 
II Korpusu Kanadyjskiego był jego autorstwa lub był przez niego wspierany.

Wynik rozpoznania przeprowadzonego przez 10 Pułk Strzelców Konnych 
znany był również gen. Maczkowi i z pewnością zachęcił go do wykonania manewru. 
Zamiast przedzierać się przez wschodnie skrzydło II Korpusu Kanadyjskiego, wyko-
rzystał je jako sposób na obejście niemieckiej obrony. Biorąc pod uwagę zastrzeżenia 
gen. Maczka dotyczące wizji operacji ofensywnych w „Totalize” – „Tractable”, lewe 
skrzydło II Korpusu dawało okazję do wykorzystania atutów dywizji pancernej. 
Co więcej, są mocne dowody na to, że Maczek przedstawił Simondsowi propozycję 
użycia 1 Dywizji Pancernej do przeprowadzenia ataku na wschodniej flance. Po wojnie 
gen. bryg. Kazimierz Dworak, zastępca dowódcy polskiej dywizji pancernej, spisał 
szczegółową relację działań operacyjnych dywizji w północno-zachodniej Europie. 

27 D.E. Delaney, Corps Commanders: Five British and Canadian Generals at War 1939-1945, Vancouver 
2011, s.  189-254; J.A. English, Failure in High Command: The Canadian Army and the Normandy 
Campaign, s. 271-273; D. Graham, The Price of Command: A Biography of General Guy Simonds, Toronto 
1993; J.L. Granatstein, The Generals: The Canadian Army’s Senior Commanders in the Second World War,  
Calgary 2005, s.  145-178; J.R. Jarymowycz, General Guy Simonds: The Commander as Tragic Hero, 
op. cit., s. 107-141.
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Przedstawił też rolę, jaką odegrał gen. Maczek w nakłonieniu Simondsa do ataku 
na Jort:

14 sierpnia podczas odprawy prowadzonej przez dowódcę II Korpusu Kanadyjskiego 
gen. Maczek, dowódca 1 Dywizji Pancernej, zasugerował rzucenie do akcji 1 Dywizji 
Pancernej bardziej na północ, niż przewidywał to kierunek [posuwania się korpusu], 
w celu przeprowadzenia pogłębionego manewru odcinającego nieprzyjaciela, spychanego 
przez 4 Kanadyjską Dywizję Pancerną na osi Falaise–Trun. Po otrzymaniu zgody dowódca 
dywizji zlecił wykonanie zadania 10 Pułkowi Strzelców Konnych28.

Rozkazy wydane 14 i 15 sierpnia 1944 roku przez dowódcę dywizji są zgodne 
z relacją Dworaka. Pierwszy z nich – „Plan operacji 14 VIII 1944” – był tak naprawdę 
rozkazem ostrzegawczym, nakreślającym dwa możliwe kierunki działania. „Alternatywa 
A” przewidywała posuwanie się 1 Dywizji Pancernej po zachodniej stronie drogi 
Caen – Falaise na osi lekko na południowy wschód w kierunku Falaise. Natomiast 
„Alternatywa B” radykalnie przesuwała linię marszu dywizji na wschód w stronę 
Bretteville le Rabet, Estrées la Campagne, Rouvres, Sassy aż do Jort. Oprócz zmuszenia 
1 Dywizji Pancernej do przekazania swoich pozycji innej jednostce początkowe fazy 
„Alternatywy B” wymagałyby przejścia przez tyły pozostałej części II Korpusu Kana-
dyjskiego29 (patrz: Mapa A). Generał Maczek 15 sierpnia 1944 roku wydał „Rozkaz 
operacyjny nr 3”, który uruchamiał „Alternatywę B”, czym zezwolił na marsz dywizji 
na Jort (co wskazuje, że Simonds zaakceptował propozycję Maczka).30 Zatem wpływ 
Maczka był decydującym czynnikiem kształtującym rolę, jaką miała odegrać 1 Dywizja 
Pancerna w ewoluującej operacji „Tractable”, i stanowił wyraz jego sposobu myślenia 
o manewrze operacyjnym.

PLAN MANEWRU MACZKA

Rankiem 14 sierpnia luzowanie jednostek 3 Kanadyjskiej Dywizji Piechoty dobiegło 
końca, a 1 Dywizja Pancerna przygotowywała się do rozpoczęcia operacji ze swoich 
nowych pozycji zajmowanych po dwóch stronach drogi Caen – Falaise. Rozmieszcze-
nie dwóch brygad polskiej dywizji pancernej przewidywało zajęcie pozycji czołowych 
przez 3 Brygadę Strzelców, a rezerwy przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej (10 BKP). 
Jednakże wkrótce po przegrupowaniu dywizji doszło do tragedii – teren zajmowany 
przez polski oddział został zbombardowany przez lotnictwo alianckie. Analogicznie 
do operacji „Totalize” plan „Tractable” zakładał bombardowanie pozycji niemieckich 
w ramach wsparcia ataku. Bombardowanie objęło drogę Caen – Falaise na prawym 
skrzydle kanadyjskiego natarcia. Jednym z ważnych celów był las Quesnay, położony 
najbliżej polskich i kanadyjskich pozycji. Tego popołudnia 14 sierpnia w wyniku 

28 IPMS, B 1817, K. Dworak, Udział 1 Dywizji Pancernej w Inwazji Kontynentu 1944-45.
29 IPMS, C 4/I, Plan działania w dniu 14 VIII 1944 roku.
30 IPMS, C 96/II, Rozkaz operacyjny nr 3, 15 VIII 1944 roku.
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omyłkowego ostrzelania przez swoich polska dywizja pancerna straciła 204 ludzi, 
w tym 48 zostało zabitych, 103 – rannych, a 53 zaginęło31.

Rankiem 15 sierpnia dwa z trzech batalionów piechoty wchodzących w skład 
brygady wzięło udział w operacjach po zachodniej stronie drogi Caen – Falaise, 
otrzymując wsparcie czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej. W ciągu tego dnia 
piechota zajęła Fontaine-le-Pin, Aisy i Potigny. Pomimo że „Alternatywa B”, o której 
mowa w rozkazie ostrzegawczym Maczka, została przyjęta przed rankiem 15 sierpnia, 
działania polskiej 3 Brygady Piechoty po zachodniej stronie drogi Caen – Falaise wciąż 
trwały, ponieważ wycofanie z działań bojowych i przekazanie pozycji jednostkom 
2 Kanadyjskiej Dywizji Piechoty musiało zająć nieco czasu. Późnym popołudniem 
15 sierpnia polskie bataliony piechoty rozpoczęły marsz na Jort32.

Po otrzymaniu zgody Simondsa na marsz w kierunku Jort plan manewru 
Maczka zakładał przekazanie inicjatywy grupie bojowej, w której skład wchodził 
10 Pułk Strzelców Konnych (10 PSK). Był on pancernym pułkiem rozpoznawczym, 
któremu powierzono zadanie opanowania przejścia na rzece Dives w Jort – celu 
dywizji. Na potrzeby tego zadania grupie bojowej 10 Pułku Strzelców Konnych 
przydzielono 2 Szwadron 10 Pułku Dragonów (zmotoryzowanej piechoty o sile 
kompanii), pluton samobieżnych dział przeciwpancernych (typu Achilles, z potężną 
17-funtową armatą) oraz wsparcie artyleryjskie, w tym kanadyjskiego pułku artylerii33.

Tuż za pancerną, bojową grupą rozpoznawczą szły dwie brygady dywizji 
w szyku szeregowym. W skład pierwszego eszelonu wchodziła 10 Brygada Kawalerii 
Pancernej (10 BKP). Podczas marszu na Jort 1 Dywizja Pancerna posuwała się dwiema 
oznaczonymi trasami – czerwoną i czarną. Trasa czerwona była trasą północną, która 
prowadziła wzdłuż linii na południe od Cauvicourt i Soignolles oraz na północ od 
Rouvres i Sassy. Trasa czarna biegła na południe od Bretteville le Rabet, Soignolles, 
Rouvres i Sassy. Po dotarciu do Sassy jednostki miały rozłożyć się w okolicy Jort. 
Postęp marszu miał być monitorowany przez sztab dywizji i brygady dzięki wydzie-
leniu dwóch „linii kontrolnych”, biegnących w kierunku południowo-zachodnim 
i północno-wschodnim. Pierwszą z nich była „pszenica” w Rouvres, a drugą – „ciasto” 
w Sassy [patrz: Mapa B]. Po dotarciu do linii kontrolnych oddziały miały zgłosić 
swoje położenie do sztabu brygady, a następnie dywizji34.

Do swojej dyspozycji 10 Brygada Kawalerii Pancernej miała 1 i 2 Pułk  
Pancerny oraz 1 i 3 Szwadron 10 Pułku Dragonów (2 Szwadron został przydzielony do 
10 Pułku Strzelców Konnych). Ponadto do brygady dołączono 1 Baterię (samobieżnych 

31 IPMS, AV1/1, Raport bojowy Dowódcy 1 Dywizji Pancernej (walki za okres od 12.8-22.8.44 roku).
32 Raport Bojowy Dowódcy 1 Dywizji Pancernej (walki za okres od 12.8-22.8.44 roku) [Combat Report 

Commander 1st Armoured Division (fighting in the period 12-22 August 1944)], AV1/1, IPMS,  
London and IPMS, C 91 II, 3rd Rifle Brigade, Udział 1 Dywizji Pancernej w kampaniach na Zachodzie 
Europy 1944/45.

33 IPMS, C 96/II, Rozkaz operacyjny nr 3, 15 VIII 1944 roku; E. P. Nowak, 10 Pułk Dragonów, t. 2,  
Kraków 2006, s. 48.

34 IPMS, C 10/I, Dziennik działań bojowych 10 Brygady Kaw. Panc., 15 VIII 1944 roku.
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17-funtowych dział) oraz 11 Kompanię Saperów. Kolejny pułk pancerny brygady – 
24 Pułk Ułanów – był tymczasowo przydzielony do 3 Brygady Strzelców, ale później, 
tego samego dnia – 15 sierpnia – miał przejść z powrotem pod kontrolę 10 BKP35.

Trzecia Brygada Strzelców (3 BS) wchodziła w skład drugiego eszelonu 
1 Brygady Pancernej, który zgodnie z rozkazem miał podjąć marsz na Jort. Oprócz 
trzech batalionów piechoty do 3 Brygady Strzelców dołączono 24 Pułk Ułanów wraz 
z baterią 17-funtowych armat przeciwpancernych. Pomimo tempa, z jakim Maczek 
przekierował swoją dywizję wzdłuż nowej osi działań, oddziały piechoty potrzebowały 
więcej czasu, aby skierować się do Jort. Podpułkownik dypl. Ludwik Stankiewicz, 
oficer operacyjny głównego sztabu dywizji, skomentował to w następujący sposób: 
Bryg. Piech. dołączy w drugim rzucie jak najszybciej będzie mogła.36 Trzecia Brygada 
Strzelców – jako formacja zajmująca pozycje wysunięte najbardziej na zachód – miała 
do pokonania największą odległość do Jort, ale zanim rozpoczęła marsz, musiała 
wycofać się z działań bojowych przeciwko oddziałom wroga i przekazać swoje 
stanowiska jednostkom 2 Kanadyjskiej Dywizji Piechoty.

Plan manewru Maczka polegał na przejściu linii – jak określa się to w języku 
wojskowym. Przejście w poprzek pól zbóż na tyłach 3 Kanadyjskiej Dywizji Pie-
choty, 4 Kanadyjskiej Dywizji Pancernej i pozostałych wspierających oddziałów 
Korpusu oznaczało dla 1 Dywizji Pancernej, poruszającej się w kierunku swojego 
celu w Jort, znaczne utrudnienia spowodowane przez inne jednostki rywalizujące 
o pierwszeństwo. Powolny marsz stał się jeszcze gorszy na ostatnim odcinku drogi 
z powodu zatoru w Sassy – ostatniej wiosce na drodze do Jort. Zejście się tak wielu 
zasobów 1 Dywizji Pancernej kierowanych przez Sassy tylko powiększyło problem. 
Większość dywizji przemieszczała się w pojazdach gąsienicowych bądź kołowych 
– z jednym godnym uwagi wyjątkiem. Batalion Piechoty Górskiej rozpoczął swój 
marsz później niż pozostałe dwa bataliony piechoty. Wyruszył ze swojej pozycji 
na wzgórzu 195 na zachód od drogi Caen – Falaise około godziny 17.00. Według 
dziennika wojennego batalionu: Do Jort doszliśmy nocnym marszem. Kompanie szły 
na piechotę bez transportu samochodowego37. Krótkie bombardowanie przez alianckie 
siły powietrzne 14 sierpnia zniszczyło bądź uszkodziło większą część transportu 
kołowego, będącego w wyposażeniu batalionów. W końcu wszystkie trzy bataliony 
piechoty wchodzące w skład 3 Brygady Strzelców zajęły wyznaczone pozycje w Jort 
i okolicy 16 sierpnia około godz. 1.00. Fakt, że wszystkim trzem batalionom dotarcie 
do Jort zabrało mniej więcej tyle samo czasu, mówi wiele o warunkach, w jakich 
poruszały się wzdłuż linii podziału marszu wieczorem i nocą 15 sierpnia. Podkreśla 
to również złożoność przeprowadzenia dywizji pancernej przez linię w warunkach 
wojennych. Napięcia związane z przejściem linii są znaczące, a wyzwanie, które 

35 IPMS, C 10/I, Opis Działania 10 B.K.P od dnia 13-21 VIII 44.
36 IPMS, KOL 240/102, L. Stankiewicz, 1 Dyw. Panc. w Normandii, b.d.
37 IPMS, C 71, Dziennik działań bojowych Strzelców Podhalańskich, 15 VIII 1944 roku.
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towarzyszy takiemu przedsięwzięciu, jest często bagatelizowane przez historyków, 
przedstawiających je tylko jako strzałkę na mapie.

OPANOWANIE PRZYCZÓŁKA W JORT: GRUPA BOJOWA 10 PUŁKU 
STRZELCÓW KONNYCH 15 SIERPNIA 1944 ROKU

„Rozkaz operacyjny nr 3” polskiej dywizji pancernej przydzielił miejsce grupie bojowej 
10 Pułku Strzelców Konnych (10 PSK) w awangardzie marszu na Jort. Rankiem 
15 sierpnia mjr Jan Maciejowski, oficer dowodzący pułkiem, otrzymał najbardziej 
krytyczne zadanie dnia. Grupa bojowa miała dokonać rozpoznania przeprawy rzecznej 
w Jort i jeśli to możliwe, opanować tę przeprawę. Opanowanie przyczółka otwierało 
drogę polskiej dywizji pancernej do rozwinięcia operacji w kierunku wschodnim 
i stwarzało warunki do połączenia się z siłami amerykańskimi, poruszającymi się 
w kierunku zachodnim. Na potwierdzenie tego szerszego celu grupa bojowa 10 PSK 
otrzymała rozkazy, aby „po sforsowaniu rzeki” „dokonała rozpoznania w kierunku 
południowo-wschodnim w stronę Trun”38.

Czterdziestoletni Maciejowski dowodził 10 Pułkiem Strzelców Konnych 
niespełna dziesięć miesięcy. Urodził się niedaleko Kijowa w 1904 roku, ukształtowała 
go więc wielokulturowość i wielojęzykowość Kresów Wschodnich. W raportach 
wojennych przedstawiony jest jako bardzo zdolny dowódca. Raport roczny za 1942 rok 
ukazuje go jako osobę „z dużym talentem taktycznym, w szczególności jako dowódca 
polowy, uzdolniony szkoleniowiec wojskowy i organizator”39. Został awansowany 
na majora w styczniu 1943 roku, a dowództwo nad 10 Pułkiem Strzelców Konnych 
otrzymał w listopadzie tego samego roku40. Jego odwaga i siła woli szły w parze 
z intelektem. Kiedy brał udział w rozpoznaniu pozycji nieprzyjaciela 10 sierpnia 
1944 roku, jego czołg wjechał na minę41. Eksplozja przebiła mu lewą błonę bęben-
kową, ale epizod ten jedynie pokazał hart ducha Maciejowskiego. Pomimo bolesnej 
kontuzji zdecydował się pozostać na pozycji dowódcy swojego pułku. Był lubiany 
i szanowany przez podwładnych, którzy powszechnie zwali go „Maciejem”42.

Maczek powierzył Maciejowskiemu dowództwo nad 10 PSK w straży przedniej 
posuwającej się polskiej dywizji pancernej, przydzielając jej tradycyjną rolę zwiadow-
czą. Sam natomiast kontrolował centralnie 10 PSK jako ważną formację pełniącą 
funkcję rozpoznawczą. Na tym etapie bitwy o Normandię formacje rozpoznawcze 
w brytyjskich dywizjach pancernych zazwyczaj funkcjonowały jako zwykłe pułki 
pancerne przydzielone do brygad wchodzących w skład dywizji, zamiast wykonywać 

38 IPMS, C 96/II, Rozkaz operacyjny nr 3, 15 VIII 1944 roku.
39 A. Suchcitz, Ppłk. Jan Maciejowski 1904-1944, [w:] J. Maciejowski, Dziennik Macieja 1939-1942. 

Z Mizocza do Szkocji, Leszno 2009, s. 11-27.
40 Ibidem.
41 IPMS, AV 13/17, J. Wasilewski, Relacje z Kampanii na Zachodzie 1944/1945, 2 II 1946 roku.
42 M. Gutowski, Święto Żołnierza na polach Normandii, [w:] 10 Pułk Strzelców Konnych: wspomnienia, 

Londyn 1995, s. 69.
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swoje podstawowe zadania43. Różnice w tym, jak Maczek używał swojej pancernej 
formacji rozpoznawczej, nie sprowadzały się tylko do tego. Grupa bojowa Maciejow-
skiego poruszała się w kierunku swojego celu nie jak rozwinięty wachlarz szwadronów 
pędzących na przedzie dywizji, lecz jak skoncentrowany zespół, ułożony w pancerną 
pięść. Podpułkownik Ludwik Stankiewicz, oficer operacyjny 1 Dywizji Pancernej, 
opisał sens użycia rozpoznawczego pułku pancernego przez Maczka w następujący 
sposób:

Oficjalny plan przewidywał użycie szerokiego wachlarza do rozpoznania. My zmo-
dyfikowaliśmy to tak, aby uderzyć na kilku wybranych osiach z pułkiem rozpoznawczym. 
Poprzednia metoda skutkowała wyższymi stratami, a dostarczała informacji jedynie 
o miejscu przebywania wroga. Nasz system oznaczał mniej strat i uzyskanie informacji 
o sile wroga, a bardzo często zdarzało się, że natarcie [pułku] rozpoznawczego zmuszało 
wroga do odwrotu44.

Kolumna grupy bojowej 10 PSK wyruszyła ze swoich początkowych pozycji 
w pobliżu drogi Caen –Falaise o godz. 11.00. Poruszała się wzdłuż szlaku prowadzą-
cego przez Soignolles i Rouvres. Kiedy dotarła do punktu pomiędzy Sassy a Ernes, 
rozlokowała się do przemarszu w kierunku południowo-wschodnim do celu w Jort. 
Rdzeń wsi Jort stanowi sznur domów na zachodnim brzegu rzeki Dives. Strategiczna 
wartość zarówno Jort, jak i sąsiadującej z nią wsi Vendeuvre polegała na tym, że 
w obydwu miejscowościach są mosty nad Dives. W samym Jort rzeka Dives rozdziela 
się na dwa cieki wodne, które ponownie łączą się ze sobą na południowym krańcu 
wioski. Chociaż strumień nie jest zbyt szeroki, dno ma dość muliste, a grunt pomiędzy 
tymi dwiema gałęziami jest bagnisty. Po zachodniej stronie Dives jest linia kolejowa 
oraz budynek stacji, niedaleko drogi prowadzącej na wschód do miasta. Linia kolejowa 
znajduje się na wale ziemnym z mostami przykrywającymi szczeliny w nasypie, 
dzięki czemu możliwy jest ruch pod linią tak w Jort, jak w Vendeuvre. Jort położone 
jest na wschód od dwóch cieków Dives, natomiast Vendeuvre leży po zachodniej 
stronie Dives, około dwóch kilometrów na północny wschód. Droga dojścia do 
Jort i Vendeuvre z Sassy na zachodzie jest dość otwarta, z kilkoma sporymi leśnymi 
zagajnikami na północ od dróg Sassy – Jort / Sassy – Vendeuvre. Na wschód od Jort 
teren znów się wznosi. Mapy z 1944 roku pokazują ważny punkt oznaczony jako 
wzgórze 62. Wzgórze 62 i grzbiet wschodni stanowią dobre punkty obserwacyjne 
w kierunku Jort i na wzgórza po drugiej stronie doliny rzeki Dives na zachodzie. 
Odległość od grzbietu po zachodniej stronie Jort do linii grzbietu po wschodniej 
stronie wioski wynosi około dwóch i pół kilometra. Działania grupy bojowej 10 PSK 
w celu opanowania przeprawy przez Jort ograniczyły się do sektora o wymiarach 
około trzy na cztery kilometry.

43 D. French, Raising Churchill’s Army: The British Army and the War against Germany 1919–1945, Oxford 
2000, s. 269-270.

44 IPMS, C 127, Dziennik działań bojowych 10 Pułku Strzelców Konnych, 15 VIII 1944 roku; IPMS, KOL 
240/102, L. Stankiewicz, 1 Dyw. Panc. w Normandii.
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Obronę Jort powierzono niemieckiemu 1054 Pułkowi Grenadierów 85 Dy- 
wizji Piechoty. Dywizja ta osiągnęła sprawność operacyjną dopiero w maju 1944 roku, 
a na początku sierpnia skierowano ją do Normandii45. Pomimo że była to stosunkowo 
nowa formacja, podczas swoich krótkich walk w Normandii poniosła znaczne straty. 
Batalion stacjonujący w Jort był znacznie osłabiony. Jego system obrony opierał 
się na warstwowych pozycjach obsadzonych w głąb, zgodnie z ówczesną doktryną 
niemieckiej armii. W szeregu pozycji defensywnych niemiecki batalion broniący Jort 
ulokował jednostki piechoty wraz z artylerią i bronią przeciwpancerną w niewielkich 
lasach wzdłuż linii biegnącej na południowy wschód z Ernes do Vendeuvre. Na otwar-
tym terenie, kilka kilometrów na zachód od Vendeuvre, była niewielka strażnica. 
W tym samym kierunku od Jort w le Breteuil znajdowała się SS Kampfgruppe 
Wünsche, dysponująca sześcioma czołgami stanowiącymi połączenie modelu Tiger 
Mark VI i Panther Mark V. Główna pozycja obronna batalionu w Jort była położona 
w pobliżu stacji kolejowej, wzdłuż linii kolejowej, i w samej wiosce. Najgłębsza pozycja 
wspierająca znajdowała się na linii grzbietowej na wschód od Jort, niedaleko wzgórza 
62. Ulokowano tam niewielką liczbę broni przeciwpancernej 88 mm, należącej do 
3 Batalionu 185 Pułku Artylerii. Pomimo osłabienia po ciężkich walkach jednostki 
niemieckie 85 Dywizji Piechoty stanowiły poważną przeszkodę w zajęciu przeprawy 
w Jort [patrz: Mapa C].

Po dojściu do wzgórza pomiędzy Sassy a Ernes Maciejowski otrzymał ostateczne 
rozkazy dotyczące natarcia na Jort. Centralna linia ataku podążała trasą biegnącą 
na zachód do Jort. W to centralne zgrupowanie wchodził sztab Maciejowskiego, 
1 Szwadron 10 PSK oraz pluton samobieżnych armat przeciwczołgowych typu 
Achilles. Po przejęciu niewielkiej strażnicy niemieckiej na otwartym terenie grupa 
centralna zatrzymała się w martwej strefie za krawędzią zachodniej linii grzbietowej, 
skąd Maciejowski kierował bitwą. Każdy ze szwadronów 10 PSK otrzymał jeden 
pluton zmotoryzowanej piechoty z 2 Szwadronu 10 Pułku Dragonów. Pozostałe 
dwa szwadrony 10 PSK zapewniały ochronę na flankach i poruszały się po obu 
stronach osi centralnej. Na lewym skrzydle 3 Szwadron oczyścił kilka zagajników 
z oddziałów nieprzyjaciela i artylerii. Dzięki temu wreszcie przekroczył linię kolejową 
w pobliżu Vendeuvre, lecz tam odkrył, że most został zniszczony. Na prawym skrzydle 
2 Szwadron stanowił oddział osłonowy, który jednak w krótkim czasie został zaata-
kowany przez czołgi SS Kampfgruppe Wünsche. Maciejowski wzmocnił 2 szwadron 
plutonem samobieżnych armat przeciwczołgowych typu Achilles. Po intensywnym 
ostrzale wykonanym przez polskie oddziały pancerne i skoordynowanym czasowo 
ogniu artyleryjskim oddaliło się zagrożenie ze strony niemieckiej broni pancernej, 
gdy jeden zniszczony Tiger został pozostawiony z 2 Szwadronem, który tylko nieco 
ucierpiał46 [patrz: Mapa D].

45 G.F. Nafziger, The German Order of Battle Infantry in World War II, London 2000, s. 135.
46 IPMS, C 127, Dziennik działań bojowych 10 Pułku Strzelców Konnych, 15 VIII 1944 roku i IPMS,  

AV 13/17, J. Wasilewski, Relacje z Kampanii na Zachodzie 1944/1945, 2 II 1946 roku.
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Po zażegnaniu kryzysu na prawym skrzydle Maciejowski skoncentrował 
swoje wysiłki na Jort. Polecił 1 Szwadronowi przejść linię kolejową w stronę stacji 
kolejowej i zachodniego skraju Jort. W trakcie schodzenia ze stoku 1 Szwadron 
znalazł się w ogniu armat przeciwpancernych, kierowanym z linii grzbietowej na 
wschód od Jort niedaleko wzgórza 62. Połączone siły polskich czołgów i ognia 
artyleryjskiego w końcu zniszczyły lub zneutralizowały niemieckie armaty przeciw-
pancerne na wzgórzu 62. Ten ruch okupiony był dalszymi stratami w czołgach, zatem  
Maciejowski zlecił 1 Szwadronowi, będącemu poza zasięgiem strefy śmierci wroga, 
wzięcie jeńców, aby dowiedzieć się więcej na temat niemieckich dyspozycji i przejść na 
rzece Dives. Pierwszemu Szwadronowi udało się wziąć jeńców, którzy byli rosyjskimi 
ochotnikami w służbie niemieckiej (osttruppen). W trakcie przesłuchiwania jeńców 
pozyskano informację, że batalion obronił Jort, zniszczono jeden z dwóch mostów, 
a na południowym skraju Jort na Dives znajduje się bród47.

Po uzyskaniu tych niezwykle cennych strategicznie informacji Maciejowski 
rozpoczął decydującą fazę bitwy o Jort. Polecił 1 Szwadronowi znaleźć bród. Został on 
szybko zlokalizowany i przekroczony przez osiem czołgów. Po przejściu szwadronu na 
teren po wschodniej stronie Jort niemiecka obrona zaczęła się kruszyć pod naporem 
polskiego ognia, odcinającego Niemcom drogę ucieczki. Następnym posunięciem 
Maciejowskiego było wydanie rozkazu 2 Szwadronowi 10 Pułku Dragonów (teraz 
przegrupowanego) zaatakowania i opanowania mostów w Jort oraz ustanowienia 
przyczółka – z pomocą czołgów 3 Szwadronu (skierowanego do Jort). Ze wsparciem 
ognia broni pancernej i ognia artyleryjskiego dragoni zajęli swój cel we wczesnych 
godzinach wieczornych. W ciągu kolejnych godzin i nocą dołączyła do nich 10 BKP 
i 3 BS, żeby umocnić przyczółek48.

Operacja w Jort była brawurowym wyczynem z udziałem grupy bojowej 
10 PSK. Sukces był tym bardziej satysfakcjonujący, że przypadł w dzień Święta Wojska 
Polskiego – 15 sierpnia. Jednak osiągnięcie tego celu było okupione znacznymi 
kosztami. Polskie straty to: pięciu zabitych i dwudziestu pięciu rannych oraz dwa 
zniszczone czołgi i dziesięć uszkodzonych. Grupa bojowa 10 PSK wzięła 103 jeńców, 
unieruchomiła jeden czołg Tiger i zdobyła piętnaście armat przeciwpancernych 
różnego rodzaju oraz wyposażenie artyleryjskie49. Tryumf taktyczny 10 PSK był 
istotny dla powodzenia planu manewru operacyjnego gen. Maczka.

Pomimo że grupa bojowa 10 PSK z sukcesem zabezpieczyła przyczółek 
w Jort, a później inne jednostki w Vendeuvre, to w obydwu tych przypadkach 
Niemcy zdołali wysadzić jeden z dwóch mostów w Jort i jedyny most w Vendeuvre. 
W porównaniu z wielkimi rzekami europejskimi Dives można uznać za strumyk, 
ale i tak stanowiła na tyle poważną przeszkodę wodną, aby uniemożliwić przeprawę 

47 Ibidem.
48 IPMS, C 127, Dziennik działań bojowych 10 Pułku Strzelców Konnych, 15 VIII 1944 roku i IPMS,  

AV 13/17, J. Wasilewski, Relacje z Kampanii na Zachodzie 1944/1945, 2 II 1946 roku.
49 IPMS, AV 13/17, J. Wasilewski, Relacje z Kampanii na Zachodzie 1944/1945, 2 II 1946 roku.
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pojazdom gąsienicowym lub kołowym. Chociaż rzeka Dives nie jest szeroka ani 
głęboka, to miękkie i muliste dno oraz strome brzegi czyniły z niej na pewnej długości 
naturalny rów przeciwczołgowy. Jedyną swobodną drogą przez Dives, kontrolowaną 
przez dywizję pancerną, był bród na południowym skraju Jort. Czołgi z powodzeniem 
przeprawiły się więc przez rzekę, ale bród bez istotnego umocnienia miał ograniczoną 
wytrzymałość i przepustowość. Zastąpienie zburzonych mostów było decydujące dla 
umożliwienia polskiej dywizji pancernej pochodu w kierunku wschodnim. Dlatego 
szczególnie ważną rolę przy odbudowie wysadzonych mostów odegrali inżynie-
rowie dywizji z 10 Kompanii Saperów. Pomiędzy godz. 12.00 a 4.30 16 sierpnia 
polscy saperzy wybudowali z miejscowych materiałów prowizoryczny most w Jort, 
którym jeszcze przed świtem przeprawiło się około 300 pojazdów kołowych. Bród 
w Jort został umocniony i przystosowany do możliwości pojazdów gąsienicowych. 
W Jort wzniesiono dwa mosty Baileya rankiem 16 sierpnia, a w Vendeuvre – do 
rana 17 sierpnia50. Po udrożnieniu ruchu, zapewnieniu przeprawy przez Dives oraz 
umocnieniu przyczółka wszystko było gotowe do następnego i ostatecznego etapu 
operacji w Normandii z udziałem 1 Dywizji Pancernej [patrz: Mapa E].

WNIOSKI

W trakcie operacji w Normandii z udziałem 1 Dywizji Pancernej żadna inna akcja 
nie odzwierciedlała lepiej upodobania gen. Maczka do manewrów na polu bitwy 
niż zdobycie przyczółka w Jort. Nakłonienie gen. Simondsa, dowódcy korpusu, aby 
pozwolił swojej dywizji wyprowadzić uderzenie na Jort, było znaczącym osiągnięciem 
gen. Maczka. W ramach koalicji wojskowej, w której Maczek dowodził podległą 
formacją, wpływ niższego rangą partnera koalicyjnego był ograniczony. Fakt, że 
Maczek potrafił skłonić do swojej wizji operacji, mówi wiele o jego sile przekonywania, 
takcie i wyczuciu politycznym. Jego rola w przekształceniu operacji „Tractable” jest 
właściwie przemilczana przez historyków, skupiających się na stałych działaniach 
dopracowywanych w szczegółach przez Simondsa. W bardzo realny sposób Maczek 
zerwał z utartym schematem, opierającym się na starannie planowanych akcjach 
ofensywnych, i wprowadził decydujący manewr. Jednak co ważniejsze, opanowanie 
przyczółka w Jort pokazuje, jak Maczek myślał o skutecznym wykorzystaniu dywizji 
pancernej w czasie działań wojennych. Według niego stałe działania ofensywne 
w „Totalize” i „Tractable” były przykładem niewłaściwego i kosztownego użycia 
dywizji pancernej. Maczek uznał, że dywizja pancerna jest narzędziem na poziomie 
operacyjnym, zdolnym do wykonywania szybkich i zwrotnych manewrów, którego 
potęga bojowa uwidaczniała się przez zintegrowane zastosowanie różnych rodzajów 
broni na polu walki. Sposób, w jaki Maczek dowodził swoją dywizją w operacji 
opanowania przyczółka w Jort, jest przykładem jego wyobrażenia o roli dywizji 
pancernej.

50 IPMS, C 191, Dziennik działań bojowych 11 Kompanii Saperów, 15-17 VIII 1944 roku.
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STRESZCZENIE

W artykule omówiono udział 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. bryg. 
Stanisława Maczka w operacjach „Totalize” oraz „Tractable” przeprowadzonych 
w sierpniu 1944 roku w ramach alianckiej operacji „Overlord” na terenie Normandii. 
Autor przedstawił działania dywizji od 8 do 16 sierpnia 1944 roku na tle opracowanej 
przez gen. Maczka koncepcji wykorzystania wielkich jednostek pancernych w działaniach 
zaczepnych.

ABSTRACT

The article discusses the participation of the 1st Polish Armoured Division 
commanded by Brig. Gen. Stanisław Maczek in Operations “Totalize” and “Tractable” 
carried out in August 1944 as part of the allied “Overlord” operation in Normandy. 
The author presented the activities of the division from August 8 to 16, 1944 against the 
background of the concept of using large armored units in offensive activities developed 
by Gen. Maczek.

SŁOWA KLUCZOWE

Operacja „Overlord”, Operacja „Totalize”, Operacja „Tractable”, 1 Dywizja Pancerna.

KEYWORDS

Operation “Overlord”, Operation “Totalize”, Operation “Tractable”, 1st Polish 
Armoured Division.
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Bój o Olszynkę Grochowską – 25 lutego 1831 roku

Wojciech Kucharski

historyk wojskowości

PIERWSZE STARCIA

Plan operacyjny feldmarszałka Iwana Dybicza1 był prosty. Zakładał szybką ofensywę 
na Warszawę, rozbicie wojsk polskich na jej przedpolu bądź zamknięcie armii polskiej 
w murach stolicy, którą następnie zamierzał wziąć szturmem. Iwan Dybicz nie czekał 
nawet z realizacją swojego planu do wiosny, czego spodziewano się w Warszawie. 
Przygotowania prowadzono naprędce, organizując własne zaplecze, czyli zaopa-
trzenie w amunicję, furaż dla koni, żywność dla wojska i służbę zdrowia. Wszystko 
w pośpiechu i niedokładnie, gdyż sam naczelny wódz wojsk rosyjskich nie zakładał 
silnego oporu armii polskiej, a zatem nie brał też pod uwagę długiej i żmudnej 
kampanii. Rozprawa z Polakami miała trwać co najwyżej miesiąc i przypominać 
raczej spacer, jak sam Iwan Dybicz to określił2. Rzeczywistość okazała się jednak 
dla feldmarszałka znacznie bardziej skomplikowana, niż wstępnie zakładał. Spacer 
przeistoczył się wkrótce w krwawą, przewlekłą wojnę, która pochłonęła tysiące 
ofiar. W armii rosyjskiej szwankowało w zasadzie wszystko, od służb medycznych 
zaczynając, a na zaopatrzeniu kończąc. Na marginesie, Iwan Dybicz sam padł ofiarą 
własnego pośpiechu i ignorancji, jaką żywił wobec przeciwnika. Jednak obiektywnie 

1 Iwan Dybicz (1785-1831), właśc. Hans Karl Friedrich Anton von Diebitsch, podobnie jak bardzo wielu 
generałów rosyjskich był z pochodzenia Niemcem. I. Dybicz służył w wojsku rosyjskim od 1801 r., gdzie 
jako wychowanek korpusu kadetów w Berlinie, trafił do siemianowskiego pułku lejbgwardii. I. Dybicz 
odznaczył się w bitwie pod Austerlitz (1805), zaś w 1812 r. był kwatermistrzem generalnym w korpusie 
P. Wittgensteina. W latach 1813-1814 przydzielony został do orszaku cara Aleksandra I, a w 1824 r., 
już jako szef Sztabu Głównego, przyczynił się do wykrycia spisku wojskowego na Ukrainie. Wziął udział 
w wojnie z Turcją i w drugim jej roku (1829) został dowódcą armii rosyjskiej. Zwyciężył Turków pod 
Kulewczą, zdobył Silistrę, a następnie Adrianopol, zmuszając sułtana do zawarcia pokoju (14 IX 1829), 
za co otrzymał stopień feldmarszałka i  tytuł księcia zabałkańskiego. Vide: S. Chojnecki, W. Mikuła, 
Bitwa pod Grochowem 1831 r., Warszawa 1989, s. 18-19; M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, 
Kraków 1929, [reprint Poznań 2006], s. 252.

2 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi 9-25 lutego 1831 r. [w:] Z dziejów militarnych Pragi, red. Z. Grabowski, 
Warszawa 1998, s. 75.
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patrząc, również przygotowania strony polskiej nie wyglądały najlepiej. Na skutek 
kunktatorskiej polityki Józefa Chłopickiego3, liczącego wówczas jeszcze na możliwość 
pomyślnego porozumienia się z Mikołajem I, wojsko polskie nie zostało należycie 
przygotowane do zbliżającej się wojny. Polski plan prowadzenia kampanii w 1831 roku 
był typowo defensywny. Józef Chłopicki właściwie z góry zakładał, że decydujący bój 
z Rosjanami stoczy na przedpolach Warszawy4. Warto jednak wspomnieć, że projekty 
operacyjne przygotowane przez Wojciecha Chrzanowskiego i Ignacego Prądzyńskiego 
(choć z natury również obronne), przewidywały jednak pewne działania zaczepne 
przeciw oddzielnym korpusom rosyjskim bądź ewentualnie jego skrzydłom5. 7 lutego 
gen. Chłopicki wraz z gen. Prądzyńskim opuścili Warszawę i udali się do Okuniewa. 
Tam podążył też wódz naczelny wojsk polskich gen. Michał Radziwiłł. Okuniew 
miał stanowić pierwszą (choć nie ostatnią) kwaterę główną naczelnego wodza6. Armia 
polska, jak podaje Stanisław Szenic, posunęła się w kierunku wideł Bugu i Narwi. 
Kierunek marszu zgodny był z planem opracowanym przez W. Chrzanowskiego, 
a jego celem było stawienie oporu armii rosyjskiej w okolicy Węgrowa. Zanim jednak 
zdołano przeprowadzić tam koncentrację wojsk, otrzymano wiadomość, że Rosjanie 

3 Józef Grzegorz Chłopicki (1771-1854), właśc. Grzegorz Józef, ur. 14 marca w Kapustyniu na Wołyniu. 
Służbę wojskową rozpoczął w 1785 r. w 12 Regimencie Pieszym Armii Koronnej. Po dwóch latach 
trafił do armii rosyjskiej, w której przeszedł chrzest bojowy podczas kampanii tureckiej. W roku 1790 
zdecydował się powrócić w szeregi armii koronnej, awansując w następnym roku na stopień chorążego. 
Uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792 r., walczył pod Zieleńcami. Po zakończeniu walk został 
wcielony do wojska rosyjskiego, w którym pozostał do 1794 r. Uczestnik insurekcji kościuszkowskiej 
(1794), podczas której dostał awans na stopień kapitana. W 1797  r. wstąpił do Legionów Polskich 
J. H. Dąbrowskiego. Po utworzeniu w 1808 r. Legii Nadwiślańskiej J. Chłopicki został awansowany 
na pułkownika, obejmując dowództwo nad 1 Pułkiem Piechoty i  wraz z  nową formacją walczył 
w Hiszpanii, m.in. pod Mallen, Epilą, Alagon, Tudelą, Alcaniz, Marią, Belchite. W 1809 r. uzyskał 
awans na generała brygady i objął dowództwo nad całą Legią. W toku walk na Półwyspie Pirenejskim 
był wielokrotnie ranny, m.in. podczas pierwszego szturmu Saragossy (1808), oblężenia Saguntu 
i Walencji. Udział w zmaganiach w Hiszpanii przyniósł mu tytuł barona cesarstwa i Krzyż Oficerski 
francuskiej Legii Honorowej. W 1812 r. J. Chłopicki wziął udział w wyprawie rosyjskiej Napoleona, 
podczas której odniósł poważną ranę, co uniemożliwiło mu udział w dalszych walkach. W  okresie 
Królestwa Polskiego J. Chłopicki (jako generał dywizji) objął dowództwo 1 Dywizji Piechoty, lecz 
po kilku incydentach z w. ks. Konstantym podał się do dymisji (1817), co przyniosło mu ogromną 
popularność w społeczeństwie polskim. Stronił od życia politycznego, prowadząc jednocześnie bujne 
życie towarzyskie. Podczas nocy 29-30 listopada 1830 r. odmówił zdecydowanie objęcia dowództwa 
nad powstaniem, jednakże następnego dnia zdecydował się wejść do składu Rady Administracyjnej 
Królestwa. Dwukrotny dyktator powstania, starał się jednak osiągnąć porozumienie z Mikołajem I. 
Po uzyskaniu wieści z  Petersburga, z  żądaniem bezwzględnej kapitulacji i  krachu kompromisowej 
polityki wobec Rosji, podał się do dymisji. Gdy wojna polsko-rosyjska stała się faktem, J. Chłopicki 
został mianowany doradcą Wodza Naczelnego M. G. Radziwiłła. Nieformalny dowódca w bitwie pod 
Grochowem, gdzie został ciężko ranny w nogi. Po krótkiej kuracji w Warszawie wyjechał do Krakowa, 
w którym pozostał do końca życia. Zmarł 30 września 1854 r. i spoczął w pobliskich Krzeszowicach. 
Vide: M. Spórna, Słownik najsłynniejszych wodzów i dowódców polskich, Kraków 2006, s. 64-66.

4 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 75.
5 T. Łepkowski, Powstanie Listopadowe, Warszawa 1987, s. 22.
6 M. Radziwiłł przeniósł ją następnie do Jabłonny, później zaś na Grochów w rejon Słupa Żelaznego. 

Vide: S. Szenic, Generał Józef Chłopicki 1771-1854, Warszawa 1971, s. 121-122.
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posuwają się nie lewym brzegiem Bugu, gdzie leży Węgrów, ale prawym. Dlatego 
też zrezygnowano z planu W. Chrzanowskiego, i dla odmiany za podstawę działania 
przyjęto plan Prądzyńskiego, który przewidywał stawienie Rosjanom oporu na linii 
Wisły i Narwi7. Jednakże i Prądzyński nie był w stanie przewidzieć, że wskutek 
nagłej odwilży wojska rosyjskie przeprawią się na lewy brzeg Bugu i staną między 
Siedlcami a Węgrowem. Polacy, nie wiedząc o zmianie ruchów przeciwnika, ruszyli 
w odwrotnym kierunku. Nie zagłębiając się zanadto w niuanse tego manewru, 
wystarczy powiedzieć, że na ponowne przesunięcie wojsk polskich pod Węgrów 
nie starczyło już czasu, stąd też zaczęto powoli cofać się w kierunku Pragi. Trzy 
dni później, czyli 14 lutego, doszło do potyczki pod Stoczkiem Łukowskim, gdzie  
gen. Józef Dwernicki (3 bataliony piechoty, 14 szwadronów jazdy, 6 dział)8, osłaniający 
prawe skrzydło wojsk polskich, rozbił brygadę z dywizji gen. Gejsmara, który idąc 
od Łukowa, zajął już Seroczyn. Pod Stoczkiem Rosjanie ponieśli następujące straty: 
400 zabitych, 230 wziętych do niewoli jeńców i 10 dział9. Bitwa ta nie miała w zasadzie 
żadnego znaczenia strategicznego, gdyż nie zatrzymała armii rosyjskiej posuwającej 
się w głąb Królestwa Polskiego. Natomiast wielką zasługą tego zwycięstwa był bez 
wątpienia wymiar propagandowy, podnoszący wiarę we własne siły i możliwości Pola-
ków. 17 lutego stoczono bitwy pod Kałuszynem (gen. Franciszek Żymirski) i Dobrem 
(gen. Jan Zygmunt Skrzynecki)10. Tu z kolei, niemal cały dzień, sześć batalionów 
piechoty polskiej stawiało zacięty opór wojskom VI korpusu gen. Grigorija Rosena 
(19 batalionów piechoty, 12 szwadronów kawalerii, 5 sotni kozackich i 56 dział)11. 
Dywizje gen. Żymirskiego i gen. Skrzyneckiego, które powoli wycofały się (pierwsza 
szosą podlaską, druga gościńcem stanisławowskim), zaczęły się zbliżać do Grochowa. 
Nim tam jednak dotarły, 19 lutego doszło do krwawego starcia pod Wawrem 
z korpusem Piotra Pahlena. Bitwa rozpoczęła się o godz. 8.00 rano, przy czym 
w działaniach, jakie rozwinęły się w jej trakcie, oddziały polskie na niekorzystnym 
dla siebie terenie wykazały się brawurową wręcz odwagą i poświęceniem. Stanisław 
Szenic tak oto opisuje jej przebieg: Na prawym skrzydle pięć pułków, wchodzących 
w skład dywizji Żymirskiego i Szembeka, rozbiło najpierw całą dywizję nieprzyjaciela, 
a następnie wstrzymywało długi czas ataki trzech dywizji piechoty i trzech jazdy; na 

7 L. Stundis, Dzieje Powszechne Ilustrowane, suplement t. 9, Inowrocław b.r., s. 74.
8 Ibidem, s. 75.
9 J. Wojtasik, Z myślą o Niepodległej… Polskie powstania narodowe i  próby powstańcze w  latach 1795- 

-1914, Warszawa 2013, s. 89; J. Sikorski, Powstanie Listopadowe 1830-1831, [w:] Historia wojskowości 
polskiej. Wybrane zagadnienia, red. nauk. W. Biegański, P. Stawecki, J. Wojtasik, Warszawa 1972, s. 257;  
W. Kucharski, Wpływ zwycięstwa pod Stoczkiem na morale armii Królestwa Polskiego w wojnie polsko-
rosyjskiej 1831 roku, [w:]  Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje – historiografia – pamięć, red.  
T. Skoczek, Warszawa 2015, s.  16-26. Vide: ,,Kurjer Warszawski”, nr 47  (17 II 1831); ,,Kurjer 
Warszawski”, nr 51 (21 II 1831); ,,Kurjer Warszawski”, nr 56 (26 II 1831); ,,Kurjer Polski”, nr 424  
(17 II 1831); ,,Kurjer Polski”, nr 425 (18 II 1831).

10 W. Krajewski, Grochów 1831-2011, wyd. Muzeum Wojska Polskiego 2011, s. 8; J. Wojtasik, Z myślą 
o Niepodległej…, op. cit., s. 89-90.

11 L. Stundis, Dzieje…, op. cit., t. 9, s. 75.
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lewym skrzydle jeden pułk rozproszył w początkowym stadium walki dwa pułki, 
a potem stoczył krwawy bój z sześcioma pułkami12. Warto przy tej okazji zauważyć, 
że straty, jakie w wyniku bitwy wawerskiej poniosły ścierające się wojska, zamykały 
się w liczbach: Polacy – 2523 żołnierzy, Rosjanie – 3700 żołnierzy13. Powyższe dane 
mówią więc same za siebie i raczej nie wymagają komentarza. Uzupełniając, dodajmy, 
że 19 lutego armia polska liczyła 56 329 żołnierzy, z których w bitwie pod Wawrem 
wzięło udział około 24 tysięcy. W przypadku armii rosyjskiej stan ten wynosił około 
52 tysięcy żołnierzy, z których w bitwie udział wzięło 30-40 tysięcy14. Mit o bły-
skawicznej kampanii, w którą jeszcze 5 lutego wierzył I. Dybicz, prysł jak bańka 
mydlana. Bitwa pod Wawrem 19 lutego 1831 roku pokazała bezspornie, że Polacy 
będą przeciwnikiem twardym i nieustępliwym. Była też swoistym preludium do 
kolejnego, nie mniej chwalebnego starcia, tym razem pod nieodległym Grochowem.  
Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że pomimo postawienia na czele armii 
człowieka o niewielkich umiejętnościach wojskowych (M. Radziwiłła), zależnego 
zupełnie od doświadczenia i znajomości rzeczy Józefa Chłopickiego, dowodzącego 
nieformalnie wojskiem (co z kolei powodowało pewien chaos organizacyjny), prosty 
żołnierz radził sobie nadspodziewanie dobrze, wykazując przy tym ogromne męstwo 
i poświęcenie. On też chyba, w przeciwieństwie do generalicji (z J. Chłopickim 
włącznie), naprawdę wierzył w zwycięstwo.

* * *
Rosjanie zajęli pozycje w Wielkim Borze już 19 lutego, obsadzając wyloty dróg 
wychodzących z tego lasu w kierunku Warszawy. Prawym skrzydłem wojsk rosyj-
skich dowodził gen. G. Rosen, lewym – gen. P. Pahlen. Nad całością, jako wódz 
naczelny, pieczę sprawował wspomniany już wcześniej feldmarszałek Iwan Dybicz. 
Przed oczami rosyjskich dowódców rozpostarła się obszerna równina, poprzecinana 
rowami melioracyjnymi, z majaczącymi w tle pagórkami, laskami i pojedynczymi 
wioskami. W oddali na horyzoncie, za linią szańców obronnych leżała Praga. Naj-
większy z tych lasków, Olszynkę, zajęli Polacy, oddając Rosjanom jej przedpole15. 
Armia polska skoncentrowana na równinie praskiej składała się z czterech dywizji 
piechoty i dwóch korpusów jazdy, czyli dokładniej 47 batalionów i 69 szwadronów. 
Całość uzupełniała artyleria w sile 120 dział, tj. 16 baterii. Łącznie było to więc 
około 44 tysięcy bagnetów i szabel16, z artylerzystami zaś liczba ta mogła zamy-

12 Cyt. za: S. Szenic, Generał Józef Chłopicki…, op. cit., s. 121-122. Vide: W. Majewski, Grochów 1831, 
Warszawa 1982, s. 142-164.

13 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 10; W. Majewski, Grochów…, op. cit., s. 163; L. Stundis, Dzieje…, 
op. cit., t. 9, s. 75; Wojsko, wojna, broń – Leksykon PWN, pod red. M. Kamler, Warszawa 2001, s. 288. 
Tokarz ocenił straty rosyjskie znacznie wyżej, na około 5,7 tysięcy ludzi. Vide: W. Tokarz, Dzieje Polski 
1816-1831, Warszawa 1928, s. 163-164, idem, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1930, 
s. 170-177.

14 S. Szenic, Generał Józef Chłopicki…, op. cit., s. 121.
15 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 20.
16 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 80.
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kać się nawet w ponad 45 tysięcy żołnierzy17. Wypada może jeszcze wtrącić, że 
w pracach polskich historyków wojskowości liczby dotyczące wojsk polskich pod 
Grochowem (z niewielkimi różnicami) na ogół się pokrywają18. Polacy zajęli pozycje 
po lewej stronie szosy brzeskiej wraz z Olszynką, która stanowiła środek pozycji 
polskiej. Stanęła tu 2 Dywizja Piechoty gen. Franciszka Żymirskiego19 (3 pułki: 
7 Pułk Piechoty Liniowej, 2 Pułk Strzelców Pieszych, 4 Pułk Strzelców Pieszych), 
razem 9 batalionów – około 7,9 tysięcy żołnierzy. Z tych sił, w początkowej fazie 
bitwy, Olszynkę obsadzały: 2 Pułk Strzelców Pieszych i 7 Pułk Piechoty Liniowej 
(brygada gen. F. M. Rohlanda). Na lewym skrzydle (300 m z tyłu, na piaszczystych 
wydmach za Olszynką) stanęła 3 Dywizja Piechoty gen. J. Skrzyneckiego (4 pułki: 
3 Pułk Piechoty Liniowej, 4 Pułk Piechoty Liniowej, 8 Pułk Piechoty Liniowej, 
Pułk Weteranów Czynnych), razem 11 batalionów – około 7,6 tysięcy żołnierzy. 
Dywizja J. Skrzyneckiego miała wspierać w razie potrzeby 2 Dywizję Żymirskiego.  
Na prawym skrzydle (1,5  km za Olszynką, na południe od szosy brzeskiej 
między Grochowem a  Gocławiem) pozycję zajęła 4 Dywizja Piechoty gen. Piotra  
Szembeka20 (5 pułków: 1 Pułk Strzelców Pieszych, 3 Pułk Strzelców Pieszych, 

17 S. Chojnecki, W. Mikuła, Bitwa pod Grochowem…, op. cit., s. 93-94.
18 Według W. Krajewskiego siły polskie pod Grochowem to: 32 bataliony piechoty (około 20-23 tysięcy 

żołnierzy), 61 szwadronów jazdy (około 9,5 tysięcy ludzi), razem 30-32 tysięcy i 90-120 dział (bez po-
dania liczby artylerzystów). Według L. Podhorodeckiego to: 47 batalionów piechoty i 69 szwadronów 
jazdy oraz 136 dział, łącznie 50  tysięcy ludzi. Podobnie M. Kukiel: 47 batalionów, 69 szwadronów 
i 16 baterii z 136 działami. S. Herbst podaje natomiast liczbę 36 tysięcy żołnierzy i 90 dział. Rozbież-
ności tego typu według Chojneckiego i Mikuły mogą się brać z tego, że część badaczy bierze pod uwagę 
tylko siły zaangażowane bezpośrednio w  walkę o  Olszynkę, inni natomiast liczą jako całość wojska 
zgromadzone pod Pragą. Vide: W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 19; L. Podhorodecki, Sławne bitwy 
Polaków, Warszawa 1997, s. 335; M. Kukiel, Zarys historii wojskowości…, op. cit., s. 258; S. Herbst, 
Potrzeba historii, czyli o polskim stylu życia, t. 2, Warszawa 1978, s. 162.

19 Franciszek Żymirski (1778-1831), ur. 5 października w  Krakowie. Służbę wojskową rozpoczął 
w 1794 r., zaś po upadku insurekcji kościuszkowskiej znalazł się na Wołoszczyźnie, a następnie przez 
krótki czas  w   Konstantynopolu, skąd wyruszył do Francji. W  maju 1797 r. wstąpił do Legionów 
Polskich gen. Dąbrowskiego. W czerwcu (1797) uzyskał awans na kapitana. Brał udział w walkach 
w  północnych Włoszech, gdzie dostał się do niewoli austriackiej, w  której spędził blisko rok. Po 
uwolnieniu powrócił do Włoch, by dalej walczyć u boku Napoleona. W roku 1801 znalazł się w San 
Domingo, skąd z kolei trafił do niewoli brytyjskiej. Po uwolnieniu powrócił do Francji, gdzie został 
przydzielony do sztabu 2  Korpusu gen. A. Marmonta. Walczył w  Dalmacji (1805-1806). W  1807 
r. został szefem batalionu 2 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Walczył w kampaniach 1807, 
1809 i  1812 r. Bronił (w  randze pułkownika) oblężonego przez Rosjan Zamościa, był również 
jednym z  sygnatariuszy kapitulacji twierdzy. Jak wielu innych, Żymirski w 1815 r. wstąpił do armii 
Królestwa Polskiego, gdzie awansował kolejno na gen. bryg., później na gen. dyw. W 1830 r. stanął po 
stronie powstania. Ciężko ranny w bitwie pod Grochowem (25 II 1831), zmarł kilka godzin później 
w Warszawie. Spoczął w kościele Ojców Kapucynów, przy ulicy Miodowej. Vide: M. Spórna, Słownik 
najsłynniejszych wodzów…, op. cit., s. 515-516.

20 Piotr Szembek (1788-1866), ur. 14 grudnia w  Warszawie, oficer wojsk Księstwa Warszawskiego 
i Królestwa Polskiego, generał w Powstaniu Listopadowym. Studiował w Akademii Wojskowej (Ritter 
Akademie) w  Berlinie, którą ukończył w maju 1806 r. Po wkroczeniu wojsk napoleońskich na ziemie 
zaboru pruskiego zgłosił się do gen. J. H. Dąbrowskiego w randze podporucznika i otrzymał przydział 
do jego Legii (późniejszej 3). Pełnił funkcję adiutanta gen. I. Giełguda. Uczestniczył w  walkach 



146

Wojciech Kucharski

20 Pułk Piechoty Liniowej, Pułk Grenadierów, Pułk Strzelców Celnych płk. Michała  
Kuszella), razem 10 batalionów około – 7,6  tysięcy  żołnierzy oraz 28 dział.  
Szembek obsadził przede wszystkim niewielki lasek, leżący kilkaset kroków od 
szosy brzeskiej. Z obu flanek (lewej i prawej) Olszynkę osłaniała artyleria ustawiona 
między ugrupowaniami piechoty, przy odwodach 2 Dywizji gen.  Żymirskiego  
i 3 dywizji gen. Skrzyneckiego. Artyleria została rozmieszczona na skrzydłach tak, 
aby bez zmiany pozycji mogła prowadzić skuteczny ogień, zarówno przeciw artylerii 
rosyjskiej, jak i również nacierającej na Olszynkę piechocie nieprzyjaciela. Na lewym 
skrzydle ustawiono 32 działa, na prawym – 1621. Kawaleria polska, wraz z artylerią 
konną, podzielona została na dwa korpusy: gen. Tomasza Łubieńskiego (33 szwa-
drony – około 3 tysięcy kawalerzystów i 16-20 dział) i gen. Jana Nepomucena  
Umińskiego (28 szwadronów – około 4,5 tysięcy kawalerzystów i 16 dział). Pierwszy 
z nich stanął z tyłu, na północ od szosy brzeskiej, pomiędzy Słupem Żelaznym 
i Targówkiem. Drugi został wysunięty na północny wschód, od Targówka aż po 
Ząbki. Pierwsza dywizja piechoty gen. Jana Krukowieckiego rozlokowała się między 
Tarchominem a Bródnem, na wysokości sił Iwana Szachowskiego, natomiast bliżej 
Pragi stanęli kosynierzy i pułki umundurowane (nie posiadające jeszcze broni), 
rezerwy artylerii, parki amunicyjne, ambulanse itp. Naczelny wódz sił polskich  
gen. Michał Radziwiłł22 wraz ze sztabem zajął stanowisko przy szosie brzeskiej, 
w pobliżu Słupa Żelaznego23. Generał Józef Chłopicki tuż przed bitwą miał 

na Pomorzu, podczas szturmu Tczewa (23 II 1807) i  oblężeniu Gdańska (7 III – 27 V 1807). Po 
podpisaniu pokoju w  Tylży awansował (lipiec 1807) do stopnia kapitana. Podczas wojny Księstwa 
Warszawskiego z Austrią (1809) uczestniczył w maju tr. w obronie Torunia przed wojskami VII Korpusu 
Ferdynanda d’Este. Za udział w kampanii 1809 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Virtuti Militari. Uczestnik wyprawy Napoleona na Rosję w 1812 r. W czasie tworzenia wojsk polskich 
pod protektoratem cara Aleksandra I Szembek awansował na stopień podpułkownika (z pominięciem 
stopnia majora), zaś w  listopadzie 1815 r. otrzymał Order Św. Włodzimierza IV klasy. Cieszył się 
zaufaniem w. ks. Konstantego i podczas koronacji Mikołaja I na króla Polski (12 V 1829), otrzymał 
awans na gen. bryg. Po wybuchu Powstania Listopadowego Szembek opowiedział się po jego stronie. 
Walczył pod Wawrem (19 II 1831). 27 września 1831 r. Szembek wraz z  korpusem S. Różyckiego 
przekroczył granicę austriacką. Vide: M. Buczkowski, Piotr Szembek, [w:] Polski Słownik Biograficzny,  
t. XLVIII/1, z. 196, Warszawa – Kraków 2012, s. 107-109.

21 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 18.
22 Michał Gedeon Radziwiłł (1778-1850), żołnierz napoleoński. 11 grudnia 1811 r. awansowany do stopnia  

gen. bryg. Wziął udział w wyprawie Napoleona do Rosji (1812 r.). Po wybuchu Powstania Listopado-
wego wszedł do rozszerzonego składu Rady Administracyjnej Narodowej, od grudnia 1830 r. piastował 
urząd prezesa Komisji Potrzeb Wojska. Po dymisji gen. J. Chłopickiego (17 I 1831 r.) M. Radziwiłł, 
przy stosunku 107 głosów przeciw 18, został 20 stycznia wybrany Naczelnym Wodzem Siły Zbrojnej 
Narodowej. Krótko po bitwie grochowskiej (26 II 1831 r.) Radziwiłł podał się do dymisji. Ostatnie lata 
życia spędził w Warszawie. Zmarł 24 maja 1850 r. Vide: M. Spórna, Słownik najsłynniejszych wodzów…, 
op. cit., s. 352-354.

23 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 18; W. Majewski, Grochów…, op. cit., s. 180-181; J. Wojtasik, 
Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 81; W. Kucharski, Olszynka Grochowska 1831, Warszawa 2015, 
s. 111-114; Encyklopedia Wojskowa, red. Otton Laskowski, t. 3, Warszawa 1933, s. 185. 
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zakwaterować się, jak pisze Wojciech Krajewski, w ostatnim domku grochowskim24. 
Ugrupowanie polskie było zatem głębokie, zaś gen. Józef Chłopicki, ustawiając 
wojsko w ten sposób, dążył do stworzenia twardej zapory, mogącej dać odpór 
ewentualnej próbie przedarcia się Rosjan na równinę praską. Za pozycję kluczową 
uznano Olszynkę, która stanowiła przedni, wysunięty skraj obrony polskiej25.

WALKI O OLSZYNKĘ

Iwan Dybicz planował rozegranie bitwy 26 lutego, jednak nieprzewidziane wypadki 
pokrzyżowały założenia feldmarszałka26. 20 lutego feldmarszałek ponownie stanął oko 
w oko z Polakami, tym razem pod Olszynką. Wojska rosyjskie ustawione były w takim 
porządku, w jakim podchodziły pod Pragę27. Na prawym rosyjskim skrzydle, na wprost 
Olszynki, stał VI Korpus gen. G. Rosena (24 bataliony, 16 szwadronów i 70 dział). Na 
lewym skrzydle, po obu stronach szosy brzeskiej, I Korpus gen. P. Pahlena (25 batalionów 
piechoty, 32 szwadrony jazdy i 60 dział). Rosyjskie odwody znajdowały się w Janówku 
(gwardia Konstantego) i w Dębem Wielkim (łącznie 16 batalionów, 37 szwadronów 
i około 60 dział)28. W centrum ugrupowania rosyjskiego (w odległości 650 m od 
Olszynki, między Dąbrową Górą a Wygodą) stało 18 batalionów piechoty i dwie 
baterie pozycyjne. Za Wygodą, na trakcie warszawskim, rozmieszczono brygadę 
grenadierów litewskich i 6 szwadronów jazdy29. Być może, jak zaznacza Wojciech 
Krajewski, Olszynka leżała zbyt blisko stanowisk rosyjskich, stąd też Iwan Dybicz 
rozkazał Rosenowi szybko ją zdobyć30.

24 Sprawa zakwaterowania J. Chłopickiego nie jest do końca jasna, gdyż według powszechnie przyjętej legendy 
J.  Chłopicki miał kwaterować wówczas w Dworku Grochowskim (obecnie u zbiegu ulic Grochowskiej 
i  Kwatery Głównej). Jednakże badania przeprowadzone w  latach 70. XX w. potwierdziły niezbicie, 
że budynek ten powstał nie w końcu XVIII w., jak wcześniej sądzono, a w  latach 30. XIX w., czyli 
już po Powstaniu Listopadowym. Nie mógł zatem być kwaterą J. Chłopickiego w czasie bitwy pod 
Grochowem. Vide: W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 97-99.

25 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 168.
26 Chodziło tu o  marsz. księcia I. Szachowskiego i  jego korpus grenadierów, idący drogą kowieńską 

przez Nieporęt naprzeciw stojącemu pod Białołęką gen. J. Krukowieckiemu. Vide: S. Herbst, Potrzeba 
historii…, op. cit., t. 2, s. 163; L. Podhorodecki, Sławne bitwy…, op. cit., s. 334; L. Stundis, Dzieje…, 
op. cit., t. 9, s. 75.

27 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 81.
28 Ibidem, s. 81-82. Vide: W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 19.
29 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 81; W. Kucharski, Olszynka Grochowska…, op. cit., 

s. 114-115; Encyklopedia Wojskowa, t. 3, s. 186.
30 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 20.
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* * *
Pierwsze walki o Olszynkę rozpoczęła kanonada artyleryjska już 20 lutego około 
godziny 8 rano31. Na lasek dośrodkowo biło około 80 dział rosyjskich, ustawionych 
półokręgiem na stokach wzgórz Wielkiego Boru. Odpowiadała im artyleria polska 
złożona z 40 dział. Po kilkugodzinnej wymianie ognia (około 4 godzin), do natarcia 
ruszyły kolumny piechoty rosyjskiej z VI korpusu gen. Rosena. Jednakże pierwszy 
atak rosyjskich piechurów na Olszynkę załamał się wskutek mężnej obrony 4 Pułku 
Piechoty Liniowej płk. Ludwika Bogusławskiego i polskich dział rozlokowanych przy 
lasku32. Rosjanie jednak nie rezygnowali, pchając do walki kolejne pułki. Lecz i one 
łamały się w ogniu polskich armat. Warto wspomnieć, że również dowództwo polskie 
nie było bezczynne i wprowadzało do walki nowe oddziały i artylerię. W trwającym 
cały dzień boju, najpierw 4 Pułk Piechoty Liniowej, a następnie po jego zluzowaniu, 
1, 3, 5 i 6 Pułk Piechoty Liniowej33. Wojciech Krajewski wymienia jeszcze 8 ppl.34 
Rosjanie próbowali też uderzyć na polskie pozycje jazdą od strony Kawęczyna, ale i ten 
atak odparty został celnym ogniem kartaczowym artylerii i tyralierów z 1 i 5 Pułku 
1 Dywizji. W kolejnym rzucie około 10 tysięcy rosyjskich piechurów próbowało 
ponownie zdobyć Olszynkę. Atak jednakże, podobnie jak wcześniejsze, ugrzązł 
w ogniu polskich dział, a następne dwie próby odparli bronią ręczną i bagnetem 
żołnierze z 1i 6 Pułku 1 Dywizji. Po przerwie, zapewne około południa, Rosjanie 
znów zaatakowali. Był to, jak pisze Leszek Podhorodecki, piąty i ostatni już tego dnia 
atak Rosjan na lase i, podobnie jak poprzednie, zakończony niepowodzeniem. Do 
wieczora grzmiały już tylko działa35. Interesujący obraz pierwszego starcia pod Olszynką 
Grochowską nakreślił też Stanisław Szenic, którego warto w tym miejscu zacytować dla 
dopełnienia całości obrazu: Dzień 20 lutego był pogodny. Podobnie jak dnia poprzedniego 
około ósmej z rana artyleria rosyjska rozpoczęła bitwę morderczym ogniem. Walka trwała 
cały dzień. Ataki oddziałów nieprzyjacielskich były skierowane na Olszynkę Grochowską 
i miały na celu opanowanie tego ważnego strategicznie punktu w linii obronnej Polaków. 
Rosjanie nie zrealizowali jednak swojego planu; lasek utrzymali Polacy. Straty rosyjskie 
poniesione tego dnia, obliczano na 1620 zabitych i rannych, polskie zaś na 500 ludzi. 
Feldmarszałek Dybicz przekonał się, że Warszawy nie da się wziąć wstępnym bojem, 
a Polacy nie zrezygnują z obrony swojej stolicy36. Duża siła odporna wykazana przez 
Polaków 20 lutego, konkluduje profesor Janusz Wojtasik, zaimponowała I. Dybiczowi 
i sprawiła, że zaniechał on dalszych ataków i pod wpływem szefa sztabu gen. Karla 
31 Ibidem, s.  20. Vide: J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op.  cit., s.  82; L. Stundis, Dzieje…, 

op. cit., t. 9, s. 75; M. Kukiel, Zarys historii…, op. cit., s. 259-260, W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, 
op. cit., s. 177-178.

32 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 82; W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 20.
33 L. Podhorodecki, Sławne bitwy…, op. cit., s. 334; J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., 

s. 82; W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 20-21.
34 Ibidem, s. 21.
35 L. Podhorodecki, Sławne bitwy…, op. cit., s. 334; Encyklopedia Wojskowa, t. 3, s. 187; W. Tokarz, Wojna 

polsko-rosyjska…, op. cit., s. 177-178.
36 S. Szenic, Generał Józef Chłopicki…, op. cit., s. 123-124.
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Wilhelma von Tolla postanowił zaczekać na nadejście korpusu grenadierów księcia 
Iwana Szachowskiego, by następnie zsynchronizować jego działania z działaniami 
sił głównych37. Tymczasem Iwan Szachowski 24 lutego dotarł w rejon Białołęki. Tu 
grenadierzy natknęli się niespodziewanie na 2 Brygadę Piechoty gen. Kazimierza 
Małachowskiego, wchodzącą w skład 1 Dywizji Piechoty gen. Jana Krukowieckiego38. 
Polacy obwarowali się w miejscowym folwarku, który wykorzystali jako własny punkt 
oporu. Porośnięty krzakami i laskami, podmokły, bagnisty teren sprzyjał defensywie. 
Żołnierze K. Małachowskiego bronili się dzielnie, jednakże I. Szachowski, posiadający 
przewagę w ludziach i artylerii, przełamał w końcu obronę. Rosjanie zajęli Białołękę39. 
Ignacy Prądzyński tak oto opisał to starcie: Bitwa białołęcka przynosi zaszczyt obydwu 
stronom. Były to wyborowe wojska, bijące się z nadzwyczajną zaciętością; walczono po 
domach, podwórzach, zabudowaniach, rowach; każdy krok był uporczywie broniony, 
częstokroć bojownicy o dwadzieścia kroków do siebie strzelali i żaden jeszcze ustąpić nie 
chciał; bito się bagnetami i kolbami. Białołęka napełniła się trupami. Rosyanie zostali 
jej panami jedynie przemocą liczbową i bezstosunkową przewagą artyleryi. Przyznali się 
do straty 652-ch ludzi w zabitych i rannych. Polacy samych oficerów stracili 18, między 
którymi dowódca 2-go pułku, godny Władysław Płonczyński, śmiertelne raniony40. Warto 
jednak wspomnieć, że pomimo odniesionego sukcesu, I. Szachowski nieświadomie 
pokrzyżował dalekosiężne plany I. Dybicza, który oczekiwał jedynie, by książę ze swoimi 
grenadierami niepostrzeżenie zbliżył się do Białołęki i Bródna, ale ich nie atakował. 
Miał uśpić, jak stwierdza W. Krajewski, jedynie czujność Polaków i stwarzać wrażenie, 
że celem jego jest połączenie się z głównymi siłami biwakującymi w Wielkim Borze. 
Prawdziwy cel miał zostać odkryty dopiero 26 lutego rano, czym I. Dybicz planował 
zaskoczyć dowództwo polskie. Uderzenie miało wyjść jednocześnie z dwóch kierunków 
– Szachowski od północnego wschodu, z wdarciem się na głębokie tyły wojsk polskich 
i odcięcie ich od mostów na Wiśle, I. Dybicz od wschodu, przez Olszynkę z zamiarem 
ostatecznego unicestwienia zaskoczonych i zdezorganizowanych już Polaków41. Plan 
jednak spalił na panewce. Nie orientujący się do końca w założeniach naczelnego 
wodza Szachowski, zbyt wcześnie odkrył karty. Pojawienie się Szachowskiego pod 
Białołęką i raport Małachowskiego o stoczonej tam bitwie, wywołał konsternację 
wśród polskich sztabowców. By opanować niebezpieczną sytuację postanowiono, 
wysłać pod Białołękę brygadę jazdy pod dowództwem gen. Ludwika Bukowskiego 
i resztę 1 Dywizji gen. Krukowieckiego (była to 1 Brygada gen. Antoniego Giełguda). 
Łącznie pod Białołęką znalazło się 14 batalionów piechoty, 10 szwadronów jazdy 
i 24 działa pod komendą Krukowieckiego. Wysłane do Białołęki posiłki, jak podaje 
dalej profesor J. Wojtasik, doprowadziły do drugiej bitwy pod tą miejscowością 

37 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 82.
38 Ibidem, s. 83. Vide: J. Sikorski, Powstanie Listopadowe…, op. cit., s. 258-259.
39 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 39.
40 Ibidem. Vide: Encyklopedia Wojskowa, t. 3, s. 185; W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 183-190.
41 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 39; W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 168-169.
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25 lutego 1831 roku. Huk dział dochodzący spod Białołęki zelektryzował I. Dybicza 
i dał impuls do przyspieszonych, nieplanowanych działań42. Feldmarszałek obawiał 
się, że Polacy, działając z położenia wewnętrznego, zdołają skupić tam poważniejsze 
siły i rozbić Szachowskiego. Zarządził więc odruchowo i bez jakiejkolwiek myśli 
przewodniej natychmiastowy szturm na Olszynkę od czoła (przynoszący zazwyczaj 
największe straty), by odciągnąć część wojsk polskich z Białołęki do obrony Olszynki43.

* * *
Po pierwszych starciach, aż do 25 lutego, pod Olszynką Grochowską trwał względny 
spokój. W lasku stały, według L. Podhorodeckiego 2 Pułk Strzelców i 7 Pułk Piechoty 
z 2 Dywizji Piechoty gen. Żymirskiego. Tuż za Olszynką stanęły w odwodzie: 4 Pułk 
Strzelców, 3 Pułk Piechoty i 4 Pułk Ułanów. Wykrwawiona w dotychczasowych 
bojach 2 Dywizja liczyła ogółem 7900 żołnierzy. Tyralierzy tej dywizji zostali wysu-
nięci na skraj Olszynki, natomiast w głównym odwodzie, za dywizją Żymirskiego, 
stały: 3 Dywizja gen. Skrzyneckiego (około 5 tysięcy żołnierzy), 2 Pułk Ułanów 
z 2 Korpusu Jazdy i część 20 Pułku Liniowego. Artyleria obstawiała stanowiska przy 
drugim rzucie dywizji gen. Żymirskiego i przy dywizji gen.  Skrzyneckiego. Polskie 
prawe skrzydło zajmowało pozycje za Olszynką w odległości 1,5 km. Składało się 
ono z 4 Dywizji Piechoty gen. Szembeka (około 7600 żołnierzy) i Pułku Mazurów. 
Z tyłu za nimi ustawił się 2 Korpus Kawalerii gen. Tomasza Łubieńskiego. W okolicy 
Ząbek, na lewo od polskich stanowisk, za bagnami, pozycje zajął 1 Korpus Kawalerii 
gen. J. Umińskiego. Józef Chłopicki na stanowisko dowodzenia wybrał miejsce 
koło artylerii, na drodze między Grochowem Wielkim i Grochowem Małym. Po 
obu stronach polskich pozycji rozciągały się mokradła. Armia rosyjska zajmowała 
stanowiska na skraju lasów, ciągnących się za Olszynką w stronę Zielonki, Ząbek 
i Wołomina. Prawe skrzydło Armii I. Dybicza sięgało do Kawęczyna (VI Korpus 
Rosena), lewe dochodziło do karczmy Wawer (I Korpus Pahlena). Koło Kawęczyna 
zajęła pozycje 6 Litewska Dywizja Ułanów, na lewo od niej zaś stanęła 25 Dywizja 
Piechoty. Dalej ustawiły się: 24, 3 i 2 Dywizje Piechoty (dwie ostatnie należały do 
I korpusu). Za nimi stanęła Brygada Grenadierów litewskich gen. M. Murawiewa, zaś 
przy drodze za Wawrem rozlokowały się 1 Dywizja Piechoty i dalej za nią 2 Dywizja 
Grenadierów (obie wchodziły w skład I Korpusu). Rosyjska artyleria wysunięta została 
przed szyki wojska, a sam I. Dybicz zajął stanowisko przed 24 Dywizją Piechoty, 
tuż przy działach44.

42 W. Tokarz, Dzieje Polski…, op. cit., s. 165, idem, Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 190-191.
43 M. Kukiel, Zarys historii wojskowości…, op. cit., s. 260; J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., 

s. 83-84; W. Kucharski, Olszynka Grochowska…, op. cit., s. 115-123.
44 L. Podhorodecki, Sławne bitwy…, op.  cit., s.  336; W. Kucharski, Olszynka Grochowska…, op.  cit., 

s. 123-124; Encyklopedia Wojskowa, t. 3, s. 186.
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* * *
25 lutego 1831 roku, Około godziny 9 rano, pod Olszynką rozpoczęła się potężna 
kanonada rosyjskich dział, trwająca ponad 30 minut45. Podobnie jak kilka dni wcześniej 
(20 lutego) na lasek i znajdujące się w nim oddziały polskie posypał się grad rosyjskich 
kul. Ale i polskie armaty nie stały bezczynnie, choć znaczna przewaga artylerii wroga 
spowodowała, że część z nich musiała niebawem wycofać się ze swych stanowisk. Pod 
osłoną własnych dział Iwan Dybicz przesunął dywizje korpusu na prawo, czyli w pobliże 
sił Rosena. Na szosie brzeskiej pozostała tylko jedna dywizja, niemniej jednak feld-
marszałek ściągnął odwody zza Wawra i Miłosny. W tym czasie bataliony Rosena 
gotowały się do pierwszego szturmu na Olszynkę, natomiast dywizje Pahlena zrobiły 
zwrot w prawo, i zbliżyły się do pozycji VI Korpusu, czyli też do Olszynki. Po godzinie 
9:30 pięć batalionów z 24 Dywizji uderzyło na lasek. Jednakże w tym momencie 
artyleria polska, prowadząca dotąd pojedynek z rosyjskimi bateriami, zwróciła się teraz 
ku nacierającym piechurom rosyjskim. Również gen. Rohland ściągnął tyralierów, 
którzy w szyku bojowym oczekiwali Rosjan. Oczywiście artyleria rosyjska starała się 
wspierać atak własnej piechoty, i nie pozostała w tym czasie bierna. W tym celu około 
30 dział wroga opuściło swe stanowiska na wzgórzach i sprowadzone na równinę, 
otworzyło ogień na Olszynkę i baterie polskie. Pod nawałą artyleryjskiego ostrzału, 
kpt. Solecki musiał wycofać swoją baterię z zajmowanych stanowisk. Pomimo strat, 
które w szeregach wroga uczyniła polska artyleria, Rosjanom udało się przebyć kilkaset 
metrów pola oddzielającego ich od pozycji żołnierzy z dywizji gen. Żymirskiego. 
Zepchnęli w głąb lasu 2 Pułk Strzelców, który obstawiał przedni skraj obrony. Cofa-
jącym się Polakom z pomocą ruszył 7 Pułk Liniowy, dowodzony przez Rohlanda. 
Doszło do zażartej walki na bagnety, w wyniku czego piechota rosyjska została wyparta 
z lasku. Pierwszy tego dnia atak nieprzyjaciela został odparty, ale bitwa toczyła się 
dalej. Według S.  Chojneckiego i W. Mikuły pierwszy szturm Rosjan na Olszynkę 
został przeprowadzony nieudolnie, gdyż zaangażowali oni zbyt małe siły i nie podjęli 
żadnej próby obejścia stanowisk polskich46. Wycofujące się bataliony rosyjskie, zatrzy-
mane przez własnych oficerów, zostały ponownie skierowane do natarcia. Tym razem 
wspierały je dodatkowo (według S. Chojneckiego i W. Mikuły) cztery bataliony jegrów 
z 25 Dywizji. Według innych badaczy (Majewski i Podhorodecki), batalionów tych 
było sześć (około 3600 żołnierzy)47. Na Olszynkę ruszył drugi atak. Tym razem brało 
w nim udział już dziewięć batalionów wroga. Wspomniani już Chojnecki i Mikuła 
podają, że pomimo dużych strat od ognia polskich dział, Rosjanom znów udało się 
wedrzeć do olszyny. Po raz drugi zawrzała walka na bagnety. Żołnierze 2 Pułku nie 
wytrzymali tego uderzenia i cofnęli się za 7 Pułk, i ten dopiero odparł nieprzyjaciela. 

45 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 191; M. Kukiel, Zarys historii wojskowości…, op. cit., 
s. 260; Encyklopedia Wojskowa, t. 3, s. 186.

46 S. Chojnecki, W. Mikuła, Bitwa pod Grochowem…, op.  cit., s.  106-107; L. Podhorodecki, Sławne 
bitwy…, op. cit., s. 338-339; S. Herbst, Potrzeba historii…, op. cit., t. 2, s. 163.

47 W. Majewski, Grochów…, op. cit., s. 184; L. Podhorodecki, Sławne bitwy…, op. cit., s. 339.
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Jednak po uporządkowaniu szyku kolumny rosyjskie ponownie weszły do lasku 
i wyparły Polaków z Olszynki. Nie na długo. Po rozkazie wydanym przez 
J.  Chłopickiego, kolumny batalionowe ponownie ruszyły naprzód. Pierwszy szedł 
Rohland, za nim F. Żymirski z 2 Brygadą. W wyniku kontruderzenia polskiego, 
Rosjanie opuścili Olszynkę48. Ale I. Dybicz nie zamierzał rezygnować. Rosyjskie 
bataliony przegrupowały się na równinie, pomiędzy laskiem i wzgórzami, i szykowały 
się do trzeciego uderzenia49. Teraz już gotowało się do niego nie sześć, a osiemnaście 
batalionów i reszta oddziałów z 25 Dywizji. Dodać przy tym należy, że feldmarszałek 
I.  Dybicz przesunął ponadto na wprost Olszynki 2 Dywizję Grenadierów 
gen. lejt.  Patujechtowa, natomiast w rejonie Dąbrowej Góry ustawiła się Dywizja 
Kirasjerów gen. lejt. Kabłukowa oraz dwa pułki ułanów. Na starym trakcie warszaw-
skim, pozycje zajął również oddział gwardii wielkiego  księcia Konstantego. Rosjanie 
gromadzili zatem większość swych sił naprzeciw lasku, gotując się do czołowego 
uderzenia na Olszynkę, podobnie jak dwukrotnie wcześniej. Iwan Dybicz, licząc na 
przewagę liczebną własnych wojsk, nadal nie szukał rozstrzygnięcia bitwy w zastoso-
waniu manewru głębokiego obejścia stanowisk polskich, lecz uderzał frontalnie na 
najsilniejszy odcinek obrony Polaków bez konkretnego planu50. Bataliony rosyjskie 
szykowały się do ataku pod ogniem baterii polskich, co dodatkowo powodowało straty 
w ich szeregach, choć i artyleria wroga nie pozostawała w tym czasie bezczynna. Po 
godzinie 10:00 Rosjanie ruszyli ponownie i osiągnąwszy skraj lasku, zwarli się w bez-
pośredniej walce z żołnierzami gen. F. Żymirskiego. Około godziny 11:00, jak pisze 
profesor J. Wojtasik, żołnierze F. Żymirskiego zdołali jeszcze sparować uderzenie 
rosyjskie51. Iwan Dybicz, obok zaangażowanych już w boju oddziałów, skierował do 
walki 3 Dywizję gen. mjr Szkewina z I Korpusu i Brygadę Karabinierów z 2 Dywizji 
Grenadierów. Było to lewe skrzydło, którym dowodził gen. Neidhardt, zaś nad prawym 
skrzydłem, gdzie walczyła 25 Dywizja komendę objął gen. Toll. Ponadto po obu 
stronach ugrupowania rosyjskiego stanęły baterie artylerii konnej, których zadaniem 
było torowanie ogniem drogi piechocie. Wiesław Majewski liczbę rosyjskich żołnierzy 
oszacował na 11 800, polskich zaś na 8200 ogółem. Zatem, w tej fazie bitwy, Rosjanie 
dysponowali już półtorakrotną przewagą. Dalej, badacz ten twierdzi, że przeciwsta-
wienie 12 batalionów polskich przeciwko 19 batalionom nieprzyjaciela nie było ze 
strony J. Chłopickiego bynajmniej żadnym szaleństwem. Ten doświadczony żołnierz, 
potrafiący wnikliwie obserwować pole walki i wyciągać trafne wnioski z wcześniejszych 
doświadczeń (chociażby z 20 lutego), wiedział, że w takim terenie, nawet mniej liczne 
oddziały mogą skutecznie przeciwstawić się o wiele nawet silniejszemu przeciwnikowi. 
Poza tym bój leśny (jak twierdzi W. Majewski), to bój nieregularny, o którego wyniku 
decydują ludzie walczący w szyku rozproszonym, a nie w zwartych kolumnach pro-

48 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 84.
49 S. Chojnecki, W. Mikuła, Bitwa pod Grochowem…, op. cit., s. 107-108.
50 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 84.
51 Ibidem, s. 84-85.
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wadzonych przez oficerów. Stąd też, w takim przypadku, nawet duża przewaga nie 
ma takiego znaczenia, jak na otwartej przestrzeni, gdzie liczniejsze bataliony byłyby 
w stanie dość łatwo wystrzelać czy osaczyć przeciwnika52. Można więc sądzić, że z tego 
właśnie powodu Józef Chłopicki zwlekał ze wsparciem walczącej w Olszynce dywizji 
F. Żymirskiego53, przypuszczając, że za cenę strat dotąd poniesionych, uda się mu 
zachować większe odwody, złożone ze świeżych sił, przeznaczonych do podjęcia 
manewru zaczepnego. Tymczasem do opanowania Olszynki I. Dybicz zamierzał rzucić 
większe jeszcze siły. Przed Olszynką 25 batalionów tworzyło półkole, przy czym rysowała 
się już możliwość obejścia przez Rosjan lasku z jednoczesnym uderzeniem frontalnym 
(W. Majewski podaje liczbę dwudziestu siedmiu batalionów, czyli 16 500 bagnetów, 
w tym sześciu nowych z 3 Dywizji Piechoty i dwóch z 25 Dywizji)54. Bataliony rosyjskie 
ustawiły się do szturmu w kilku rzutach. Dotąd Rosjanie wypierani z Olszynki, musieli 
szybko porządkować swoje szeregi poza nią, by ponownie uderzyć. Warto przy tym 
zauważyć, że każdy szturm nie był jednorazowym wysiłkiem, lecz składały się na to 
liczne ataki i kontrataki, odskoki od przeciwnika na niewielką odległość i kolejne 
uderzenia, aż do wyczerpania siły zaczepnej. Wtedy też dopiero bataliony rosyjskie 
osłabione walką, wycofywały się pod osłoną własnej artylerii, zaś w przodzie pozostawali 
co najwyżej jedynie tyralierzy, którzy prowadzili walkę ogniową z Polakami broniącymi 
lasku. Tego rodzaju taktyka zabezpieczała też niejako odwrót i porządkowanie własnych 
oddziałów. Tymczasem rosyjscy żołnierze ponownie ruszyli do ataku i pomimo 
ogromnych strat, parli naprzód. Polacy będący od rana pod ciągłym ogniem rosyjskich 
dział i wyczerpani bezustanną obroną, zaczęli stopniowo ulegać przeważającym siłom 
nieprzyjaciela. Kontrolujący przebieg bitwy gen. Józef Chłopicki słał do Olszynki 
kolejnych adiutantów, domagając się wytrwałego oporu. W  myśl rozkazów  
J. Chłopickiego, Olszynka miała pozostać w polskich rękach, i to za wszelką cenę55. 
Wydał też rozkaz, aby brygada płk. L.  Bogusławskiego z 3 Dywizji zluzowała będących 
już u kresu sił żołnierzy Rohlanda, przy czym brygada gen. J. Czyżewskiego miała 
nadal trwać w olszynie. Około godziny 12:30 J. Chłopicki, widząc stopniowe łamanie 
się obrony, ale też pewne zamieszanie w szykach nieprzyjaciela, postanowił wykorzystać 
tę sytuację. Nadszedł czas na zapowiadane polskie kontruderzenie. Józef Chłopicki 
uformował dwie kolumny, kontratakujące zarówno z lewej, jak i z prawej strony 
Olszynki. W sumie dowódca polski zaangażował dziewiętnaście batalionów. Należy 
tu podkreślić, że również sam generał J. Chłopicki wziął bezpośredni udział w walce, 
stając na czele jednego z batalionów grenadierów idących do ataku prawym skrajem 

52 W. Majewski, Grochów…, op. cit., s. 184-185.
53 Walki prowadzone w Olszynce 25 lutego zakończyły się dla gen. F. Żymirskiego ciężką kontuzją ramienia, 

w  wyniku której, odwieziony do Warszawy Żymirski, wkrótce zmarł. Vide: W. Krajewski, Grochów…, 
op. cit., s. 122-127.

54 W. Majewski, Grochów…, op. cit., s. 185; S. Chojnecki, W. Mikuła, Bitwa pod Grochowem…, op. cit., 
s. 109; W. Kucharski, Olszynka Grochowska…, op. cit., s. 124-132.

55 Lasek obsadzała 2 Dywizja Piechoty gen. F. Żymirskiego. Vide: W. Krajewski, Grochów…, op.  cit., 
s. 42; L. Podhorodecki, Sławne bitwy…, op. cit., s. 340.
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Olszynki56. Wytrawny dowódca, jakim niewątpliwie był gen. J. Chłopicki, wiedział 
doskonale, jak ogromny wpływ na morale wojska wywiera taka właśnie postawa wodza. 
Nie mylił się. Grenadierzy przy dźwięku werbli i z pieśnią na ustach Jeszcze Polska nie 
umarła…, natarli na wroga z impetem i zaciekłością. Po prawej stronie współdziałał 
z nimi 4 Pułk Strzelców Pieszych z dywizji F. Żymirskiego, po lewej stronie (skrajem 
Olszynki), prowadził swą kolumnę gen. Skrzynecki57. Natarcie świeżych batalionów 
polskich, w tym 4 Pułku Piechoty Liniowej, po raz kolejny przechyliło szalę zwycięstwa 
na stronę armii powstańczej, po raz kolejny też Rosjanie wyparci zostali z Olszynki58. 
Nagłe uderzenie spowodowało całkowitą dezorganizację rosyjskich batalionów (w sumie 
aż 27) i niekontrolowany odwrót. Ponadto gdy ppłk. Prądzyńskiemu, przy wsparciu 
przyprowadzonej przez gen. Czyżewskiego brygady, udało się złamać skrzydło rosyjskie 
i wyjść na tyły korpusu Pahlena, panika ogarnęła szeregi przeciwnika. Tłum ucieka-
jących porwał, jak pisze dalej J. Wojtasik, nawet samego I. Dybicza wraz z jego sztabem, 
zaś na karkach uciekających, bataliony polskie dotarły w pogoni prawie do stanowisk 
wyjściowych armii rosyjskiej. Było to szczytowe osiągnięcie Polaków w bitwie gro-
chowskiej, ale niestety też krótkotrwałe. Potrzebne były posiłki, by wzmocnić walczące 
oddziały, a tych już brakowało. Rezerwy po stronie polskiej były praktycznie wyko-
rzystane59. Generał Józef Chłopicki zdawał sobie doskonale sprawę, że bez dodatkowego 
wsparcia nie sposób będzie pierwszego sukcesu przekuć w trwałe zwycięstwo nad 
przeciwnikiem. Próbował, co prawda, sięgnąć po 1 Dywizję gen. Krukowieckiego, 
stojącą wówczas bezczynnie pod Białołęką, czy po mniej użyteczną w tym wypadku, 
jazdę z Korpusu gen. Łubieńskiego, ale wysyłane do nich rozkazy trafiały w przysło-
wiową próżnię60. Mściła się tu, jak podkreślają historycy, dwoistość dowodzenia 
(nominalnie dowodził ciągle M.  Radziwiłł) i wzajemne animozje61. By wymusić 
posłuszeństwo, musiał więc interweniować Radziwiłł, a to z kolei pochłaniało bezcenny 
czas i wprowadzało dodatkowe zamieszanie. W dość sugestywny sposób sytuację tę 
opisują autorzy prac historycznych: Gdy wkrótce nadjechał drugi adiutant z powtórnym 
rozkazem ruszenia, wściekły Łubieński oświadczył, że Józef Chłopicki jest dla niego niczym, 
że on tylko od naczelnego wodza Radziwiłła odbierać rozkazy może, że eks-dyktator nie 
zna się na użyciu jazdy, że zagony na polu walki zaorane są w poprzek, utrudniając 
poruszanie kawalerii. Trzeciego adiutanta, Walewskiego (syna Napoleona i Marii  
Walewskiej) zbył pytaniem, czy J. Chłopickiemu chodzi o dywizję czy dywizjon (300, czy 
kilka tysięcy koni). Walewski, świeżo upieczony żołnierz, zbity z tropu, nie potrafił 

56 M. Kukiel, Zarys historii wojskowości…, op.  cit., s.  261; Encyklopedia Wojskowa, t. 3, s.  186-187;  
W. Kucharski, Olszynka Grochowska…, op. cit., s. 134.

57 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 85; S. Herbst, Potrzeba historii…, op. cit., t. 2, 
s. 164-165; W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 195.

58 L. Podhorodecki, Sławne bitwy…, op. cit., s. 339.
59 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 47.
60 M. Kukiel, Zarys historii wojskowości…, op. cit., s. 261; Encyklopedia Wojskowa, t. 3, s. 187.
61 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 85-86.
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odpowiedzieć i odjechał, jak jego poprzednicy z niczym62. Również Krukowiecki stwierdził, 
że J. Chłopickiemu nie podlega, co było dla niego argumentem, że rozkazów tego ostatniego 
wypełniać nie musi. Józef Chłopicki, nie mogąc wyegzekwować realizacji swoich rozkazów, 
zmuszony był uczynić to przez osobę nominalnie wybranego wodza Michała Radziwiłła63. 
Problem jednak w tym, że Radziwiłła na polu bitwy nie było, gdyż stał ze swoim 
sztabem przy szosie brzeskiej w pobliżu Słupa Żelaznego. W związku z tym J. Chłopicki 
musiał osobiście się tam udać, odrywając swoją uwagę od sytuacji rozgrywającej się 
na polu walki (dowództwo nad całością pod nieobecność J. Chłopickiego przejął 
gen. Skrzynecki)64. Stało się więc to, czego obawiał się J. Chłopicki – Polacy utrzymali 
się na wywalczonej pozycji blisko pół godziny. Około godz. 13.00 Rosjanie otrząsnęli 
się z porażki65.

* * *
Istotnie, Iwan Dybicz nie zamierzał dać za wygraną. W przeciwieństwie do armii 
polskiej feldmarszałek posiadał jeszcze spore rezerwy, do których mógł bez problemu 
sięgnąć i oczywiście to zrobił. Teraz jego generałowie i adiutanci stanęli na czele 
batalionów i poprowadzili je do walki. Również artyleria rosyjska ponownie otworzyła 
ogień na zajmujące częściowo otwarte pole oddziały polskie. Rozpoczęło się kolejne 
natarcie wroga. Wiesław Majewski pisze o 22 tysiącach nacierającej piechoty rosyjskiej, 
zaś Wacław Tokarz tak oto przedstawił ten etap bitwy: Nie podobna było [obrońcom] 
wytrzymać bliskiego ognia kilkudziesięciu kilku batalionów nieprzyjaciela. Coraz większą 
ilość kompanii [polskich] rzucano w tyraliery nie zatrzymując nic w odwodzie. Skrzynecki 
odparł parokrotnie natarcia nieprzyjacielskie, przechodził do natarć. Mimo dużych strat, 
na rozkaz dowódców piechurzy skupili się jeszcze i szli naprzód. Wreszcie nieprzyjaciel 
zepchnął obrońców poza rów wewnętrzny66. Około godziny 15:00 do powracającego od 
Radziwiłła na pole bitwy J. Chłopickiego podjechał z raportem ppłk I. Prądzyński67. 
Meldował, że Olszynka została utracona w wyniku silnego kontrataku nieprzyjaciela68. 
W tym też momencie granat wystrzelony z rosyjskiego działa trafił w konia, na 

62 W. Majewski, Grochów…, op. cit., s. 193-194.
63 W. Kucharski, Olszynka Grochowska…, op. cit., s. 139-140.
64 L. Podhorodecki, Sławne bitwy…, op. cit., s. 343.
65 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 47.
66 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 196-197.
67 Ignacy Prądzyński (1792-1850), służbę wojskową rozpoczął w 1807 r. w 11 Pułku Piechoty Księstwa 

Warszawskiego. Uczestniczył w  wojnie polsko-austriackiej 1809 r. i  kampanii Napoleona przeciw 
Rosji w 1812 r. Walczył w Powstaniu Listopadowym. Brał udział w bitwie pod Grochowem, Iganiami, 
Ostrołęką. Autor wielu błyskotliwych planów operacyjnych. Po upadku powstania nie udał się na 
emigrację i  pozostał w Warszawie. Zesłany do Rosji przez Mikołaja I  za odmowę złożenia przysięgi 
carowi. Powrócił z  zesłania w  1833  r. Od 1834 r. mieszkał w  Krakowie. Zmarł śmiercią tragiczną 
4 sierpnia 1850 r. Vide: M. Spórna, Słownik najsłynniejszych wodzów…, op. cit., s. 336-338.

68 Według S. Herbsta Olszynka została ostatecznie zajęta przez Rosjan o godz. 14.00. Vide: S. Herbst, 
Potrzeba historii…, op. cit., t. 2, s. 165.
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którym siedział gen. J. Chłopicki i rozerwał się w jego wnętrzu69. Jeździec wraz 
z koniem upadli się na ziemię. Rannego w obie nogi dowódcę żołnierze odnieśli do 
powozu. Pozostała natomiast paląca do rozstrzygnięcia kwestia – kto po J. Chłopickim 
przejmie dowodzenie. O to właśnie rannego generała miał zapytać Prądzyński. Autor 
biografii Ignacego Prądzyńskiego, M. Ruszczyc, w wydanej w latach 60. poczytnej 
serii ,,Bitwy, Kampanie, Dowódcy”, tak oto przedstawił ten moment: Wijącego się 
w straszliwych bólach generała nie opuszczała jeszcze wiara w zwycięstwo. Powtarzał: 
– Naprzód, naprzód! Zajęli Olszynkę. Gdy ich stamtąd wyrzucimy, zwycięstwo będzie 
nasze. Widząc stan Chłopickiego, Prądzyński zapytał: – Generale, kto ma dowodzić? –  
Skrzynecki70. W relacjach naocznych świadków, ten barwnie skreślony piórem  
Ruszczyca obraz pokrywa się na ogół z faktami. Wojciech Krajewski, cytując w swojej 
pracy  Prądzyńskiego, zapisał: Wydobywają go rannego w obydwie nogi z pod roze-
rwanego konia i zrobiwszy naprędce nosze z kilku kos, składają go na nie i odnoszą 
do pojazdu, których tam niemało było z Warszawy dla zbierania rannych. Natenczas 
Prądzyński przypada do niego z zapytaniem, komu dowództwo bitwy po sobie oddaje. 
Chłopicki blady, krwią zbryzgany, ale oczami jeszcze błyskawice ciskający odpowiada: 
Panu Skrzyneckiemu. Jakież polecenia generał zanieść mu każe? Powiedz mu, ażeby całemi 
siłami uderzał na Olszynę i koniecznie ją Moskalom wydarł71. Rannego J. Chłopickiego 
przewieziono na Pragę, a stamtąd na drugi brzeg Wisły, do Warszawy72.

* * *
Tymczasem bitwa toczyła się dalej. Około godziny 15:00 armia polska, na całym 
w zasadzie froncie, wycofywała się w kierunku Pragi73. W cofających się batalionach 
zaczęły dawać o sobie znać przypadki rozprzężenia i chaosu. W nieładzie, po wystrze-
laniu zapasów amunicji, ustępowała również polska artyleria74. Gen. Jan Skrzynecki, 
choć mile połechtany powierzonym mu po J. Chłopickim dowództwie (w tym czasie 
M. Radziwiłł dowództwo po rannym J. Chłopickim oddał w ręce Piotra Szembeka)75, 

69 Tak na ogół (choć niekiedy z  niewielkimi różnicami) moment zranienia gen. J. Chłopickiego pod  
Olszynką Grochowską opisują w swoich pracach historycy wojskowości. Vide: W. Krajewski, Grochów…,  
op. cit., s. 119-120; J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 86-87; S. Herbst, Potrzeba 
historii…, op. cit., t. 2, s. 165; W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 197.

70 M. Ruszczyc, Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850, Warszawa 1968, s.  116; J. Wojtasik, Bitwa na 
przedpolu Pragi…, op. cit., s. 87; W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 120.

71 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 120. Vide: Encyklopedia Wojskowa, t. 3, s. 187.
72 Opuszczając pole bitwy, jak pisze dalej W. Krajewski, Józef Chłopicki był przekonany o niechybnej 

klęsce i szybkiej kapitulacji Warszawy. Na łaskę cara, jako dowódca zbuntowanej armii, też nie miał co 
liczyć. Po krótkim pobycie w Warszawie i Jabłonnej wyjechał potajemnie w pierwszych dniach marca 
1831 r. do Krakowa. Generał J. Chłopicki do powstania już nie wrócił. Był to koniec jego kariery poli-
tycznej i wojskowej, choć w 1848 r. odrzucił propozycję skorzystania z amnestii, wysuniętą przez  cara 
Mikołaja I. Vide: W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 120-121.

73 W. Kucharski, Olszynka Grochowska…, op. cit., s. 145 i nast.
74 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 87.
75 J. Sikorski, Powstanie Listopadowe…, op.  cit., s.  260; L.  Stundis, Dzieje…, op.  cit., t. 9, s.  75; 

Encyklopedia Wojskowa, t. 3, s. 187.
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nie miał zamiaru wypełnić zaleceń rannego generała, niemniej  jednak kryzys 
w oddziałach polskich został szybko opanowany. Gen. Jan Skrzynecki skierował na 
tyralierów rosyjskich dwa szwadrony 4 Pułku Ułanów, których szarża zmusiła Rosjan 
do schronienia się w lasku, skąd jednak ostrzeliwali polskich kawalerzystów, zadając 
im dość poważne straty. Ogólnie rzecz ujmując, po godz. 15.00 sytuacja Polaków 
pod Olszynką  Grochowską wyglądała następująco: między 4 Dywizją a 3 Dywizją 
wytworzyła się luka obsadzona przez mocno wyczerpanych już bojem grenadierów. 
Lewe skrzydło armii powstańczej było właściwie odsłonięte, gdyż stał tu jedynie 
2 Pułk Ułanów. Umiński nie stanowił też już żadnej osłony głównych sił, i sam był 
w tym czasie zagrożony. Stąd też przed dowódcami polskimi stanęło niełatwe zadanie 
równomiernego, koncentrycznego wycofania poszczególnych elementów ugrupowania 
bojowego z pola walki. Ściągano zatem brygadę strzelecką 4 Dywizji, wydano też 
rozkaz gen. Janowi Krukowieckiemu, by dołączył do głównych sił. Warto też pamiętać, 
że manewr odwrotowy armii należało przeprowadzić w obliczu aktywnego nieprzy-
jaciela, którego działania w każdej chwili mogły ten ruch zakłócić, czy nawet 
doprowadzić do rozbicia wojsk powstańczych76. Feldmarszałek Iwan Dybicz nie 
do końca chyba świadomy kryzysu, jaki zapanował w szeregach armii polskiej cofającej 
się spod Olszynki, a przy tym wstrząśnięty ogromnymi stratami, jakie poniosła jego 
armia w wyniku boju, przegapił, jak się wydaje, najdogodniejszy moment do ataku77. 
Otrząsnąwszy się z pierwszego szoku, I. Dybicz uległ sugestii swojego szefa sztabu 
gen. K. Tolla i wydał rozkaz, by ten przeprowadził silną szarżę kawaleryjską (przy 
wsparciu artylerii konnej), zadając tym ostateczny cios cofającej się armii polskiej. 
W koncepcji gen. Tolla szarża miała zostać przeprowadzona masą jazdy ugrupowaną 
w dwóch kolumnach, po 28 szwadronów. Główne uderzenie jazdy zamierzano 
skierować na prawym skrzydle rosyjskim, w lukę między dywizje gen. Szembeka 
i gen. Skrzyneckiego. Celem rosyjskich kawalerzystów było rozbicie lewego skrzydła 
polskiego, i zepchnięcie Polaków w bagna gocławskie. Główną szarżę (10 pułków 
jazdy) miał osobiście poprowadzić sam gen. Toll. Zalecił też wszystkim pozostałym 
dowódcom pułków, aby szarża rozpoczęła się równocześnie. W tym czasie (podczas 
rozwijania się szarży) korpus piechoty Pahlena miał posuwać się w kierunku  
Grochowa78. Szarża kawalerii rosyjskiej rozpoczęła się około godz. 16.00. Na prawym 
skrzydle uderzyć miała wyborowa 3 Dywizja Kirasjerów gen. lejt. Kabłukowa, w skład 
której wchodziły cztery pułki: Pułk Kirasjerów Orderu Wojskowego św. Jerzego, 
Starodubski Pułk Kirasjerów, Nowogrodzki Pułk Kirasjerów, Małorosyjski Pułk 
Kirasjerów (ks. Alberta pruskiego) oraz Pułk Ułanów Lejb – gwardii w. ks. Konstantego.  
Razem 58 szwadronów (około 10 tysięcy kawalerzystów)79. Wsparcie dawać miały 
ponadto działa artylerii konnej i pieszej pod dowództwem gen. Gerstenzweiga. 

76 S. Chojnecki, W. Mikuła, Bitwa pod Grochowem…, op. cit., s. 121-122.
77 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 50.
78 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 87.
79 J. Sikorski, Powstanie Listopadowe…, op. cit., s. 261.
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W pierwszym rzucie ruszyć mieli Kirasjerzy ks. Alberta pruskiego (3 dywizjony w sile 
12 szwadronów około 3168 ludzi). W drugim, Starodubski i Nowogrodzki pułki 
kirasjerów. W trzecim, kirasjerzy Orderu Wojskowego św. Jerzego. By zachęcić 
kawalerzystów do śmiałej szarży, wydano im przed rozpoczęciem dodatkowe porcje 
wódki80. Podochoceni alkoholem jeźdźcy, ruszyli do ataku. Plan był ambitny, ale też 
trudny do zrealizowania, bowiem Toll nie wziął, jak się wydaje, pod uwagę sprawy 
zasadniczej, a mianowicie niezbyt dogodnego do rozwinięcia szarży terenu. Mokradła, 
błota i rowy melioracyjne nie były sprzymierzeńcem dla działań mas jazdy81. Kawa-
lerzyści rosyjscy musieli się tłoczyć w ciasnych przejściach między mokradłami, 
gromadzić się przy mostkach przerzuconych nad rowami, przez co cała przeprawa 
dodatkowo się wydłużała, a jednoczesne uformowanie linii bojowej przez wszystkie 
oddziały stało się niemożliwe. Wszystko wyglądało mniej więcej tak: poszczególne 
szwadrony wychodziły na twardy grunt, gotowały się do szarży, ale musiały czekać 
na pozostałe siły. To oczywiście dawało dodatkowy czas Polakom na uporządkowanie 
własnych szeregów i sformowanie szyku gotowego do odparcia szarży. Tymczasem 
gen.  Skrzynecki, na widok atakującej kawalerii, szybko i sprawnie uformował swoje 
bataliony i resztki dywizji gen. Żymirskiego w czworoboki najeżone bagnetami. Na 
pole bitwy przybył też w końcu gen. Łubieński, którego Skrzynecki ustawił wraz 
z korpusem jazdy na swoim lewym skrzydle. Chojnecki i Mikuła podają, że jako 
pierwsi uderzyli ułani gwardii na czworobok 4 Pułku Piechoty Liniowej. Gdy 
szarżująca jazda znalazła się w odległości około 50 kroków, na gwardyjskich kawa-
lerzystów posypały się kule. Ułani nie wytrzymali salwy. Zaraz też nadciągnęły baterie 
ppłk. Konarskiego i ppłk. Kołyszki, które ostrzelały przeciwnika kartaczami. Posu-
wająca się za gwardyjskimi ułanami dywizja jazdy gen. Michała Włodka nie podjęła 
w tej sytuacji wyzwania i wycofała się za Olszynkę. Ale walka toczyła się dalej, 
i nadciągające nowe pułki kirasjerów, podobnie jak ułani, znalazły się w zasięgu 
polskiej artylerii. Na uwagę zasługuje pewien ciekawy epizod bitwy związany 
z ppłk. I. Prądzyńskim. Otóż powracający na pole walki Prądzyński, ściągnął ze sobą 
Kompanię Pieszych Rakietników (kpt. K. Skalskiego)82, którą Skrzynecki ustawił 
na prawym skrzydle. Nieznane rosyjskiej kawalerii rakiety okazały się bronią nad-
zwyczaj skuteczną, zwłaszcza w przypadku jazdy. Eksplodujące rakiety (same w sobie 
nie aż tak może groźne), wywoływały ogromny popłoch wśród koni przeciwnika, 
powodując dodatkowo niemałe zamieszanie. Rosyjscy kawalerzyści rażeni ogniem 
rotowym piechoty, oddzielonej od Rosjan rowem melioracyjnym, cofnęli się i jedynie 
tylko dwóm szwadronom z dowódcą na czele udało się pokonać tę przeszkodę, i przez 
lukę w ugrupowaniu polskim wydostać się na szosę83. Tu rozbiła cofającą się baterię 

80 W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 50; L. Podhorodecki, Sławne bitwy…, op. cit., s. 343; S. Herbst, 
Potrzeba historii…, op.  cit., t. 2, s.  165; J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca  
XIX wieku, Warszawa 1975, s. 512.

81 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 87-88.
82 L. Stundis, Dzieje…, op. cit., t. 9, s. 75.
83 Byli to kirasjerzy mjr. Zona i płk. Meyendorffa. Vide: W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 51.
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Nieszkocia i idące w jej asekuracji dwa szwadrony 2 Pułku Ułanów. Szwadrony 
rosyjskich kirasjerów, rozciągnięte teraz na znacznej przestrzeni, przemknęły koło 
Słupa Żelaznego, wywołując sporą panikę wśród zgromadzonej wzdłuż szosy ludności 
cywilnej i obsługi przybyłych z Warszawy wozów lazaretowych (ambulansów). 
W ogólnym zamieszaniu, uciekający ludzie po dotarciu do miasta, szerzyli panikarskie 
wiadomości o rozbiciu armii powstańczej, co oczywiście nie było prawdą84. Prze- 
dostanie się dwóch szwadronów wroga na tyły polskie nie było w stanie aż tak bardzo 
zagrozić cofającej się armii (o ile rzecz jasna wojsko nie uległoby panice). Paniki 
jednak nie było, natomiast szybko zlikwidowano powstałą w  ugrupowaniu 
lukę, zamykając Rosjan niejako w pułapce. To w zasadzie przesądziło o losie wysu-
niętych zbyt daleko do przodu kirasjerów. Ich dowódca, płk Meyendorff, 
zorientowawszy się w sytuacji, starał się teraz tą samą drogą, którą nadjechał, wyrwać 
z matni. Ale droga powrotu była już zamknięta. Na kirasjerów Meyendorffa uderzyły 
kolejno 2 i 5 Pułk Ułanów Ludwika Kickiego 2 Pułk zaatakował Rosjan od czoła, 
5 obszedł związanego już walką nieprzyjaciela, i zaatakował od skrzydła. W wyniku 
uderzenia Kickiego, część kirasjerów została zepchnięta w kierunku bagien Saskiej 
Kępy i tam wzięta do niewoli przez żołnierzy 1 Pułku Strzelców Pieszych, pozostałych 
zaś rozbito w rejonie Słupa Żelaznego. Nielicznym jedynie udało się wyjść z pogromu, 
m.in. Meyendorffowi85. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy likwidowano opór 
ostatnich kirasjerów z lewego skrzydła ugrupowania rosyjskiego, ruszyło do szarży 
kolejne 28 szwadronów, które uderzyły na pułki 4 Dywizji. Jednak i tu jazda rosyjska 
dostała się pod ogień baterii płk. Piętki, i część jej skręciła na drogę prowadzącą 
w kierunku Gocławia. Kawaleria rosyjska zmusiła do odwrotu napotkany na swojej 
drodze 3 Batalion 1 Pułku Strzelców Pieszych, którego żołnierze w rozsypce poprzez 
mokradła Saskiej Kępy i zamarzniętą Wisłę dostali się do Warszawy. Z placu boju 
zbiegły też dwa szwadrony 4 Pułku Ułanów. Powstałe zamieszanie szybko jednak 
opanowano. Wojsko cofało się ku Pradze. Manewr odwrotowy sprawnie kontynu-
owała 3 Dywizja, cofająca się w tzw. ugrupowaniu w szachownicę. Szarża kawalerii 
nieprzyjaciela została (pomimo kilku niebezpiecznych sytuacji) ostatecznie zatrzymana 
i w konsekwencji próba rozbicia batalionów polskich nie doszła do skutku. W koń-
cowej fazie bitwy pod Grochowem, armia polska stanęła w zwartym szyku. Na 
prawym skrzydle pozycję zajęła 4 Dywizja. 3 Dywizja tworzyła centrum, za nią  zaś 
w drugiej linii, stała 2 Dywizja. Lewe skrzydło tworzyły I i II Korpus Kawalerii (wraz 
z brygadą Giełguda) oraz przybyła nieco później reszta 1 dywizji. W takim też szyku, 
pod osłoną ognia artyleryjskiego, oddziały polskie wycofywały się w kierunku 
umocnień praskich. Jako pierwsze odchodziły do tyłu jednostki stojące na skrzydłach, 
przy czym osią tego manewru były 2 i 3 dywizja. Za cofającymi się Polakami posuwały 
się oddziały rosyjskie, prowadząc cały czas walkę ogniową, choć nie zdecydowały się 

84 S. Chojnecki, W. Mikuła, Bitwa pod Grochowem…, op. cit., s. 126-127; Encyklopedia Wojskowa, t. 3, 
s. 187.

85 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 197-201.
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już na bardziej stanowcze natarcie. Około godz. 17.00, na wieść o odwrocie wojsk 
polskich spod Olszynki, Iwan Dybicz skierował jeszcze do pościgu grenadierów. Do 
cofających się Polaków prażyła teraz cała artyleria wroga. Na ogień rosyjskich baterii 
odpowiadały już jednakże działa ustawione na szańcach Pragi. W tym też czasie część 
polskich oddziałów obsadziła praskie umocnienia, pozostałe zaś wycofały się przez 
most do Warszawy. Po godz. 17.00 cała armia powstańcza znalazła się już pod osłoną 
praskich fortyfikacji86. Pod Pragę zaczęły się zbliżać też wojska spod Białołęki 
ks. Szachowskiego, niezużyte dotąd bojem87. Toll forsował plan ataku na Pragę 
z marszu, ale Dybicz wahał się88. Dziś wiemy, że do ostatecznego szturmu nie doszło. 
Pozostaje pytanie, dlaczego? Czy faktycznie, jak napisał Stanisław Herbst, feldmar-
szałkowi zaimponowała artyleria ustawiona na praskich szańcach i postawa polskiego 
żołnierza podczas bitwy grochowskiej89? Czy może sprawiły to zapadające ciemności 
i ogrom własnych strat, które w przypadku kolejnego szturmu byłyby na pewno 
znacznie wyższe90? Czy może I. Dybicz podejrzewał, że Polacy z równą zażartością 
będą bronić własnej stolicy, jak bronili lasku olchowego pod Grochowem? Trudno 
to już dziś jednoznacznie stwierdzić. Być może zadecydowały o tym wszystkie te 
czynniki. Tak czy inaczej o godzinie 18.00 Iwan Dybicz kazał wstrzymać bitwę91. 
Interesująco pisze na ten temat L. Podhorodecki, którego warto zacytować. Pozwólmy 
więc samemu autorowi wypowiedzieć się w tej kwestii: Podobno podczas odwrotu 
powstańców wielki książę Konstanty przypadł do siedzącego na bębnie feldmarszałka 
i zawołał: ,,Polacy już nie walczą, uchodzą. Jak bitwy nie przerwać, wojsko polskie 
będzie wyrżnięte! Każ odtrąbić odbój”! Gdy Dybicz zaoponował, wielki książę wrzasnął 
nań z gniewem: ,,To ja, brat cesarski każę ci odtrąbić odbój”! Feldmarszałek musiał 
ustąpić. Konstanty podczas bitwy wcale nie krył swej sympatii dla Polaków. Przecież po 
drugiej stronie walczyło wojsko, którym przez długie lata komenderował! Gdy więc Polacy 
brali działa rosyjskie, rozpromienił się radośnie, a gdy ułani polscy bili pułk im. Alberta 
pruskiego wpadł w entuzjazm i wołał głośno: „Dobrze, dobrze dzieci”! Nie zgodził się 
na udział jego gwardii w bitwie, podobno też zaintonował Dybiczowi do ucha „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. Nic więc dziwnego, że feldmarszałek z ulgą pozbył się go wkrótce 
z czynnej armii92. Czy naprawdę Konstanty zaintonował Jeszcze Polska nie zginęła, 
czy naprawdę cieszył się z sukcesów żołnierzy polskich pod Olszynką? Cóż, nie da 
się ukryć, że przez wiele lat było to jego wojsko, które niejednokrotnie szorstko 
traktował, ale które na swój sposób uwielbiał. Niekiedy też pojawiają się głosy,  

86 S. Chojnecki, W. Mikuła, Bitwa pod Grochowem…, op. cit., s. 128-129; W. Tokarz, Dzieje Polski…, 
op. cit., s. 164-166, idem Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 201.

87 S. Herbst, Potrzeba historii…, op. cit., t. 2, s. 166; W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 58.
88 Ibidem, s. 58.
89 S. Herbst, Potrzeba historii…, op. cit., t. 2, s. 166.
90 J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., s. 92.
91 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 202; S. Herbst, Potrzeba historii…, op. cit., t. 2, s. 166.  

Otton Laskowski podaje godzinę 17. Vide: Encyklopedia Wojskowa, t. 3, s. 187.
92 L. Podhorodecki, Sławne bitwy…, op. cit., s. 344-345.
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że Konstanty, ożeniony z Polką Joanną Grudzińską, sam w końcu w jakimś stopniu 
się spolonizował. Ale są to już tylko domysły, i nie dowiemy się nigdy, co wówczas 
czuł i naprawdę myślał Konstanty. Wróćmy więc z powrotem pod Pragę. Gdy ustała 
bitwa, wojska rosyjskie rozłożyły się obozem w odległości około półtora kilometra 
od Pragi. I Korpus zajął miejsce na południe od szosy. Na północ od niej – 
VI Korpus. W stronę Pragi wysunięto silne ubezpieczenie, natomiast w rejonie 
Kolonii Elsnera rozłożył się korpus I. Szachowskiego. Dalej, pomiędzy Kawęczynem, 
Olszynką i Wygodą, stanęły rezerwy armii rosyjskiej. Znawcy przedmiotu twierdzą, 
że I. Dybicz, mimo wszystko, popełnił błąd, nie próbując nawet szturmować Pragi 
jeszcze 25 lutego wieczorem. Podobno feldmarszałek sam później żałował swojej 
decyzji. Rosjanie powinni przynajmniej podjąć taki wysiłek, gdyż z wojskowego 
punktu widzenia nawet ewentualne odparcie ataku nie stwarzało już dla armii 
I. Dybicza żadnego zagrożenia. Wątpliwe bowiem wydaje się również i to, by Polacy 
po stoczeniu ciężkiej bitwy byli jeszcze w stanie wyjść poza fortyfikacje. Podobnie 
sądził też, jak się wydaje, car Mikołaj I, nie szczędząc I. Dybiczowi krytyki w skie-
rowanym do niego liście, datowanym na 2 marca 1831 roku93. Prawdę mówiąc, 
trudno nawet dziwić się rosyjskiemu monarsze, że tak chłodno potraktował swojego 
feldmarszałka, wziąwszy pod uwagę choćby tylko to, że w trakcie jednej bitwy jego 
armia poniosła tak dotkliwe straty. Warto poświęcić tej kwestii więcej uwagi, traktując 
ją w nieco szerszym kontekście. Otóż szacuje się w przybliżeniu, że pod Grochowem 
25 lutego stanęło naprzeciw siebie około 100 tysięcy żołnierzy łącznie. Z tego 
przypomnijmy, około 40 tysięcy stanowili Polacy, pozostałe 60 tysięcy Rosjanie. 
Straty, jakie w wyniku bitwy poniosła armia polska i armia rosyjska ocenione zostały 
przez historyków wojskowości raczej jednoznacznie. Zasadniczo też obliczenia te 
wzajemnie się potwierdzają. Przytoczmy więc kilka przykładów. Stanisław Herbst 
obliczył straty walczących wojsk: Polacy – 6789 zabitych, rannych i jeńców oraz 
3 działa, Rosjanie – 9400 żołnierzy. Wiesław Majewski podobnie, Polacy – 6900- 
-7300 żołnierzy, w tym tysiąc jeńców i 3 działa, Rosjanie – 9400 żołnierzy. Tadeusz 
Łepkowski, Polacy – ponad 8 tysięcy, w tym 7 tysięcy poległych i rannych, Rosjanie 
– ponad 9 tysięcy żołnierzy. I dalej L. Podhorodecki, Polacy – 6940-7350 zabitych 
i rannych, ponad tysiąc jeńców, 3 działa i 670 koni, Rosjanie – 9400-9500 ludzi, 
w tym w samej Olszynce zabitych zostało 5 tysięcy. W. Zajewski – Polacy – 6941-7349 
żołnierzy i oficerów, 1054 jeńców i zaginionych, 3 działa i 670 koni, Rosjanie – 
9500 żołnierzy. Od początku kampanii straty rosyjskie wyniosły ogółem w zabitych, 
rannych i jeńcach 16 038 ludzi, 11 dział i dwa sztandary. To oczywiście tylko kilka 
przykładów, bowiem jest jeszcze wiele innych94. Licząc zatem, w dużym oczywiście 

93 S. Chojnecki, W. Mikuła, Bitwa pod Grochowem…, op. cit., s. 130-131.
94 W. Zajewski, Powstanie Listopadowe 1830-1831, Warszawa 1998, s. 103; S. Herbst, Potrzeba historii…, 

op. cit., t. 2, s. 166; W. Majewski, Grochów…, op. cit., s. 200; T. Łepkowski, Powstanie Listopadowe,  
s.  24; L. Podhorodecki, Sławne bitwy…, op.  cit., s.  345; J. Sikorski, Zarys historii wojskowości…, 
op. cit., s. 512; E. Kozłowski, M. Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984, s. 206- 
-207; Bitwy Polskie, red. T. Gąsowski, J. Ronikier, P. Wróbel i in., Kraków 2000, s. 49; S. Chojnecki, 
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zaokrągleniu, w ciągu siedmiu godzin bitwy (9.00-18.00) pod Grochowem straciło 
życie, odniosło rany bądź zaginęło około 16,5 tysięcy ludzi. Ilu z tych żołnierzy 
pozostało na trwałe kalekami, tego nikt już chyba nie zdołał policzyć. W opracowa-
niach nawiązujących do bitwy grochowskiej twierdzi się powszechnie, że strategicznie 
strona polska odniosła w niej sukces, choć taktycznie  pod Grochowem zwyciężyli 
Rosjanie. Jest to bez wątpienia ocena właściwa. Armii rosyjskiej udało się, co prawda, 
wyprzeć w końcu Polaków z Olszynki, ale też tu właśnie (pod Grochowem) impet 
żołnierzy I. Dybicza został wyhamowany. Stolica pozostała w rękach powstańców, 
a feldmarszałek nie zdecydował się wówczas na ostateczny atak, który miał przesądzić 
o wszystkim. Można więc powiedzieć, że cel I. Dybicza, zakładający szybką 
i krótką kampanię, z opanowaniem Warszawy włącznie, nie został osiągnięty. 
Jednakże wojna polsko -rosyjska na Grochowie się nie kończyła. Trwać miała ona 
dalej, aż do jesieni 1831 roku.

* * *
7 marca wojska rosyjskie zaczęły się wycofywać w rejon Stanisławowa i Stoczka. Następ-
nie, pod koniec tegoż miesiąca, przesunęły się ku ujściu Wieprza, gdzie planowano 
przeprawić się przez Wisłę, by podjąć kolejną próbę zaatakowania Warszawy. Jedynie 
tylko korpus obserwacyjny G. Rosena pozostał w rejonie między Wawrem i Siedlcami, 
z zadaniem ochrony znajdujących się tam (w Siedlcach) magazynów armii rosyjskiej. 
Również w armii polskiej, po bitwie grochowskiej, nastąpiła dość istotna reorganizacja. 
Generał Jan Skrzynecki utworzył dwa korpusy jazdy: I pod dowództwem gen. dyw. 
Jana Umińskiego i II pod dowództwem gen. bryg. Tomasza Łubieńskiego oraz pięć 
dywizji piechoty, z których 1 dywizję objął gen. bryg. M. Rybiński, 2 Dywizję –  
gen. bryg. A. Giełgud, 3 Dywizję – gen. bryg. K. Małachowski, 4 Dywizję – gen. bryg. 
H. Milberg, 5 Dywizję – gen. bryg. H. Kamieński. Pod naciskiem J. Skrzyneckiego 
podał się do dymisji dotychczasowy minister wojny gen. Izydor Krasiński, funkcję tę 
objął po nim gen. bryg. Franciszek Morawski, związany z kaliszanami95. Morawski 
pozostał na tym stanowisku do 13 września 1831 roku. Z listy wojska narodowego 
usunięto ponadto generałów: Zygmunta Kurnatowskiego i Aleksandra Rożnieckiego96. 

W. Mikuła, Bitwa pod Grochowem…, op. cit., s. 143-146; W. Krajewski, Grochów…, op. cit., s. 63-67;  
M. Kukiel, Zarys historii wojskowości…, op.  cit., s.  262; L. Stundis, Dzieje…, op.  cit., t. 9, s.  76; 
W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, op. cit., s. 203, przyp. 2,3; Encyklopedia Wojskowa, t. 3, s. 187; 
J. Wojtasik, Z myślą o Niepodległej… Polskie powstania narodowe i próby powstańcze w latach 1795-1914, 
t. 3, Warszawa 2013, s. 104.

95 Kaliszanie – przedstawiciele legalnej opozycji sejmowej, działającej w Królestwie Polskim przed wybu-
chem Powstania Listopadowego, sprzeciwiający się polityce cara. Vide: C. Witkowski, Słownik pojęć 
historycznych, Katowice 2008, s. 108.

96 Szerzej na temat Aleksandra Rożnieckiego, vide: A. Wesołowska, Wszystkich jedno jest życzenie – 
widzieć stryk na waszej głowie? – Szpiedzy w Królestwie Polskim 1815-1830, „Teka Historyka. Materiały 
Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego”, z. 49, Warszawa 2015, 
s. 116 i nast.
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Ogółem z armii polowej odejść musiało aż siedmiu tzw. starych generałów97. Tak 
więc Polacy uzupełniali straty w wojsku, szkolili nowych żołnierzy. Według Tadeusza 
Łepkowskiego, w oddziałach Iwana Dybicza nie działo się wówczas najlepiej. Duch 
wśród wojska podupadł, szerzyły się choroby, brakowało żywności i paszy dla koni98. 
Obie walczące strony wiedziały doskonale, że ostateczne rozstrzygnięcie nie dokonało 
się bynajmniej na polach pod Grochowem, że to dopiero początek. Bitwa grochowska 
była najkrwawszą i największą batalią stoczoną przez Polaków, bitwą na ich własnej 
ziemi99. Była też niewątpliwie bitwą o przełomowym charakterze, ale też nie ostatnią 
w tej wojnie.

BIBLIOGRAFIA

Źródła drukowane:

,,Kurjer Warszawski”, nr 47 (17 II 1831); nr 51 (21 II 1831); nr 56 (26 II 1831);
,,Kurjer Polski”, nr 424 (17 II 1831); nr 425 (18 II 1831).

Druki zwarte:

Chojnecki S., Mikuła W., Bitwa pod Grochowem 1831 r., Warszawa 1989;
Encyklopedia Wojskowa, pod red. Mjr. Ottona Laskowskiego, t. 3, Warszawa 1933;
Herbst S., Potrzeba historii, czyli o polskim stylu życia, t. 2, Warszawa 1978;
Historia wojskowości polskiej. Wybrane zagadnienia, red. nauk. W. Biegański, P. Stawecki, 

J. Wojtasik, Warszawa 1972;
Kozłowski E., Wrzosek M., Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984;
Kucharski W., Olszynka Grochowska 1831, Warszawa 2015;
Kukiel M., Zarys historii wojskowości w Polsce, Kraków 1929, [reprint Poznań 2006];
Krajewski W., Grochów 1831-2011, wyd. Muzeum Wojska Polskiego 2011;
Łepkowski T., Powstanie Listopadowe, Warszawa 1987;
Majewski W., Grochów 1831, Warszawa 1982;
Podhorodecki L., Sławne bitwy Polaków, Warszawa 1997;
Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje – historiografia – pamięć, red. T. Skoczek, 

Warszawa 2015;
Ruszczyc M., Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850, Warszawa 1968;
Sikorski J., Zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX wieku, Warszawa 1975;
Spórna M., Słownik najsłynniejszych wodzów i dowódców polskich, Kraków 2006;
Stundis L., Dzieje Powszechne Ilustrowane, suplement t. IX, Inowrocław, b.r.;
Szenic S., Generał Józef Chłopicki 1771-1854, Warszawa 1971;

97 W. Zajewski, Powstanie…, op. cit., s. 107.
98 T. Łepkowski, Powstanie…, op. cit., s. 25.
99 W. Kucharski, Olszynka Grochowska…, op. cit., s. 163.



164

Wojciech Kucharski

Tokarz W., Dzieje Polski 1816-1831, Warszawa 1928;
Tokarz W., Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1930;
Wojtasik J., Z myślą o Niepodległej… Polskie powstania narodowe i próby powstańcze 

w latach 1795-1914, Warszawa 2013;
Wojsko, wojna, broń – Leksykon PWN, pod red. M. Kamler, Warszawa 2001;
Zajewski W., Powstanie Listopadowe 1830-1831, Warszawa 1998;
Z dziejów militarnych Pragi, red. Z. Grabowski, Warszawa 1998.

Druki ciągłe:

„Teka Historyka. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu 
Warszawskiego”, z. 49, Warszawa 2015;

Polski Słownik Biograficzny, t. XLVIII/1, z. 196, Warszawa – Kraków 2012.

STRESZCZENIE

Bitwa o Olszynkę Grochowską była najkrwawszym i największym starciem podczas 
powstania listopadowego, zwanego również wojną polsko-rosyjską 1830-1831. W artykule 
przedstawiono okoliczności bitwy, przebieg bitwy oraz straty w ludziach i uzbrojeniu, 
a także konsekwencje nierozstrzygniętej bitwy dla obu stron konfliktu.

ABSTRACT

The battle of Olszynka Grochowska was the bloodiest and biggest battle during the 
November Uprising also known as Polish–Russian War 1830-1831. The article presents 
the circumstances and the course of the battle, losses in people and armament, as well as 
the consequences of the unresolved battle for both sides of the conflict.

SŁOWA KLUCZOWE:

powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831, bitwa o Olszynkę 
Grochowską, Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe, Wojsko Polskie Królestwa 
Kongresowego, Rosja.

KEYWORDS:

November Uprising, Polish–Russian War 1830-1831, the battle of Olszynka  
Grochowska, Kingdom of Poland, Congress Poland, Army of Congress Poland, 
Russia.
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Mapa 3. Bitwa pod Grochowem – faza I, 24-25 lutego 1831 r. 
Źródło: J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi 9-25 lutego 1831 r., 

[w:] Z dziejów militarnych Pragi, red. Z. Grabowski, Warszawa 1998, Wkładka.
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Mapa 4. Bitwa pod Grochowem – faza II, 24-25 lutego 1831 r. 
Źródło: J. Wojtasik, Bitwa na przedpolu Pragi…, op. cit., Wkładka.



169

Bój o Olszynkę Grochowską – 25 lutego 1831 roku

M
ap

a 
5.

 B
it

w
a 

po
d 

G
ro

ch
ow

em
 –

 o
dw

ró
t 

Ź
ró

dł
o:

 O
. L

as
ko

w
sk

i, 
En

cy
kl

op
ed

ia
 W

oj
sk

ow
a,

 t.
 3

, s
. 1

86
.



170

Wojciech Kucharski

Il. 1. Generał Grzegorz Józef Chłopicki 
Źródło: W. Tokarz, Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa,  

Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Poznań – Wilno – Zakopane 1925, s. 81.
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Il. 2. Drzewo – pomnik ku czci walczących i poległych  
pod Olszynką Grochowską żołnierzy polskich 

Źródło: fot. M. Samsel.
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Il. 3. Tabliczka znajdująca się na drzewie – pomniku ku czci walczących i poległych  
pod Olszynką Grochowską żołnierzy polskich 

Źródło: fot. M. Samsel.
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Il. 4. Olszynka Grochowska – Mauzoleum 
Źródło: fot. W. Kucharski.



174

Wojciech Kucharski

Il. 5. Kościół pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi przy Placu Szembeka na Grochowie. 
Budowla sakralna, a jednocześnie pomnik ku czci poległych  

pod Olszynką Grochowską w 1831 roku 
Źródło: fot. M. Samsel.
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Il. 6. Wojsko Polskie według J. Lewickiego. Karabinier, inwalida wojenny,  
artylerzysta wałowy, w tle pociąg 

Źródło: Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.
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Il. 7. Wojsko Polskie według J. Lewickiego. Artyleria 
Źródło: Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.
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Il. 8. Wojsko Polskie według J. Lewickiego. Piechota 
Źródło: Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.
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Il. 9. Wojsko Polskie według J. Lewickiego. Ułani i strzelcy konni 
Źródło: Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.
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W latach 1918-1939 głównym środkiem transportu w Wojsku Polskim były konie. 
Powszechne wykorzystanie tych zwierząt w armii spowodowało zainteresowanie kadry 
oficerskiej konkursami hipicznymi, które uważano za jeden z elementów wyszko-
lenia w formacjach kawalerii i artylerii konnej. Kolebką tego rodzaju sportu była 
Francja, gdzie w drugiej połowie XIX wieku zaczęto organizować zawody hipiczne. 
Konkursy odbywały się podczas wystaw koni, a pokazy ujeżdżania, urozmaicone 
przez pokonywanie niewielkich przeszkód, prezentowali oficerowie wojskowej Szkoły 
Kawalerii w Saumur1 i jeźdźcy cywilni. 

W 1865 roku Augustin de Mornay2 założył w Paryżu La Société Hippique 
Française (Francuskie Stowarzyszenie Hipiczne), które miało na celu krzewienie 
sportu konnego. W kwietniu 1866 roku Stowarzyszenie to zorganizowało w Paryżu 
w Palais de ľIndustrie konkursy hipiczne, których uczestnikami byli uczniowie Szkoły 
Kawalerii w Saumur i inni miłośnicy sportu konnego.

Od tego momentu Stowarzyszenie corocznie urządzało zawody w Paryżu, jak też 
i w innych miastach na terenie Francji. W pokazach uczestniczyło wielu cudzoziemców, 
co spowodowało, że konkursy zaczęto organizować także w innych krajach. Jednocześnie 
do Szkoły Kawalerii w Saumur byli przysyłani oficerowie z innych państw, którzy szkolili 
się na kursach jazdy i zapoznawali z konkursami. Oni też, po zakończeniu szkolenia 
i powrocie do macierzystego kraju, zaczęli propagować tę dziedzinę sportu konnego3.

Pierwsze konkursy hipiczne odbyły się w Warszawie w  czerwcu 1880 
roku w  czasie wystawy koni i  były zorganizowane przez Komitet Wystawy 

1 Oficerską Szkołę Kawalerii w Saumur założono w 1766 r. (kilkakrotnie przenoszona), a w 1946 roku 
przekształcono w Szkołę Kawalerii i Broni Pancernej.

2 Augustin de Mornay (1831-1893), deputowany do Zgromadzenia Narodowego, miłośnik sportu 
konnego.

3 W. Pruski, Dzieje konkursów hipicznych w Polsce, Warszawa 1982, s. 9.
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i Towarzystwo Wyścigów Konnych4. Podczas przygotowań do wystawy, na placu przy 
Alejach  Ujazdowskich, pomiędzy ulicami Piękną a Agrykolą, urządzono hipodrom.  
Przeszkody składały się z barier, płotów oraz rowów małej wysokości i szerokości5. 
Konkurs hipiczny wygrał Stanisław Niemojewski z Oleszna w powiecie włoszczow-
skim, na wałachu „Widzisz”, a drugie miejsce zajął rtm. N. Curikow z Litewskiego 
Pułku Ułanów Lejb Gwardii6 na „Aidzie”. Jak wynika ze sprawozdania, w konkursie 
uczestniczyli zawodnicy cywilni i wojskowi.

Natomiast pierwsze wojskowe zawody hipiczne w Warszawie zostały zorga-
nizowane w 1896 roku przez armię rosyjską, która miała swe garnizony na terenie 
Królestwa Polskiego. Były to wyścigi oficerskie Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 
rozegrane 8 października na Polu Mokotowskim na torze wyścigów konnych. Jeźdźcy 
w pełnym rynsztunku wojennym mieli do pokonania 9 przeszkód na dystansie 3 wiorst. 
Odbyły się trzy konkursy. W I konkursie zwyciężył podesauł7 Dolimow z 9. Pułku 
Kozaków Dońskich na „Sąsiadce” ze stada hr.  Zamoyskiego. II konkurs wygrał 
esauł8 Popow z 11. Pułku Kozaków Dońskich na „Bujanie” ze stada Sadowskiego.  
Zwycięzcą III konkursu został sztabsrotmistrz Białowieniec na „Tumanie”. Na 
zawodach był obecny Generalny Inspektor Kawalerii gen. wielki książę Mikołaj 
Mikołajewicz, który wręczył nagrody zwycięzcom9. 

Kolejne konkursy hipiczne zorganizował Litewski Pułk Ułanów Lejb Gwardii 
w Warszawie na manażu koszarowym w Łazienkach 21 lutego 1897 roku. Przygo-
towane przeszkody składały się z rodzaju muru z ruchomymi cegłami (z drzewa) na 
wierzchu, ze słomianej plecionki, z płotu z żerdzi pomalowanego na biało (wierzchnia 
żerdź ruchoma), z wyplatanych dwóch płotów i z płotu z rowem. W skład komisji tech-
nicznej weszli: płk Gorczkow, rtm. Ragozin, por. Luce, kornet Kawelin II. Sędziami 
byli starsi oficerowie pułku. W zawodach wzięło udział 21 koni pod 11 jeźdźcami. 
W konkursie o nagrodę „Otwarcia”, którą stanowił srebrny przedmiot, należało 
pokonać 7 przeszkód. Zawodnicy jechali na koniach wszystkich ras i wszystkich 
krajów. I nagrodę zdobył kornet Makiejew na „Madziarze”. W konkursie o nagrodę 
„Frontową”, którą stanowił złoty żeton, należało przebyć 5 przeszkód, uczestnicy 
4 Towarzystwo Wyścigów Konnych w Królestwie Polskim zatwierdzono 21.03.1841 r. Jego pierwszym 

prezesem został były generał dywizji Królestwa Polskiego Zygmunt Aleksander Kurnatowski, herbu 
Łodzia (1778-1858); w tym czasie prezesem wystawy i wiceprezesem Towarzystwa Wyścigów Konnych 
był hrabia August Potocki.

5 Z  placu Ujazdowskiego, „Kurjer Warszawski” 1880, nr 128, s.  2, 3; W. Pruski, Dzieje konkursów..., 
op. cit., s. 9.

6 Z  wystawy koni, „Kurjer Warszawski” 1880, nr 134, s.  3.; Wystawa koni, „Gazeta Warszawska” 
1880, nr  134, s.  2; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s.  10; Stanisław Niemojewski (1833- 
-1907), właściciel ziemski, hodowca koni.

7 Podesauł, stopień oficerski w wojskach kozackich carskiej Rosji. Odpowiednik stopnia sztabsrotmistrza 
w kawalerii.

8 Esauł, stopień oficerski w wojskach kozackich carskiej Rosji. Odpowiednik stopnia majora w kawalerii.
9 Ze sportu, „Słowo” 1896, nr 232, s.  2; Kronika sportowa, „Gazeta Warszawska” 1896, nr 270, s.  3; 

Wiadomości bieżące, „Kurjer Warszawski” 1896, nr 280, s.  1; Co słychać nowego?, „Kurier Poranny” 
1896, nr 281, s. 2.
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skakali w siodłach frontowych na munsztukach i z szablą u boku. I nagrodę zdobył 
kornet Mikołaj Kawelin na klaczy „Michette”. W trzecim konkursie zaplanowano  
12 przeszkód, w tym m.in. podwójny skok. Dla zwycięzców ufundowano dwie 
nagrody – szablę z pamiątkowym napisem oraz brelok do szabli. I nagrodę zdobył 
kornet Czerkasow na „Kaczucze”, a II – kornet Makiejew na „Madziarze”10. W następ-
nych latach zaowdy organizowała armia rosyjska. Brali w nich udział także jeźdźcy 
cywilni.

W 1899 roku Towarzystwo Wyścigów Konnych zdecydowało się na wybudo-
wanie w Warszawie stałych pomieszczeń i urządzeń dla organizowanych przez nie 
wystaw zwierząt rolniczych oraz stadionu dla konkursów hipicznych wraz ze stajniami 
na 250 koni. W tym celu w 1900 roku wydzierżawiono Plac Kirasjerski znajdujący 
się u podnóża Zamku Ujazdowskiego między ulicami Agrykolą i Myśliwiecką. 
Obszar ten miał około 20 mórg powierzchni i należał do rosyjskiego Ministerstwa 
Dworu, zarządzała nim Dyrekcja Pałaców Cesarskich. Jeszcze w tym samym roku 
przystąpiono do budowy. Autorem projektu i budowniczym był Franciszek Dietrich. 
Cały teren ogrodzono parkanem, a naprzeciw bramy wjazdowej do Łazienek stanęła 
symetrycznie taka sama brama prowadząca na teren wystawy i stadion konkursowy. 
Na placu postawiono duży murowany budynek, zawierający pośrodku wielką halę do 
sędziowania, przeprowadzania licytacji itp. Po bokach umieszczono stajnie. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 100 000 rubli i został pokryty ze środków Towarzystwa 
Wyścigów Konnych11.

W styczniu 1901 roku Towarzystwo Wyścigów Konnych postanowiło urządzić 
w  Warszawie w połowie roku wystawę koni i konkursy hipiczne12. Powołano specjalną 
komisję, która opracowała program zawodów, warunki ich przebiegu i uczestnictwo.

Na przygotowanym hipodromie jeźdźcy i ich wierzchowce mieli do pokonania 
następujące przeszkody: 

1.  płot zielony, 
2.  potrójny drąg (triple barre), 
3.  podwójny płot zielony (in and out), 
4.  wał ziemny, 
5.  mur, 

10 Konkurs hippiczny, „Jeździec i Myśliwy” 1897, nr 4, s. 10, 11; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., 
s. 12; Szefem Litewskiego Pułku Ułanów Lejb Gwardii był wielki książę Mikołaj Mikołajewicz, a święto 
pułkowe obchodzono 20 listopada. W latach 1894-1900 dowódcą pułku był gen. mjr Jerzy Skałon, 
który w  1905 roku został mianowany warszawskim generałem-gubernatorem. Zmarł 14.01.1914 r. 
w Warszawie.

11 Konkursy Hipiczne, „Słowo” 1901, nr 124, s.  2; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s.  14-15; 
z okazji 60-lecia Towarzystwo Wyścigów Konnych w Królestwie Polskim przemianowano na Cesarskie 
Towarzystwo Wyścigów Konnych w Królestwie Polskim, a honorowym prezesem wybrano wielkiego 
księcia gen. mjr. Dymitra Konstantynowicza, będącego w tym czasie głównozarządzającym Stadninami 
Państwowymi Świty Cesarskiej.

12 Rozmaitości, „Jeździec i Myśliwy” 1901, nr 1, s. 9.
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6.  podwójny płot stały (in and out), 
7.  stała przeszkoda z kloców okrąglaków, 
8.  tribünen-sprung, 
9.  ścianka wołyńska,
10. droga okopana rowami, 
11.   skok na wysokość przez drąg stopniowo podwyższany, 
12. skok na szerokość przez rów z hurdą (żywopłotem) 
13. skok na wysokość i szerokość przez 2 hurdy (jedna stała, druga ruchoma).

Pierwsze osiem przeszkód było przeznaczonych dla konkursów zwyczajnych, 
o numerach 9, 10 dla konkursów podwyższonych, a 11, 12 i 13 dla konkursów 
o współzawodnictwo (championat)13. Pierwsze zawody hipiczne na nowym stadionie 
odbyły się 2, 10 i 13 czerwca 1901 roku. Zgłoszono 34 konie14.

2 czerwca odbyły się trzy konkursy. W pierwszym, z ośmioma zwyczajnymi 
przeszkodami (płot, podwójny parkan, płot z rowem, trzy drągi, mur i kloce), uczest-
niczyło szesnastu zawodników. I nagrodę – 250 rubli i złoty żeton zdobył inż. Zdzisław 
Sznuk z Warszawy na wałachu „Sweepy” 15. W drugim konkursie na osiem przeszkód 
podwyższonych startowało 5 koni. I nagrodę – 325 rubli i puchar wywalczył Tadeusz 
Dachowski na wałachu „Nevermind”16. Do konkursu o championat na wysokość 
stanęły 3 konie. I nagrodę – 325 rubli zdobył inż. Zdzisław Sznuk na „Ritorno”17. 
10 czerwca nastąpiło otwarcie wystawy rolniczej, dokonał tego warszawski generał-
-gubernator gen. adiutant Michaił I. Czertkow, w obecności Prezydenta m. Warszawy 
gen. lejtnanta Nikołaja W. Bibikowa oraz zarządu Towarzystwa Wyścigów Konnych. 
Gubernator obejrzał także przebieg pierwszego konkursu18.

W trzecim konkursie o maksymalną szerokość skoku zwyciężył Tadeusz 
Dachowski na klaczy „Miss”, która przeskoczyła rów szerokości 479 cm19. Był to 
rekord Polski i Wszechrosji. 13 czerwca odbył się ostatni dzień zawodów. W pierw-
szym zwykłym konkursie uczestniczyli żołnierze Litewskiego Pułku Ułanów Lejb 

13 Program i warunki „Concours Hippique i popisy zaprzęgów na wystawie w Warszawie w 1901 r., „Jeździec 
i Myśliwy” 1901, nr 7, s. 8-10; Ze sportu, „Kurjer Warszawski” 1901, nr 156, s. 7.

14 Ibidem.
15 Pierwszy konkurs hipiczny, „Słowo” 1901, nr 125, s. 2; inż. Zdzisław Sznuk (1859-1943), z pochodzenia 

ziemianin, absolwent Politechniki w Rydze. Zamieszkiwał w Warszawie i utrzymywał własne konie. 
W  latach 1899-1910 brał udział w  konkursach hipicznych; miał 110 wygranych nagród, w  tym 
85 pierwszych. W 1902 r. ustanowił na „Suzy” na Agrykoli polski i rosyjski rekord skoku na wysokość 
170 cm i rekord na szerokość 604 cm.

16 Ibidem; Tadeusz Dachowski (1868-1951), z pochodzenia ziemianin, absolwent architektury Politech-
niki w Dreźnie. W latach 1901-1914 należał do czołowych jeźdźców polskich. Startując na konkursach 
hipicznych, wyścigach i biegach myśliwskich do wybuchu I wojny światowej, wygrał około 300 nagród 
i ustanowił 3 polskie i wszechrosyjskie rekordy skoków na wysokość i szerokość.

17 Ibidem.
18 Wystawa i konkursy hipiczne, „Słowo” 1901, nr 131, s. 2; Z ostatniej chwili, „Kurjer Warszawski” 1901, 

nr 158, s. 6; Co słychać nowego?, „Kurier Poranny” 1901, nr 160, s. 1.
19 W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 16.
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Gwardii i Grodzieńskiego Pułku Huzarów Lejb Gwardii. Oba pułki wystawiły po  
6 najlepszych jeźdźców z szeregowych, którzy skakali parami (jeden ułan i jeden huzar). 
Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci srebrnych zegarków, żetonów lub gotówkę 
w wysokości 10 rubli. Drugi konkurs dodatkowy wygrał kornet D. Kaszmeński  
na klaczy „Kerry Dancer”, któremu przyznano nagrodę w kwocie 200 rubli. Ostatnim 
konkursem był championat skoków na wysokość i szerokość. Zwycięzcą okazał się 
por. ks. G. Andronikow na klaczy „Iga”. Po zakończeniu konkursów hipicznych odbyło 
się premiowanie najbardziej stylowych zaprzęgów konnych z remiz warszawskich20.

W 1884 roku zawody hipiczne zaczęto organizować we Włoszech, gdzie ta 
dyscyplina sportu rozwinęła się dość dobrze. Tam też, w 1902 roku, urządzono 
pierwsze międzynarodowe zawody, w których wzięli udział oficerowie z Austro-
-Węgier, Belgii, Francji, Niemiec, Rosji i Włoch. Międzynarodowe konkursy hipiczne 
zostały urządzone staraniem tamtejszego „Cocieta Zootechnica” w Turynie.

Program konkursów zawierał następujące odrębne działy: 

1. próba ujeżdżania konia, 
2. skakanie przez pewną ilość przeszkód i na pewnym dystansie, 
3. skok na wysokość, 
4. skok na szerokość21.

Do konkursu zgłoszono około 200 koni, wśród których znalazły się wierz-
chowce pochodzące z hodowli polskiej. Z wymienionych państw ekipy liczyły po: 
12 oficerów austro-węgierskich, francuskich, rosyjskich, niemieckich, 3 belgijskich 
i 58 włoskich22. Zawody odbyły się 9 czerwca 1902 roku. W I konkursie wzięło udział 
33 oficerów. Pięciu oficerów austriackich jechało na koniach pochodzących z Galicji:

•	 rtm. (rotmistrz) 3. Pułku Dragonów „Króla saskiego Fryderyka Augusta” 
Mario Franz na „Stefanku”, wychowanym w Dzikowie w stadzie Zdzisława 
hr. Tarnowskiego,

•	 rtm. 12. Pułku Huzarów Artnur von Pongrácz de Szent – MiklÓs et Óvár na 
„Ortolanie”, wychowanym w Chorzelowie w stadzie Jana hr. Tarnowskiego,

•	por. (porucznik) 3. Galicyjskiego Pułku Ułanów „Arcyksięcia Karola” Freich 
von  Herzogenburg Picot de Peccaduc na „Władzineczce”, wychowanej 
w Mycowie w stadzie Aleksandra Hulinki,

•	por. 12. Pułku Dragonów Carl R. von Friedrich na „Christophie”, wycho-
wanym w Jurowicach w stadzie spadkobierców śp. Jana Słoneckiego,

•	por. 10. Regimentu Artylerii Rudolf Schneider na „Mabelle”, wychowanej 
w Galicji.

20 Wystawa i  konkursy hipiczne, „Słowo” 1901, nr 134, s.  3.; Ze sportu, „Kurjer Warszawski”, dodatek 
poranny 1901, nr 162, s. 5; Co słychać nowego?, „Kurier Poranny” 1901, nr 163, s. 1; Grodzieński Pułk 
Huzarów Lejb Gwardii miał swoje koszary przy ul. Huzarskiej, obecnie 29 Listopada.

21 S. Bojanowski, Konie galicyjskie na międzynarodowym konkursie hippicznym w Turynie, Lwów 1902, s. 6.
22 Ibidem, s. 7; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 9; jednym z sędziów na tych konkursach był  

ppłk K. von Wolf z Litewskiego Pułku Ułanów Lejb Gwardii.
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W konkursie tym nagrody zdobyli: I – rtm. Franz, II – rtm. Pongrăcz, III – 
por. Henogenburg, IV – por. Friedrich23.

W najważniejszym turnieju – II, konkursie skoków przez przeszkody, cztery 
pierwsze miejsca zajęli oficerowie francuscy24. W ostatnim konkursie II miejsce zajął 
oficer austriacki por. Franciszek Adamovich de Csepin z 1. Galicyjskiego Pułku 
Ułanów „Generała von Brudermanna”25. Również w ekipie koni, na których startowali 
oficerowie rosyjscy, znajdował się koń mający polski rodowód. Był nim „Alcade” 
z hodowli Dymitra Korybut Daszkiewicza z Wójczyźny w guberni grodzieńskiej, 
jeździł na nim por. G. A. Zacharczenko z 15. Perejasławskiego Pułku Dragonów 
Cesarza Aleksandra III26.

Jednak mimo organizowanych zawodów hipicznych w latach 1901-1906, ten 
rodzaj sportu rozwijał się dość powoli. Należy przypuszczać, że powodem tego był 
brak totalizatora. Krokiem milowym w rozwoju tejdyscypliny sportu było powołanie 
do życia w 1907 roku w Warszawie „Koła Sportowego”. Inicjatywa ta wyszła od 
członków Cesarskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych. Celem organizacji było 
popieranie rozwoju następujących dziedzin sportu: konkursy hipiczne, tenis, piłka 
nożna, strzelectwo, gimnastyka itp.27. 27 kwietnia 1907 roku w lokalu Towarzystwa 
Wyścigów Konnych przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 (pałac Potockich) odbyło 
się pierwsze, założycielskie zebranie miłośników sportu konnego28. Na spotkaniu, 
z udziałem sportsmenów, ziemian, bankierów i przemysłowców wybrano komitet 
organizacyjny, na którego czele stanął hr. August Potocki. Komitet miał opracować 
statut i zalegalizować stowarzyszenie29. Jednak ówczesne władze rosyjskie nie zgodziły 
się na proponowany statut, w związku z czym konieczne było dokonanie zmian w jego 
treści. Statut, z którego wykreślono wszelką działalność związaną z popieraniem 
ćwiczeń gimnastycznych, zatwierdzono dopiero w grudniu 1907 roku30. W grudniu 
w skład „Koła Sportowego”, w charakterze członków założycieli z udziałem 200 rubli 
weszli: Edward Bersohn, Michał Bersohn, Józef Biesiekierski, Michał Borodajewski, 
Artur Borzewski, Józef Bereza, ks. Seweryn Czetwertyński, ks. Włodzimierz (jun.) 

23 S. Bojanowski, Konie galicyjskie…., op. cit., s. 14; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 64.
24 S. Bojanowski, Konie galicyjskie…, op. cit., s. 17; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 64.
25 S. Bojanowski, Konie galicyjskie…, op. cit., s.  22; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s.  65; 

Por. Franciszek Adamovich de  Csepin (1873-1932) Chorwat, absolwent Militär Reitleher Institut 
w Wiedniu. W 1919 roku wstąpił do WP w stopniu ppłk., ewidencyjnie przydzielony do 8. Pułku 
Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego. W trakcie służby mianowany dowódcą Szkoły Oficerów 
Jazdy w  Przemyślu. W  1921 roku główny instruktor jazdy konnej w  Centralnej Szkole Kawalerii 
w  Grudziądzu. Ponadto kawaler honorowy i  dewocyjny Zakonu Maltańskiego. W  1924 roku 
przeniesiony w stan spoczynku.

26 W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 42; pułk ten wówczas stacjonował w Płocku.
27 Ibidem, s. 21.
28 Rozporządzenia i  Zawiadomienia, „Kurjer Warszawski” 1907 nr 113, s.  3; Koło Sportowe, „Jeździec 

i Myśliwy” 1907, nr 6, s. 4; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 21.
29 W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 21.
30 Rozmaitości, „Jeździec i  Myśliwy” 1907, nr 17, s.  8; Z  warszawskiego Koła Sportowego, „Jeździec 

i Myśliwy” 1907, nr 23 i 24, s. 10.
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Czetwertyński, Tadeusz Dachowski, por. ks. Grzegorz Eristow, Stanisław Fröelich, 
Władysław Fröelich, hr. Józef Giżycki, Leon Goldstand, Stanisław Górski, Gustaw 
Hantke, Fryderyk Jurjewicz, Franciszek Karpiński, hr. Aleksander Kaszowski-Iliński, 
Mikołaj Kawelin, baron Leopold Julian Kronenberg, hr. Michał Komorowski,  
Stanisław Lilpop, ks. Adam Lubomirski, ks. Zdzisław Lubomirski, Adam Michalski, 
Tadeusz Mostowski, Sergiusz Niemojewski, Michał Ordęga, Gustaw Ostrowski, 
hr. Henryk Plater-Broel, hr. August Potocki (jako prezes), hr. Juliusz Potocki,  
hr. Władysław Potocki, Konstanty Radkiewicz, Józef Radoszewski, Konstanty  
Rembieliński, Jan Reszke, Gustaw Ernest Rosenblum, Andrzej Rotwand, Władysław 
Sobański, Michał Tabęcki, Aleksander margrabia Wielowieyski, Józef Wielowieyski, 
Jerzy Wielowieyski, Antoni Wolf, Stanisław Wotowski, ks. Michał Woroniecki,  
Stanisław Zaborowski, hr. Adam Zamoyski, hr. Maurycy Zamoyski, Henryk  
Zandbang, Jerzy Zdziechowski, Fortunat Zdziechowski i Jan Zembrzuski31.

To nowo powstałe „Koło Sportowe”, mimo braku rejestracji, urządziło pod 
egidą  Towarzystwa Wyścigów Konnych zawody konne na hipodromie przy Agrykoli. 
Konkursy odbyły się 6, 8 i 10 czerwca 1907 roku. Najważniejszy z nich był „Wielki 
myśliwski” o nagrodę 600 rubli i przedmiot ofiarowany przez kobiety. W konkursie 
mogły brać udział konie wszystkich kategorii, dystans miał około 2 wiorst i 24 prze-
szkód. Zwycięzcą okazał się sztabsrotmistrz G. Bertrane z Niżegorodzkiego Pułku 
Dragonów Jego Cesarskiej Wysokości32. 

W październiku 1907 roku Cesarskie Towarzystwo Wyścigów Konnych w Kró-
lestwie Polskim postanowiło wydzierżawić stadion konkursowy „Kołu Sportowemu”. 
Tam też w następnych latach, aż do wybuchu I wojny światowej, odbywały się 
zawody hipiczne. W 1908 rozegrano 9 konkursów, 1909 – 11, 1910 – 11, 1911 – 11, 
1912 – 11, 1913 – 11. Po raz ostatni przed wybuchem I wojny światowej „Koło 
Sportowe” urządziło zawody na stadionie w Agrykoli 1, 2, 5 i 7 czerwca 1914 roku. 
Ogółem odbyło się tu 12 konkursów hipicznych33. Sędziami na tych zawodach byli: 
prezes koła August hr. Potocki, wiceprezes Fryderyk Jurjewicz, Stanisław Lilpop,  
gen. lejt. baron Carl Gustaf Mannerheim, a przy przeszkodach: hr. Karol Skarbek, 
Stanisław Górski, hr. Albert Wielopolski, Mikołaj Kawelin i oficerowie Litewskiego 
Pułku Ułanów Lejb Gwardii34.

1 czerwca 1914 roku najważniejszym konkursem był „Championat skoku na 
wysokość” o nagrodę 500 rubli, w którym wzięło udział 7 koni. Zwycięzcą został 

31 Posiedzenie Koła Sportowego, „Jeździec i Myśliwy” 1907, nr 20, s. 3, 4; w następnych latach członkami 
tego stowarzyszenia byli też oficerowie rosyjscy. Jednym z nich, od 1909 r., był płk baron Carl Gustaf 
Emil von Mannerheim (1867-1951), dowódca 13 Pułku Dragonów Włodzimierskich, a od 1911 r.,  
jako gen. mjr, dowódca Litewskiego Pułku Ułanów Lejb Gwardii, a  następnie Brygady Gwardii 
w Warszawie. Po odzyskaniu niepodległości Finlandii m.in. marszałek i prezydent tego kraju.

32 Konkursy hipiczne, „Kurjer Warszawski” 1907, nr 159, s. 9.
33 Ogłoszenia, „Kurier Poranny” 1914, nr 147, s. 1; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 30.
34 Sport, „Kurier Poranny” 1914, nr 151, s. 5.
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Bronisław Peretiatkowicz na „Kingu”, który pokonał wysokość 205 cm, ustanawiając 
wszechrosyjski rekord skoku na wysokość35.

Drugim najważniejszym konkursem w tych zawodach był „Wielki konkurs 
myśliwski” o nagrodę 1000 rubli i puchar wędrowny (Chalange-Cup), ofiarowany 
przez Tadeusza Dachowskiego; puchar po trzykrotnym wygraniu przechodził na włas-
ność. Konkurs rozegrano 7 czerwca. Zwyciężył płk Aleksander  Pawłowicz-Rodzianko 
z 1. Pułku Kawalergardów Jej Wysokości Monarchini Imperatorowej Marii Fiodorownej36.

Pierwszymi wojskowymi Polakami, którzy wzięli udział w konkursach hipicz-
nych na arenie międzynarodowej byli por. Karol Rómmel z Izmajłowskiego Pułku 
Piechoty Gwardii37 i por. Sergiusz Zahorski z Zapasowego Pułku Kawalerii Gwardii38. 
Oni to, będąc w składzie wojskowej ekipy Rosji, startowali na Igrzyskach Olimpijskich 
w Sztokholmie w 1912 roku. Karol Rómmel, jadąc na „Ziabliku” w „Prix de Nations”, 
zajął IX miejsce, a Sergiusz Zahorski XI miejsce. Por. Rómmel miał szansę na zdobycie 
złotego medalu, lecz został przygnieciony przez konia ( „Ziablik”) na ostatniej prze-
szkodzie i doznał kontuzji. Za ogromny wysiłek, zniweczony wypadkiem, otrzymał 
od króla Szwecji Gustawa V wierną kopię złotego medalu39.

35 Ibidem; Bronisław Adam Peretiatkowicz (1876-?), w czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej 
i  awansował do stopnia porucznika. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, służył w 15. Pułku 
Ułanów jako rtm. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

36 Płk/gen. Aleksander Pawłowicz Rodzianko (1879-1970) wygrał już ten konkurs w 1912 i 1913 roku, 
i puchar przeszedł na jego własność.

37 Karol Rómmel (1888-1967), pochodził z  rodu baronów kurlandzkich Rummel (po odrodzeniu się 
Rzeczpospolitej rodzina dokonała zmiany nazwiska na Rómmel). Był młodszym bratem gen. Juliusza 
Rómmla. Po ukończeniu Korpusu Kadetów i Pawłowskiej Junkierskiej Szkoły Piechoty przydzielony 
do Izmajłowskiego Pułku Pieszej Gwardii. Do Wojska Polskiego przyjęty w lipcu 1919 roku w stopniu 
majora z przydziałem do 8. Pułku Ułanów, następnie służył w 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. 
Od 1920 roku powierzono mu szkolenie polskiej reprezentacji jeździeckiej do Igrzysk Olimpijskich. 
W 1924 roku brał udział w Olimpiadzie w Paryżu i w 1928 roku w Amsterdamie, gdzie polska drużyna 
zdobyła brązowy medal. W  1928 roku przeniesiony ewidencyjnie do 1. Pułku Strzelców Konnych. 
W 1929 roku, na skutek zatargu z wyższymi władzami wojskowymi, przeszedł w stan spoczynku. Po 
odejściu z  wojska nadal brał udział w  konkursach hipicznych i  wyścigach. Autor książki „Zaprawa 
i jazda wyścigowa” (Warszawa 1938). Podczas II wojny światowej więziony w obozach koncentracyjnych 
Dachau i Mauthausen. Po wojnie trener i konsultant filmowy do spraw jeździeckich. W 1958 roku 
otrzymał tytuł „Zasłużonego Mistrza Sportu”. Pochowany na cmentarzu Srebrzysko w  Gdańsku-
Wrzeszczu. Odznaczony Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

38 Sergiusz Zahorski (1886-1962), 14.11.1918 roku przyjęty do Wojska Polskiego w  stopniu ppłk. 
z przydziałem do 1. Pułku Ułanów. Następnie służył w 14., 1. 16. i 11. Pułku Ułanów. W 1925 roku 
mianowany dowódcą 1 Brygady Kawalerii, a od 26.07.1926 r. szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta 
RP. W październiku 1928 roku przeniesiony na stanowisko dowódcy 12 Brygady Kawalerii, a w 1929 
roku Brygady Kawalerii „Poznań”. 1.01.1931 roku awansował na stopień generała brygady. W kwietniu 
1937 roku objął stanowisko generała do zleceń do spraw Przysposobienia Wojskowego Konnego przy 
I  wiceministrze spraw wojskowych. W  1938 roku przeszedł w  stan spoczynku. W  czasie II wojny 
światowej przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł. Pochowany na cmentarzu Brompton 
w Londynie.

39 W. Gołębiewski, J. Stroynowski, Olimpijskie fanfary, Warszawa 1957, s.  234, 235, 236; W. Pruski, 
Dzieje konkursów..., op. cit., s. 42; B. Tuszyński, Polscy Olimpijczycy XX wieku, Warszawa 2004, T. 2, 
s. 132; R. Urban, Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Gorzów Wlkp. 2012, s. 166.
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Po odrodzeniu się II Rzeczypospolitej i jej sił zbrojnych w 1918 roku oficerów 
jazdy40 zaczęto szkolić w powstałej w 1919 roku Szkole Oficerów Jazdy w  Warszawie41, 
a następnie w Szkołach Oficerskich Jazdy w Starej Wsi koło Otwocka, w Gumniskach  
koło Tarnowa oraz w Przemyślu42. Tam też, w trakcie kursów odbywających się 
w szkołach, instruktorzy doskonalili oficerów, m.in. w zakresie jazdy konnej43. 
Jednak tocząca się w tym czasie wojna o granice II RP w znacznej mierze ograniczała 
zainteresowania zawodami hipicznymi w Warszawie. Dopiero w sierpniu 1919 roku 
„Koło Sportowe”, które wznowiło swoją działalność podało do wiadomości, że 
7 i 8 września 1919 roku w Parku Sobieskiego zorganizowane będą konkursy hipiczne. 
W ciągu dwóch dni miało się ich odbyć sześć44. Pomimo tego ogłoszenia, zawody 
we wspomnianych dniach nie odbyły się. W kolejnej informacji, która ukazała 
się w prasie, podano, że impreza ta zaplanowana jest na 21 i 24 września br. Do 
udziału zgłosiło się 100 zawodników – oficerowie polscy i zagraniczni oraz osoby 
cywilne45. Należy przypuszczać, że powodem opóźnienia terminu zawodów było 
przystąpienie do ich współorganizacji Oficerskiej Szkoły Kawalerii z Nowej Wsi46. 
Do pierwszego konkursu z nagrodą „Koła Sportowego” 2500 marek na 12 przeszkód 
o wysokości 1,10 m z normą czasu 4 minuty stanęło 34 jeźdźców. Nagrody zdobyli: 
I – rtm. Władysław Kietliński na „Bohunie”, II – mjr Henryk Beaupnis na „Tygrysie”, 
III – por. Stanisław Sokołowski na „Big Peperze”, IV – por. Józef Przewłocki na 
„Cheri”. Nagrody podzielono na 1200, 600, 400 i 300 marek. W konkursie myśliw-
skim na 3500 m z 12 przeszkodami o wysokości 1 m i normą czasu 5 min. startowało  
17 jeźdźców. Zwyciężył mjr Henryk Beaupnis na „Melanie”, II nagrodę przyznano  
mjr. Chaigneau na „Shangaju”, III nagroda przypadła por. Stanisławowi Sokołowskiemu  
na „Big Peperze”, IV – K. Adamowiczowi na „Princu”. Nagrody podzielono na 1500, 
1000, 300 marek, a zwycięzca otrzymał puchar ofiarowany przez 4. Pułk Ułanów47. 
24 września odbyły się dwa turnieje. W konkursie zwyczajnym z 10 przeszkodami 
o wysokości 1,10 m I nagrodę – 1200 marek zdobył por. Stanisław Sokołowski na 
„Big Paperze”, II nagrodę – 600 marek otrzymał ppor. Tadeusz Daszewski (2. Pułk 
Ułanów), III – 400 marek – por. Józef Przewłocki na „Cheri”, czwartą – 300 marek 
– por. hr. Michał Grocholski (12. Pułk Ułanów). 

40 Termin jazda w WP zmieniono w 1924 roku na kawaleria.
41 T. Wójcik, Kształcenie oficerów zawodowych kawalerii Wojska Polskiego w latach 1919-1939, Wrocław 

2008, s. 61; Szkołę umieszczono w koszarach przy ul. Koszykowej 82;
42 Szerzej na temat historii tych szkół: Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 1920-1939, Grudziądz 

2008, s. 17-37; T. Wójcik, Kształcenie oficerów…, s. 63.
43 T. Wójcik, Kształcenie oficerów…, op. cit., s. 64.
44 Program Konkursów Hippicznych w Parku Sobieskiego, „Gazeta Warszawska” 1919, nr 226, s. 8; w tym 

czasie stowarzyszenie miało swoją siedzibę przy ul. Wiejskiej 11.
45 Ze Sportu, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 260, s. 5, wydanie poranne; Kronika, „Gazeta Warszawska” 

1919, nr 257, s. 6.
46 Konkursy hipiczne, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 262, s. 11, wydanie wieczorne.
47 Ibidem.
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W konkursie parami z 8 przeszkodami I nagrodę – 600 marek jury przyznało 
parze: por. Stanisławowi Sokołowskiemu na „Big Papperze” i ppor. Tadeuszowi 
Daszewskiemu na „Lumpie”; II nagrodę – 400 marek otrzymała para mjr Beaupnis 
na „Melanie”i mjr Chaigneau na „Vaillante”; III nagrodę – 300 marek wywalczyła 
para płk Zygmunt Studziński na „Kunaku” i rtm. Witold Dzierżykraj-Morawski na 
„Nunie”. Ponadto dla zwycięskiej pary Oficerska Szkoła Jazdy ofiarowała przedmiot 
o wartości 2000 marek48.

Kolejnym wydarzeniem związanym z dziejami konkursów hipicznych w Polsce 
była inicjatywa ówczesnego dowódcy artylerii konnej ppłk. Leona Dunin-Wolskiego, 
który zorganizował „Towarzystwo – Sport Konny Oficerów Artylerii Konnej”. Jego 
celem było doskonalenie oficerów w jeździe konnej, zachęcanie do używania koni 
szlachetnej krwi, ujeżdżanie oraz pomoc w pracy nad ich utrzymaniem49.

12 października 1919 roku w Krakowie zwołano pierwsze posiedzenie zało-
życieli organizacji mającej na celu przygotowanie reprezentacji Polski do udziału 
w Igrzyskach Olimpijskich. Został utworzony „Komitet Udziału Polski w Igrzyskach 
Olimpijskich”. Protektorat nad nim objął Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Józef 
Piłsudski, a prezydium honorowe tworzyli: gen. broni Józef Haller, minister zdrowia 
dr Tomasz Wiktor Janiszewski i ks. Stefan Lubomirski50. W kwietniu 1920 roku, 
w ramach akcji Komitetu Olimpijskiego do Igrzysk VII Olimpiady w Antwerpii  
w  Belgii, rozpoczęto przygotowania w  dziale hipicznym51. Przygotowaniem 
zawodników do uczestnictwa w tym wydarzeniu, z polecenia Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, mieli się zajmować: mjr Karol Rómmel z 8. Pułku Ułanów Księcia 
Józefa Poniatowskiego, jako kierownik Wydziału Hipicznego Polskiego Komitetu 
Igrzysk Olimpijskich, ppłk Sergiusz Zahorski z 1. Pułku Ułanów Krechowieckich 
i ppor. Tadeusz Daszewski z 3. Pułku Ułanów52.

48 Ze Sportu, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 265, s. 5, wydanie poranne.
49 10 lat istnienia Artylerii Konnej, Warszawa 1928, s. 36; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 53; 

ppłk/płk Leon Dunin-Wolski (1882-1956), organizator artylerii konnej w Wojsku Polskim II RP.
50 Ze sportu, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1919, nr 286, s. 7; Igrzyska Sportowe, „Wiarus” 1919, nr 48, 

s. 123-124; Igrzyska olimpijskie, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 30, s. 5, wydanie poranne. Prezesem 
organizacji został Stefan ks. Lubomirski. W 1924 roku dokonano zmiany nazwy na Polski Komitet 
Olimpijski.

51 Sport, „Kurier Poranny” 1920, nr 96, s. 5; Ze sportu, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 96, s. 4, wydanie 
poranne.

52 Polska hippika na Olimpiadzie, „IKC” 1920, nr 80, s.  9; A. Królikiewicz, Od Nicei do Nowego  
Yorku, Warszawa 1927, s.  13; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s.  51; Ppor./por. Tadeusz  
Marian Daszewski (1882-1972), właściciel majątku Nowa Wieś. Do Wojska Polskiego przyjęty 
21.03.1919 roku z przydziałem do 2. Pułku Ułanów. 6.03.1920 roku otrzymał przydział do sztabu 
Inspektora Jazdy DOGen. Warszawa, a ewidencyjnie do szwadronu zapasowego 3. Pułku Ułanów. Za 
udział w wojnie 1920 roku odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych. W latach 1921-1923 r. służył 
w 9. Pułku Ułanów i 3. Pułku Ułanów. W 1924 roku mianowany dowódcą szwadronu sztabowego 
MSWojsk. Odznaczony belgijskim Krzyżem Kawalerskim Orderu Korony. Pochowany w Warszawie na 
cmentarzu Powązkowskim, kwatera 162, rząd 2, m. 22.
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W maju 1920 roku, na polecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych, została 
utworzona grupa kandydatów złożona z oficerów kawalerii. Znaleźli się w niej: 
rtm. Stefan Jacek Dembiński, rtm. Marek Stanisław Mysłakowski, por. Józef 
Piotr Trenkwald i ppor. Ryszard Bojankiewicz z 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa 
Poniatowskiego, por. Józef Przewłocki z 15. Pułku Ułanów, por. Ludwik Szwejcer 
z 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, por. Adam Sołtan z 1. Pułku Ułanów 
 Krechowieckich, por. Janusz Władysław Ossowski z 2. Pułku Ułanów Grochow-
skich, por. Tadeusz Daszewski z 3. Pułku Ułanów, por. Władysław Trzaska-Jarzyński 
z 4. Pułku Ułanów, ppor. Aleksander Bieliński, ppor. Stanisław Bukraba z 7. Pułku 
Ułanów53.

W tym czasie MSWojsk. wydało pierwszy rozkaz związany z uczestnictwem 
oficerów Wojska Polskiego w wyścigach konnych, konkursach hipicznych i innych 
publicznych popisach konnych. Każdy oficer biorący udział w tych imprezach 
sportowych musiał mieć specjalne zaświadczenie pisemne pozwalające na udział 
w takich wydarzeniach. Nadzór nad oficerami wszystkich formacji odnośnie ich 
przygotowania do wystąpień publicznych, umundurowania, przydatności konia 
i rynsztunku końskiego został zlecony Sekcji Jazdy Departamentu I MSWojsk. 
W Warszawie takie zaświadczenia wydawał Szef Sekcji Jazdy, a w innych miejscach 
– Sztabowy Oficer Inspekcyjny Jazdy przy Dowództwach Okręgów Generalnych 
(względnie dowództwo oddziału)54.

W czerwcu 1920 roku „Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich”, 
po porozumieniu się z prezydium Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni, postanowił 
pod hasłem „Polska na VII Olimpiadę” urządzić na Polu Mokotowskim konkursy 
hipiczne i wyścigi konne, które odbyły się 4, 8 i 11 lipca55. Podczas zawodów czynny 
był totalizator (jedyny raz w Polsce, gdyż w następnych latach został zastrzeżony 
ustawowo wyłącznie dla wyścigów).

Do udziału w imprezie została zgłoszona przygotowawcza grupa olimpijska – 
oficerowie służący wówczas w Warszawie oraz zawodnicy cywilni. 4 lipca odbyły się 
dwa konkursy hipiczne. W pierwszym z nich uczestnicy mieli na swoich wierzchow-
cach przeskoczyć 12 przeszkód o wysokości 1,20 m. Z powodu totalizatora konkurs 
został podzielony na dwie grupy. W I grupie wygrał rtm. Stefan Jacek Dembiński 
na „Ali-Bey”, a drugie miejsce zajął por. Ludwik Szwejcer. W II grupie zwyciężył 
niespodziewanie po dogrywce ppor. Adam Królikiewicz z 1. Pułku Szwoleżerów 

53 Rozkaz Dowództwa Okręgu Generalnego Warszawskiego Nr 108 poz. 238 z dnia 20 maja 1920 roku 
i Nr 114, poz. 357 z dnia 31 maja 1920 roku. Grupa ta była przydzielona gospodarczo do Zapasowego 
Batalionu 5. Pułku Piechoty Legionów stacjonującego w  tym czasie w Warszawie; W. Pruski, Dzie-
je konkursów..., op. cit., s. 51-52. Autor niniejszej publikacji częściowo podaje inny skład tej grupy;  
H. Łysakowska, Jeźdźcy olimpijscy, Warszawa 2000, s. 23.

54 Dz. Rozk. MSWojsk. 1920, Nr 19 poz. 485.
55 Ze Sportu, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 175, s. 6, wydanie poranne; Ze Sportu, „Kurjer Warszawski” 

1920, nr 185, s. 9, wydanie wieczorne; Sport, „Rzeczpospolita” 1920, nr 11, s. 7, wydanie poranne; 
W. Pruski, Dzieje konkursów…, op. cit., s. 52.
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im. Józefa Piłsudskiego na „Jacku”, a drugie miejsce zajął ppor. Aleksander Bieliński 
na „Władku”56.

Tego samego dnia odbył się też II konkurs – myśliwski. Do pokonania 
było 15 przeszkód o wysokości 1,35 m, a brano w nim pod uwagę czas przeby-
cia parcoursu57 i czystość skoków. I miejsce zajął ppor. Aleksander Bieliński na 
„Władku”, II miejsce – mjr Karol Rómmel, na „Huraganie”, III miejsce – ppor. 
Tadeusz Daszewski na „Big Peperze”, IV miejsce – por. Józef Piotr Trenknwald” 
na „Bombie” i V m. – ppor. Adam Królikiewicz na „Jaśku”. Na zawodach obecny 
był gen. broni Józef Haller58. Dalsze konkursy zostały niestety przerwane z powodu 
działań wojennych, a oficerowie przydzieleni do grupy olimpijskiej udali się na front. 
W czasie walk 16 sierpnia 1920 roku poległ ppor. Aleksander Bieliński59.

Po zakończeniu działań wojennych o granice II Rzeczypospolitej i ustanowieniu 
pokojowej organizacji armii w 1921 roku w jej składzie znalazło się 40 pułków jazdy60.

Istnienie tak dużej liczby jednostek kawalerii spowodowało wśród oficerów 
służby czynnej zainteresowanie sportami konnymi. Pierwsze zawody odbyły się już 
6, 8 i 11 czerwca 1921 roku w Warszawie na torze wyścigowym. W ciągu trzech dni 
rozegrano 12 konkursów. Ich organizatorem był „Klub Jazdy”61.

6 czerwca odbył się najważniejszy konkurs o nagrodę w wysokości 20 000 
marek, ufundowaną przez MSWojsk., przeznaczoną dla koni, które nie uczestniczyły 
w próbach publicznych. Zawodnicy mieli do pokonania przeszkody III kategorii na 
dystansie około 800 m, w czasie 2 minut. Konkurs wygrał por. Jan Poklewski-Koziełł 
z 13. Pułku Ułanów62.

56 Konkursy hippiczne, „Kurier Poranny” 1920, nr 181, s. 4.; Ze sportu, „Gazeta Poranna” 1920, nr 168, 
s. 4; Sport, „Rzeczpospolita” 1920, nr 20, s. 3, wydanie poranne; Sport, „Rzeczpospolita” 1920, nr 21, 
s. 2, wydanie poranne; A, Królikiewicz, Olimpijska szarża, Kraków 1994, s. 46.

57 Parcours (franc.) trasa wyścigu, przeznaczona do przebycia w zawodach hipicznych.
58 Ze sportu, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 185, s. 9, wydanie wieczorne; W. Pruski, Dzieje konkursów…, 

op. cit., s. 53, podaje, że konkurs ten wygrał ppor. A. Królikiewicz.
59 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i  zmarli w  wojnach 1918-1920, Warszawa 1934, s.  48; ppor. 

Aleksander Bieliński (1894-1920), herbu „Szeliga”. W  latach 1915-1917 służył w 1. Pułku Ułanów 
Legionów Polskich. Pośmiertnie awansowany do stopnia rtm. i  odznaczony Orderem Wojennym 
Virtuti Miliatri V kl.

60 M. Biernacki, Kawaleria, [w:] Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928, Warszawa 
1928, s. 310; L. Wyszczelski, Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko Polskie w  latach 1921- 
-1926, Warszawa 2007, s. 280; termin kawaleria w WP zaczął obowiązywać w 1924 roku.

61 Życie sportowe, „Kurjer Warszawski” 1921, nr 149, s. 7, wydanie wieczorne; Klub Jazdy został zarejestro-
wany 18.06.1921 r., „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” 1921 nr 7, poz. 248; 
Klub Jazdy miał siedzibę przy ul. Krakowskie Przedmieście 32. Jego prezesem w latach 1921-1925 był 
Aleksander margrabia Wielopolski (1875-1937), ziemianin, właściciel majątku w Chroberzu. Hodowca 
koni i właściciel stajni wyścigowej oraz długoletni członek zarządu Towarzystwa Zachęty do Hodowli 
Koni w Polsce. W 1925 roku Klub Jazdy został rozwiązany.

62 Życie Sportowe, „Kurjer Warszawski” 1921, nr 155, s. 5, wydanie wieczorne; Życie sportowe, „Kurjer 
Warszawski” 1921, nr 157, s. 6, wydanie poranne; por. Jan II Poklewski-Koziełł (1898-?) w 1923 roku 
jako oficer rezerwy przydzielony do 8.Pułku Strzelców Konnych.
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8 czerwca turniej o nagrodę MSWojsk. w kwocie 20 000 marek był przeznaczony 
dla oficerów armii polskiej na własnych koniach lub przydzielonych przez MSWojsk. 
Zawodnicy mieli do pokonania 12 przeszkód, II kategorii. W konkursie wzięło udział 
23 jeźdźców. I nagrodę zdobył rtm. Kazimierz de Rostwo-Suski z 6 Pułku Ułanów 
Kaniowskich na „Gogo”, II i III nagrodę jury rozdzieliło pomiędzy por. Kazimierza 
Rojowskiego ze Szwadronu Przybocznego Naczelnika Państwa z 7. Pułku Ułanów na 
„Emirze” i por. Adama Jana Michalewskiego ze Szwadronu Przybocznego Naczelnika 
Państwa z 3. Pułku Szwoleżerów na „Elektorze”. Następny konkurs był rozgrywany 
o nagrodę 25 000 marek. Jeźdźcy mieli do pokonania 12 przeszkód I kategorii na 
trasie około 1200 m. I nagrodę wygrał mjr Karol Rómmel z 1. Pułku Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego na „Huraganie”. Tego dnia odbyły się jeszcze dwa konkursy63. 
W ostatnim dniu zawodów, 11 czerwca, miały mijsce cztery konkursy. Najważniejszy 
z nich, pod nazwą „Wielki konkurs myśliwski”, o nagrodę 30 000 marek, w którym 
jeźdźcy mieli do pokonania 18 przeszkód I kategorii w czasie 7 minut, wygrał rtm. 
Tadeusz Ciecierski z 1. Pułku Ułanów Krechowieckich na „Sudanie”64.

Sprawozdawca „Kuriera Warszawskiego”, będący obserwatorem zawodów, tak 
opisał biorących w nich udział oficerów: Widok kilkudziesięciu jeźdźców w polskich 
mundurach wojskowych, występujących kolejno w szranki, sprawia miłe wrażenie, 
chwyta za serce, przy tym w tych jeźdźcach przebija się zapał, energja i patrząc jak 
śmiało prowadzą konie na przeszkody, można sobie wyobrazić jak, jeszcze niedawno, 
nacierali śmiało na nieprzyjaciela. Zapewne, pod względem czysto „konkursowym” wielu 
niedostaje specjalnej techniki, ale bez wątpienia niezadługo osiągną ją, to rzecz wprawy, 
gdy jest i zamiłowanie. Siedzenie na koniu oficerów polskich jest przeważnie wojskowe, ale 
silne, jeżeli zdarzają się wypadki spadnięcia z konia, to wówczas, gdy koń przewraca się.  
Co do koni, to się widzi różne, są typu remontowego, ale są i rasowe, szlachetne: cięższych, 
zwanych ogólnie hunterami – mało65.

W listopadzie 1921 roku MSWojsk. zezwoliło oficerom biorącym udział 
w konkursach hipicznych na udzielanie krótkoterminowych urlopów okolicznościo-
wych oraz wydawanie kredytowych dokumentów podróży66. Jeszcze w tym samym 
roku, w grudniu, MSWojsk. wydało „Instrukcję o prowadzeniu pracy sportowej 
w wojsku”. Pozwalała ona wojskowym na należenie do towarzystw cywilnych, 

63 S. W., Życie sportowe, „Kurjer Warszawski” 1921, nr 157, s. 10, wydanie wieczorne. Rtm. Kazimierz  
de Rostwo-Suski (1891-1974), uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku. W 1939 roku 
w stopniu ppłk. dowódca 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich.

64 S. Wotowski, Życie sportowe, „Kurjer Warszawski” 1921, nr 162, s. 4, wydanie poranne; rtm. Tadeusz  
Seweryn Stefan Stanisław Ciecierski (1892-?), po weryfikacji mjr ze starszeństwem z 1919 roku. 
Z dniem 1.01.1927 roku awansowany na stopień ppłk. Zastępca dowódcy 1. Pułku Ułanów. Odzna-
czony Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych.

65 S. W., Życie sportowe, „Kurjer Warszawski” 1921, nr 157, s. 10, wydanie wieczorne; hunterami określa-
no typ koni angielskich.

66 Dz. Rozk. MSWojsk. 1921, Nr 44 poz. 800. Dopiero w 1929 r. MSWojsk. uregulowało kompleksowo 
udział oficerów WP w  konkursach i  wyścigach konnych, wydając „Regulamin sportu konnego 
w wojsku”, który został zmieniony w 1933 r.
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które zajmowały się sportem oraz zakładanie wojskowych klubów sportowych67. 
Jednocześnie wraz z uprawianiem sportu konnego przez kadrę oficerską zaczęły 
powstawać różne organizacje wojskowe i cywilne, których celem było popieranie 
sportów konnych, a tym samym w dużej mierze konkursów hipicznych. W jednost-
kach kawalerii i artylerii konnej zapanowała dążność do doskonalenia się w jeździe 
konnej i umiejętności pokonywania przeszkód. Konkursy hipiczne stały się najbardziej 
wziętym sportem w armii.

W 1924 roku odbyły się VIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Ówczes-
nym władzom polskim zależało, aby w nich uczestniczyć, i podkreślić tym samym 
suwerenność Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej. W związku z tym 
MSWojsk. postanowiło przygotować i wysłać grupę kawaleryjską na zawody hipiczne, 
które miały się tam odbyć. W tym celu już w lipcu 1922 roku został utworzony 
przy Polskim Komitecie Igrzysk Olimpijskich Podkomitet Hipiczny, do którego 
z ramienia wojska zostali powołani: płk Gustaw Orlicz-Dreszer – inspektor jazdy nr 2,  
płk dypl. Mieczysław Pożerski (Szkoła Sztabu Generalnego), ppłk Erazm Stablewski 
– szef Wydziału Jazdy Departamentu II MSWojsk., ppłk Jan Głogowski – dowódca 
1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, mjr Karol Rómmel z 1. Pułku Szwoleżerów, 
przedstawiciele: Generalnego Inspektoratu Jazdy, Generalnego Inspektoratu Artylerii, 
Centralnej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu, oraz z ramienia towarzystw hipicznych: 
Fryderyk Jurjewicz – prezes Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce, 
margrabia Aleksander Wielopolski – prezes Klubu Jazdy, hr. Albrecht Wielopolski 
i przedstawiciel Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich. Siedzibą Podkomitetu była 
Warszawa. Jednocześnie MSWojsk. zarządziło utworzenie specjalnej grupy szkolnej 
dla oficerów przy Centralnej Szkole Kawalerii w  Grudziądzu, celem przygotowania się 
do udziału w Olimpiadzie w 1924 roku. Grupa ta podlegała służbowo komendantowi 
Centralnej Szkoły Kawalerii. Natomiast Departament II Jazdy MSWojsk., w poro-
zumieniu z Podkomitetem Hipicznym, delegował 20 oficerów do Centralnej Szkoły 
Kawalerii jako uczestników grupy szkolnej. Ponadto celem dobrania odpowiednich 
koni dla grupy szkolnej (40 koni), Departament X MSWojsk., w porozumieniu 
z Departamentam II MSWojsk., miał zadanie:

1. zakupić z ogólnej liczby koni nabywanej dla wojska 20 koni pół lub pełnej 
krwi,

2. spośród koni, które były wyznaczone w 1920 roku na olimpiadę, a później 
zostały oddane do pułków, należy wybrać wszystkie, które obecnie nadają 
się do udziału w olimpiadzie 1924 roku,

3. ewentualne braki zapełnić końmi, które wyróżnią się na konkursach 
w latach 1922 i 192368.

67 Dz. Rozk. MSWojsk. 1921, Nr 50 poz. 885.
68 Dz. Rozk. MSWojsk. 1922, Nr 27 poz. 398.
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W marcu 1923 roku, w ramach przygotowań do olimpiady, MSWojsk. 
zdecydowało się utworzyć ekipę z najlepszych jeźdźców i wysłać ją za granicę na mię-
dzynarodowe wojskowe konkursy hipiczne w Nicei we Francji. Zawody organizował 
Komitet Konkursów Hipicznych w Nicei, który co roku urządzał Międzynarodowe 
Wojskowe Konkursy Hipiczne, rozsyłał programy i zaproszenia do wszystkich państw 
Europy69.

W kwietniu 1923 roku do Nicei zostali wysłani: ppłk Sergiusz Zahorski 
z 16. Pułku Ułanów, mjr. Karol Rómmel i por. Adam Królikiewicz, obaj z 1. Pułku 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego oraz por. Tadeusz Daszewski z 3. Pułku Ułanów, który 
w tym czasie zajmował stanowisko kierownika sportu konnego w MSWojsk. i miał 
być obserwatorem. Ekipa miała przydzielonych 9 koni, były to: „Huragan”, „Jacek”, 
„Jasiek”, „Kleopatra”, „Kuba”, „Nagroda”, „Picador” i „Zorza”70. Polscy oficerowie 
zdobyli następujące nagrody:

•	w konkursie „Nagroda Handlu” – III nagroda – mjr Karol Rómmel na  
„Kleopatrze”, IV nagroda – mjr Karol Rómmel na „Huraganie”, 
VIII nagroda – por. Adam Królikiewicz na „Pikadorze”;

•	w konkursie o „Nagrodę Komitetu Igrzysk i Sportu” – XV nagroda – 
mjr Karol Rómmel na „Jacku”, XIX nagroda – mjr Karol Rómmel na 
„Huraganie”;

•	w konkursie o „Nagrodę księżnej Aosty” – XII nagroda – por. Adam 
Królikiewicz na „Pikadorze”, XIII nagroda – mjr Karol Rómmel na „Jacku”;

•	w konkursie o „Nagrodę Monako” – IV nagr. mjr. Rómmel na „Jacku”, 
VIII nagr. – por. Królikiewicz na „Pikadorze”;

•	w  konkursie o  „Nagrodę Armii Cudzoziemskich” – I  nagroda –  
ppłk Sergiusz Zahorski na „Zorzy”, VII nagroda – por. Adam Królikiewicz 
na „Jaśku”, XII nagroda – ppłk Sergiusz Zahorski na „Nagrodzie”;

•	konkurs o „Wielką Nagrodę Miasta Nicei” – XV nagroda – por. Adam 
Królikiewicz na „Jaśku”;

•	 konkurs o „Nagrodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych” (jazda czwórkami), 
oficerowie polscy zdobyli II nagrodę71.

Występy polskich zawodników w Nicei spodobały się oficerom włoskim, 
którzy zaprosili Polaków na międzynarodowe zawody do Rzymu72. 

69 Życie sportowe, „Polska Zbrojna” 1923, nr 65, s. 6.
70 Polscy kawalerzyści na międzynarodowych konkursach hippicznych w Nicei i Rzymie, „Żołnierz Polski” 

1923, nr 13, s. 6-7; A. Królikiewicz, Od Nicei do Nowego Yorku, Warszawa 1927, s. 31-32; W. Pruski, 
Dzieje konkursów..., op. cit., s. 56, 70.

71 Concours Hippique International Militaire De Nice Du 18 AU 30 Avril 1923, Palmarès 1923, s. 8-11,  
13-16; Życie Sportowe, „Polska Zbrojna” 1923 nr 121, s. 6; Konkursy hippiczne w Nicei, „Żołnierz Polski” 
1923, nr 16, s. 20; Konkursy hippiczne w Nicei „Żołnierz Polski” 1923 nr 19, s. 20; T. Daszewski, Polscy 
kawalerzyści na międzynarodowych konkursach hippicznych w Nicei i w Rzymie, „Żołnierz Polski” 1923, 
nr 23, s. 6-8; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 57.

72 W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 57.



194

Jerzy Stanisław Wojciechowski

Po powrocie drużyny do kraju gen. broni Stanisław Szeptycki, będący w tym 
czasie Ministrem Spraw Wojskowych, tak napisał w swoim rozkazie: Na tegoroczne 
wiosenne międzynarodowe wojskowe konkursy hipiczne w Nicei i Rzymie została 
wysłana przez MSWojsk. ekipa polska złożona z 4 oficerów: płk. Zahorskiego Sergiusza 
16 p. ułanów mjr. Rómmla Karola 1 p. szwol. por. Królikiewicza Adama 1 p. szwol. oraz 
por. Daszewskiego Tadeusza 3 p. ułanów, delegowanego przez MSWojsk., jako przed-
stawiciela sportu konnego wojskowego. Ekipa polska zdobyła ogółem 43 nagrody, w tej 
liczbie kilka b. poważnych pierwszych i drugich, przy nadzwyczaj trudnej konkurencji 
z wszechświatowymi jeźdźcami i najlepszymi końmi, zajmując drugie miejsce wśród 
ekip innych państw zachodu i ustępując pierwsze miejsce jedynie jeźdźcom włoskim. 
Pisma francuskie i włoskie wyrażały w licznych artykułach wielkie uznanie i podziw 
dla polskich jeźdźców. Sławiły ich zręczność, śmiałość, brawurową jazdę, jednolitość 
jeźdźca z koniem, oraz świetny styl i sposób prowadzenia konia, doceniając zwycięstwa 
polskie, mimo, iż oficerowie polscy rozporządzali znacznie gorszym materiałem końskim 
od swych współzawodników. Te same dowody uznania wyrażali: król angielski, następca 
tronu włoskiego, kawalerzyści francuscy i włoscy, oraz „jury”, w skład, którego wchodzili 
najlepsi kawalerzyści i sportsmeni Zachodu. Wyrażam uznanie i podziękowanie Jeździe 
polskiej za znakomite postępy w pracy sportowej, która dała tak wspaniałe wyniki na 
międzynarodowych torach hipicznych, czym Jazda nasza przyczyniła się wielce do 
podniesienia znaczenia armii polskiej i popularyzowanie polskości zagranicą. Wszyscy 
4 oficerowie ekipy zyskali sobie powszechne uznanie i sympatie zagranicą i zostali 
nagrodzeni orderami włoskimi. Oficerom, biorącym udział w zawodach hipicznych: 
płk. Zahorskiemu Sergiuszowi 16 p. ułanów, mjr. Rómmlowi Karolowi 1 p. szwol.,  
por. Królikiewiczowi Adamowi 1 p. szwol. wyrażam pochwałę i podziękowanie za owocną 
pracę, za staranie i trud oraz godne przedstawicielstwo zagranicą. Por. Daszewskiemu 
Tadeuszowi z 3 p. uł. który, zajmując w „jury” stanowisko fachowe sportowe sędziego, 
wykazał znajomość rzeczy i przekonał Włochów o wysokim pojęciu sportu polskiego, 
wyrażam podziękowanie”73.

Sukcesy odniesione na zawodach w Nicei i w Rzymie przyczyniły się do decyzji 
MSWojsk. o wysyłaniu tam oficerów polskich w następnych latach. W 1926 roku 
polska ekipa uczestniczyła w tych zawodach po raz trzeci. Chcąc się odwdzięczyć 
gospodarzom, MSWojsk. ufundowało honorową nagrodę Armii Polskiej w postaci 
statuetki z brązu, przedstawiającej polskiego oficera skaczącego na koniu przez 
przeszkodę. Rzeźbę tę wykonał francuski artysta Géo Malissart. Nagroda przechodziła 
na własność po trzykrotnym jej wygraniu74. W 1926 roku konkurs o nagrodę Armii 
Polskiej (Prix de l’Armmé Polonaise) w Nicei wygrał kpt. kaw. Nemesio Martinez 

73 Rozkaz Dzienny Nr 103 MSWojsk.; za zasługi w sporcie Królestwo Włoch odznaczyło: mjr. Rómmla 
Orderem Św. Maurycego i Łazarza 5 kl., płk. Zahorskiego Orderem Korony Włoch 3 kl., por. Daszewski 
 i Królikiewicz otrzymali Ordery Korony Włoch 5 kl.

74 W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 81.



195

Międzynarodowe i krajowe konkursy hipiczne o Nagrodę Armii Polskiej...

Hombre z Hiszpanii75. Po raz ostatni konkurs ten odbył się w kwietniu 1939 roku. 
W zmaganiach drużynowych I nagrodę zdobył zespół oficerów z Francji w składzie: 
por. Vries, por. Chavellier, por. Bartillat, a indywidualnie I nagrodę uzyskał oficer 
belgijski kpt. Jean Gonze76.

4 maja 1924 roku rozpoczęła się VIII Letnia Olimpiada w Paryżu. Polska 
ekipa jeździecka wyjechała na nie na początku lipca. W jej skład wchodzili: kierow-
nik ppłk Karol Rómmel (1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego), por. Zdzisław 
Dziadulski (1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego), mjr Tadeusz Komorowski 
(8. Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego), por. Adam Królikiewicz (1. Pułk 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego), rtm. Kazimierz de Rostwo-Suski (6. Pułk 
Ułanów Kaniowskich), por. Kazimierz Szosland (2. Pułk Ułanów  Grochowskich 
im. gen. Dwernickiego)77. Podczas zawodów jeździeckich, 27 lipca, rozegrano Prix 
des Nations – konkurs skoków przez przeszkody. Biorący w nim udział por. Adam 
Królikiewicz zajął III miejsce i zdobył brązowy medal78.

Pod koniec 1926 roku grupa oficerów, która w latach 1923-1926 brała udział 
w konkursach hipicznych za granicą, wysunęła pomysł zorganizowania w Warszawie 
dużych międzynarodowych zawodów konnych. Inicjatywa ta znalazła uznanie 
w oczach ówczesnego szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk. Sergiusza 
 Zahorskiego z 11. Pułku Ułanów. On to, wykorzystując swoje stanowisko, zainte-
resował tym zagadnieniem Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, wielkiego 
miłośnika sportu konnego, który poparł inicjatywę. Organizacja tak dużej imprezy 
sportowej wymagała wybudowania odpowiedniego stadionu (w tym czasie stolica nie 
miała tego typu obiektu) oraz powołania instytucji, która zajęłaby się urządzaniem 
zawodów w Polsce79.

75 Madamet, Le concours hippique international de Nice en 1926, „Revue de Cavalerie” 1926, nr 4, s. 557; 
Konkurs hippiczny w  Nizzy, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1926, nr 118, s.  5; W. Pruski, Dzieje 
konkursów..., op. cit., s. 81; kpt. Nemesio Martinez Hombre (1897 – zginął w czasie wojny domowej 
w Hiszpanii), uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 1924 roku w Paryżu.

76 Nagrodę armii polskiej zdobywa Francja, „Polska Zbrojna” 1939, nr 109, s. 7; kpt. J. Gonze uczestnik  
X Międzynarodowych Zawodów Konnych w  Warszawie w  1938 roku. W  konkursie „Armii 
Zagranicznych” im. Ministra Spraw Zagranicznych zdobył III nagrodę.

77 W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 74; A. Cz. Dobroński, K.Skłodowski, 2 Pułk Ułanów Gro-
chowskich im. gen. Dwernickiego 1917-1939, Suwałki 2008, s. 208.

78 Sukcesy polskie na Olimpiadzie, „Polska Zbrojna” 1924, nr 206, s. 4; A. Królikiewicz, Olimpijska szarża, 
Kraków 1994, s. 61; J. S. Wojciechowski, 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Pruszków 1995, s. 24; 
Adam Królikiewicz (1894-1966), w latach 1914-1917 żołnierz 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich. 
W  listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego w  stopniu ppor. W  latach 1918-1939 służył 
w  1.  Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Podczas służby odkomenderowany do CWKaw. jako 
główny instruktor jazdy konnej. Major ze starszeństem z 1.01.1933 roku. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich 
w 1928 roku. Po II wojnie światowej trener w klubie jeździeckim oraz konsultant hippiczny dla ekip 
filowych. Zmarł na skutek wypadku, jakiemu uległ podczas produkcji filmu „Popioły”. Pochowany 
w  Krakowie na cmentarzu Salwator. Odznaczony Virtuti Military 5 kl., Krzyżem Niepodległości, 
Złotym Krzyżem Zasługi i 2 razy Srebrnym Krzyżem Zasługi.

79 Międzynarodowe konkursy hippiczne w Warszawie, – lecz… w roku 1928, „Kurjer Warszawski” 1926, 
nr  233, s.  8; Międzynarodowe konkursy hippiczne w  stolicy, „Polska Zbrojna” 1927, nr 116, s.  4;  
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W marcu 1927 roku MSWojsk. wydało rozkaz zezwalający na organizowanie 
zawodów konnych dowódcom dywizji, samodzielnych brygad kawalerii i komen-
dantowi Obozu Szkolnego Kawalerii w podległych im oddziałach kawalerii i artylerii 
konnej. Ponosili oni odpowiedzialność moralną i materialną za celowość urządzanych 
zawodów80.

10 marca 1927 roku na Zamku odbyło się posiedzenie Tymczasowego Komi-
tetu Zawodów Międzynarodowych pod przewodnictwem płk. Sergiusza Zahorskiego. 
W posiedzeniu uczestniczyli: dyrektor Departamentu Chowu Koni Ministerstwa Rol-
nictwa i Reform Rolnych Fryderyk Jurjewicz, dowódca 1. Brygady Kawalerii płk Stefan 
Strzemiński (3. Pułk Ułanów), dowódca 1. Pułku Szwoleżerów płk dr Bolesław  
Wieniawa-Długoszowski, inż. Jan Grabowski z Departamentu Chowu Koni MR 
i RR, przedstawiciel magistratu m. Warszawy inż. Zygmunt Słomiński, ppłk Karol  
Rómmel (1. Pułk Szwoleżerów), mjr Henryk Zygmunt Hochstim z Departamentu 
II Kawalerii MSWojsk., rtm. Tadeusz Halik (1. Pułk Szwoleżerów), kpt. Kazimierz 
 Dworakowski (12. Dywizjon Artylerii Konnej), rtm. Leon Kon (2. Pułk Uanów), 
rtm. Witold Piotrowski (2. Pułk Uanów), rtm. Stanisław Kossowski (1. Pułk 
Szwoleżerów), i por. Kazimierz Władysław Zaleski (1. Pułk Szwoleżerów). Na posie-
dzeniu omówiono prace organizacyjne i sposób przeprowadzenia samych zawodów, 
rozpatrywano projekty budowlane oraz ustalono, że prace przy budowie toru na 
terenie parku Sobieskiego w Warszawie rozpoczną się 1 kwietnia br.81. W związku 
z budową parcoursu na terenie wymienionego parku miał on zostać zamknięty na 
dwa miesiące. Z tego powodu wszystkie zawody piłkarskie i lekkoatletyczne musiałyby 
zostać przeniesione na inne boiska, co byłoby trudne do realizacji, ponieważ stolica 
w tym czasie nie miała wielu obiektów sportowych. W tym czasie Park Sobieskiego 
był dzierżawiony przez Związek Polskich Związków Sportowych, co wzbudziło 
też jego protest u władz82. W tej sytuacji Komitet Organizacyjny zwrócił się do 
Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego o wydanie zezwolenia na urządzenie 
konkursów w ogrodzie Łazienek Królewskich, tzw. Syberii. Specjalna delegacja 
wyjednała to pozwolenie. Komitet Organizacyjny zdecydował się na wybudowanie 
w Warszawie na terenie ogrodu Łazienek reprezentacyjnego stadionu jeździeckiego, 
któremu postanowiono nadać charakter trwały, z solidnymi trybunami i lożami dla 
publiczności83.

W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 81; stanowisko szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP 
płk Zahorski zajmował od 26 lipca 1926 roku, siedzibą Gabinetu Wojskowego był w tym czasie pałacyk 
„Pod Blachą”.

80 Dz. Rozk. MSWojsk. 1927, Nr 10 poz. 89, Dz. Rozk. MSWojsk. 1927, Nr 17 poz. 200.
81 Międzynarodowe konkursy hippiczne w Warszawie, „Polska Zbrojna” 1927, nr 70, s. 5; Życie sportowe, 

„Kurjer Warszawski” 1927, nr 72, s.11 wydanie wieczorne; Kronika, „Jeździec i Hodowca” 1927, nr 9 
i 10, s. 81; W. Pruski, Dzieje konkursów…, op. cit., s. 86.

82 Życie sportowe, „Kurjer Warszawski” 1927, nr 86, s.12, wydanie wieczorne.
83 Konkursy konne w  Warszawie, „Kurjer Warszawski” 1927, nr 108, s.  12, wyd. wieczorne; Między-

narodowe Konkursy Hippiczne w  Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany” 1927, nr 22, s.  439, 440; 
Międzynarodowe Konkursy Hippiczne. Warszawa 1927, „Przegląd Kawaleryjski” 1927, nr 2, s.  240;  



197

Międzynarodowe i krajowe konkursy hipiczne o Nagrodę Armii Polskiej...

W związku z tym wydarzeniem płk Sergiusz Zahorski udzielił wywiadu dla 
„Kurjera Czerwonego” tej treści: W zupełnie nieuczęszczanej części parku Łazien-
kowskiego, zwanej słusznie z tego powodu „Syberią” odbędą się pierwsze w Polsce 
międzynarodowe zawody konne w końcu maja i początkach czerwca. Ze względu na 
ważność tej sprawy postanowiono urządzić zawody w odpowiednim miejscu, by nie gorzej 
prezentowały się u nas niż konkursy w Rzymie, Paryżu czy Nicei. Pierwotny projekt 
urządzenia zawodów w Agrikoli upadł by nie utrudniać i nie przeszkadzać działalności 
sportów cywilnych, tak ożywionych w tym czasie. To też w porozumieniu z konserwatorem 
państwowych gmachów reprezentacyjnych prof. [Kazimierzem] Skórewiczem i komisją 
konserwacyjną, wykonane są roboty w Łazienkach, by ta część parceli pięknie wyglądała. 
O żadnym wandalizmie nie może być mowy. Dotychczas wycięto kilka krzaków i drzew, 
gdzie urządzone będą trybuny. Drzewa w parku wycinane nie będą, pozostaną na placu, 
jazda odbywać się będzie między drzewami, jak np. w Lucernie84.

29 kwietnia w kasynie garnizonowym przy al. Szucha 23 Prezydium Komitetu 
Organizacyjnego Międzynarodowych Konkursów Hipicznych w  Warszawie zwołano 
pierwszą konferencję z przedstawicielami prasy polskiej i zagranicznej. W skład 
prezydium wchodzili: prezes płk Sergiusz Zahorski (11. Pułk Ułanów), I wiceprezes 
hr. Aleksander Dzieduszycki, II wiceprezes ppłk Adam Korytowski (13. Pułk 
Ułanów), sekretarz generalny rtm. Tadeusz Halik (1. Pułk Szwoleżerów), sekretarze: 
rtm. Włodzimierz Waldemar Rytarowski (2. Pułk Szwoleżerów), rtm. Mieczysław 
Tadeusz Rostafiński (15. Pułk Ułanów), rtm. Leon Kon (2. Pułk Ułanów),  
i por. Kazimierz Wł. Zaleski (1. Pułk Szwoleżerów), komisję techniczną reprezentował 
płk St. Strzemieński (3. Pułk Ułanów), komisję finansową – dyr. Fryderyk Jurewicz, 
komisję administracyjną – ppłk Józef Hałaciński (18. Pułk Artylerii Polowej), komisję 
propagandy – urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadeusz  Grabowski 
i komisję reprezentacyjną – dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ hr. Stanisław 
Przeździecki. Zaproszonych dziennikarzy poinformowano o pracach związanych 
z budową stadionu i organizacji konkursów. Podano do wiadomości, że zawody 
odbędą się w Parku Łazienkowskim, na terenie tzw. „Syberii”, kryta trybuna będzie 
miała 5500 miejsc, wznosi je 200 robotników oraz 100 żołnierzy i saperów. Koszt 
budowy trybun oszacowano na 160 000 zł. Jednocześnie poinformowano, że ceny 
biletów wyniosą: loża na 6 miejsc od 30 do 48 zł, krzesło w loży od 5 do 8 zł, miejsca 
siedzące na trybunie otwartej 4 zł, miejsca stojące 1 zł; w abonamencie: loża od 
180 do 300 zł, krzesło w loży od 30 do 50 zł; miejsca siedzące na trybunie otwartej  
25 zł. Oficerom służby stałej i odbywającym ćwiczenia przysługiwała ulga – 50 % 
ceny biletu, a młodzieży szkolnej i szeregowym taka sama zniżka, ale tylko na miejsca 

W. Pruski Dzieje konkursów..., op. cit., s.  86. Autor tej publikacji podaje, że inicjatorem budowy 
tego obiektu w Łazienkach był płk S. Zahorski; natomiast Tadeusz Machalski w wydanej w 1980 r. 
w Londynie publikacji pt.: Co widziałem i przeżyłem, s. 123, 124, informuje, że to on był inicjatorem 
budowy hipodromu w Łazienkach, autorem projektu trybun był architekt A. Sygietyński.

84 Międzynarodowe zawody konne w Łazienkach, „Kurjer Czerwony” 1927, nr 95, s. 3.



198

Jerzy Stanisław Wojciechowski

stojące. Bilety będą sprzedawane w kasie Komitetu Organizacyjnego w Głównej 
Księgarni Wojskowej przy ul. Nowy Świat 69. Ponadto przekazano, że zwycięzcy 
konkursów będą otrzymywać nagrody85. Były to nagrody honorowe: „Puchar 
Narodów” – nagroda ofiarowana przez Prezydenta RP prof. I. Mościckiego, nagroda 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, trzy nagrody honorowe korpusu dyplomatycznego, 
nagroda szefa Misji Wojskowej Francji w Polsce gen. dyw. Charlesa Charpy’ego 
dla jeźdźców polskich, nagroda ministra spraw zagranicznych, ministra spraw 
wewnętrznych, I wiceministra Spraw Wojskowych i Szefa Administracji Armii  
gen. dyw. Daniela Konarzewskiego, szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. 
Tadeusza Piskora, szefa Departamentu Kawalerii MSWojsk., dowódcy Korpusu 
Ochrony Pogranicza, Towarzystwa Zachęty Hodowli Koni w Polsce, miasta Warszawy, 
Henrykowej Zandbangowej, grawera Wincentego Wabia-Wabińskiego i Komitetu 
Organizacyjnego Międzynarodowych Konkursów Hipicznych. Oprócz tego zostały 
ustalone nagrody pieniężne na kwotę 35 000 zł86. Pomimo polskich starań o większą 
liczbę uczestników z zagranicy, przyjechały tylko dwie ekipy wojskowe – z Francji 
i Węgier87.

Protektorat nad imprezą sportową objął Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki, 
a w skład Komitetu Honorowego wchodzili: Marszałek Józef Piłsudski jako prezes, 
marszałkowie Sejmu i Senatu, rząd RP, ambasadorowie i posłowie pełnomocni państw 
reprezentowanych na Międzynarodowych Konkursach Hipicznych w Warszawie88. 
Dla zawodników przybyłych z zagranicy przygotowano w stolicy hotele: Bristol, 
Europejski i Polonię. Konie wszystkich uczestników umieszczono w stajniach oddziału 
sztabowego MSWojsk. przy ul. Huzarskiej89.

26 maja 1927 roku w sali konferencyjnej MSWojsk. odbyło się zebranie 
uczestników konkursów celem wysłuchania propozycji i przepisów oraz wyrażenia 
zgody, co do ich stosowania. Następnie odbyło się przejęcie wszystkich zawodników 
oraz członków jury przez przewodniczącego komitetu. W skład jury wchodzili: 
prezes – gen. bryg. Juliusz RÓmmel, I wiceprezes – gen. bryg. Gustaw Orlicz-Dreszer,  
II wiceprezes – płk Demaneche de Celles oraz członkowie: gen. bryg. Janusz 
Głuchowski, gen. bryg. Stanisław Sochaczewski, gen. bryg. Józef Tokarzewski, 
ppłk Józef Beck, płk Henryk Brzezowski, płk Leon Dunin-Wolski, płk Feliks 
Dziewicki, płk Stefan Grabowski, ppłk Józef Hałaciński, płk Tadeusz Jawor,  
płk Aleksander Kunicki, płk Konrad Piekarski, płk Gwido Poten, płk Marian 
85 Międzynarodowe konkursy hippiczne w  stolicy, „Polska Zbrojna” 1927, nr 116, s.  5; Wyrąb drzew 

w Łazienkach, „Gazeta Warszawska Poranna” 1927, nr 113, s. 1; „Syberia” przekształca się na Europę, 
„Kurjer Czerwony” 1927, nr 99, s. 3; Przed Międzynarodowymi Konkursami hippicznymi w Warszawie, 
„Stadion” 1927, nr 18, s. 9; Nicea w Łazienkach, „Przegląd Sportowy” 1927, nr 17, s. 5.

86 Przed międzynarodowymi konkursami hippicznymi, „Polska Zbrojna” 1927, nr 126, s. 4.
87 Przed międzynarodowymi konkursami hippicznymi w stolicy, „Polska Zbrojna” 1927, nr 131, s. 10.
88 Międzynarodowe konkursy hippiczne w  stolicy, „Polska Zbrojna” 1927, nr 116, s.  4; Marszałek Józef 

Piłsudski w  tym czasie pełnił funkcję premiera RP i Ministra Spraw Wojskowych oraz Generalnego 
Inspektora Sił Zbrojnych.

89 Przed międzynarodowymi konkursami hippicznymi w stolicy, „Polska Zbrojna” 1927, nr 131, s. 10.
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Przewłocki, płk Konstanty Przeździecki, płk Adolf Waraksiewicz, płk dr  Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski, płk Sergiusz Zahorski, Tadeusz Dachowski, hr. Aleksander  
Dzieduszycki,  Fryderyk Jurjewicz, senator Eryk Kurnatowski, hr. Albert Wielopolski.

Podano też do wiadomości skład Komisji Technicznej, którą stanowili: prze-
wodniczący – płk Stefan Strzemieński, członkowie: płk Leon Dunin-Wolski, Tadeusz 
Dachowski, mjr Stanisław Hochstim, mjr Tadeusz Machalski, ppłk Antoni Trzaska- 
-Durski, inż. Zygmunt Słomiński, rtm. Marian Korczak, rtm. Kazimierz Max,  
rtm. Kazimierz Przesmycki, rtm. Józef Trepto, kpt. Kazimierz  Dworakowski, 
por. Tadeusz Linder, por. Zygmunt Dzieślewski. Inspektorami Toru byli: ppłk Karol 
Rómmel, rtm. Leon Kon i rtm. Witold Piotrowski90. Jednocześnie zostały podane 
daty i godziny rozpoczęcia zawodów. Zgodnie z opracowanym terminarzem mię-
dzynarodowe konkursy hipiczne miały się rozpocząć 27 maja, a zakończyć 7 czerwca 
1927 roku91.

27 maja 1927 roku, o godz. 14.00 zostały otwarte w Łazienkach I Między-
narodowe Konkursy Hipiczne. Pierwszym konkursem był „Konkurs Otwarcia”, 
przeznaczony tylko dla oficerów polskich i polskich jeźdźców cywilnych na koniach 
nie biorących udziału w międzynarodowych konkursach hipicznych. Zwycięzcą 
został por. Stefan Skupiński z 16. Pułku Ułanów na wałachu „Naczelnik”. Około 
godz. 17.00 na tor przybył prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych 
Marszałek Józef Piłsudski, powitany hymnem narodowym. Wówczas to nastą-
piła prezentacja drużyn jeździeckich z Francji, Węgier i Polski. Ekipy prowadził 
ppłk K. Rómmel. Po odegraniu hymnów narodowych każdego z reprezentowanych 
państw, drużyny przegalopowały wzdłuż trybun. Następnie odbył się międzynarodowy 
konkurs o nagrodę „Rzeki Wisły”, który wygrał mjr Henryk Dobrzański z 2. Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich92.

4 czerwca odbyły się dwa konkursy krajowy i międzynarodowy o nagrodę 
Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego93.

Konkurs myśliwski o nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego został podzielony na dwie serie: krajową i międzynarodową. 
W serii krajowej mogli uczestniczyć tylko Polscy oficerowie94. Warunki były nastę-
pujące: handicap95, 17 przeszkód, wysokość 1,20 m, szerokość 4 m, tempo 400 m 
na minutę, dystans około 850 m. Norma czasu: 2 min. 20 sek. Nagroda wynosiła 

90 Propozycje Międzynarodowych Konkursów Hippicznych w Warszawie, Warszawa 1927.
91 Przed międzynarodowymi konkursami hippicznymi, „Polska Zbrojna” 1927, nr 139, s. 2.
92 Międzynarodowe konkursy hippiczne w  stolicy, „Polska Zbrojna” 127, nr 144, s.  5; W. Pruski, Dzieje 

konkursów..., op. cit., s.  89; W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867- 
-1935, T. 3 Wrocław 1994, , s. 75; w składzie drużyny francuskiej byli: por. Robert Battistelli, por. 
Albert Brau, por. Jacques de Foulongte i por. Jacques Roux, a w węgierskiej: ppłk Malanotii, rtm. Binder  
i rtm. Perczel.

93 Przed międzynarodowymi konkursami hippicznymi, „Polska Zbrojna” 1927, nr 139, s. 2.
94 W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 89.
95 Handicap (ang.), lepsze warunki stwarzane dla słabszego przeciwnika w zawodach sportowych w celu 

wyrównania szans, np. zmniejszenie odległości, obciążenia itp.
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3000 zł, były też dwie nagrody honorowe: szefa Misji Wojskowej Francji w Polsce 
gen. dyw. Charlesa Charpy'ego i szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Tadeusza 
Piskora. 

Nagrody zdobyli: 
I   –  por. Władysław Zgorzelski, (15. Pułk Ułanów Poznańskich), klacz 

„Niedźwiedzica”, czas 1 min 41½ sek.;
II   –  rtm. Edmund Chojecki (23. Pułk Ułanów Grodzieńskich), klacz „Kora”, 

czas 1 min 48 sek.;
III   –  kpt. Konstanty Bylczyński (7. Wielkopolski Dywizjon Artylerii Konnej), 

ogier „Bohun”, czas 1 min 48 sek.;
IV  –  por. Kazimierz Szosland (2. Pułk Ułanów Grochowskich  

im. gen. Dwernickiego), wałach „Fagas”, czas 1 min 50 sek.;
V i VI (podzielone):
  –  por. Józef Najnert (Obóz Szkolny Kawalerii – 10. Pułk Strzelców 

Konnych), klacz „Vermejl”, czas 1 min 55 sek;
  –  por. Wojciech Biliński (5. Dywizjon Artylerii Konnej), wałach „Lord”, 

czas 1 min 55 sek.;
VII, VIII, IX i X (podzielone):
  –  por. Wiktor Olędzki (2.  Pułk Ułanów Grochowskich  

im. gen. Dwernickiego), klacz „Mimi”, czas 1 min 57 sek.;
  –  por. Władysław Zgorzelski (15. Pułk Ułanów Poznańskich), klacz  

„Klaryssima”, czas 1 min 57 sek.;
  –  rtm. Stanisław Bukraba (2. Pułk Strzelców Konnych), klacz „Nana”,  

czas 1 min 57 sek.;
  –  por. Jan Sałęga (2. Dywizjon Artylerii Konnej), wałach „Ład”, czas 

1 min 57 sek.;
XI   –  por. Kazimierz Małochleb (11. Pułk Ułanów), wałach „Łomosow”,  

czas 1 min 59 sek.;
XII   –  kpt. Konstanty Bylczyński (7. Wielkopolski Dywizjon Artylerii Konnej), 

klacz „Norma”, czas 2 min.
Wstęgi honorowe zdobyli: mjr Aleksander Pragłowski (2. Pułk Szwoleżerów 

Rokitniańskich), wałach „Łuszer”; por. Leon Rutkowski (4. Dywizjon Artylerii 
Konnej), wałach „Gidrau”; rtm. Tadeusz Koźmiński, (2. Pułk Szwoleżerów  
Rokitniańskich), wałach „Lump”; por. Kazimierz Szosland ( 2. Pułk Ułanów  
Grochowskich im. gen. Dwernickiego), wałach „Morimus”; rtm. Józef Piotr  
Trenkwald, (8. Pułk Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego), wałach „Lwi Pazur”. 
Gen. Charles Charpy wręczył zwycięzcom nagrody, a koniom przypiął wstęgi.

Następnie odbył się konkurs międzynarodowy o nagrodę Armii Polskiej 
im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, na który przybył prezes Rady 
Ministrów i minister Spraw Wojskowych Marszałek Józef Piłsudski. Nagroda wynosiła 
5000 zł, były także dwie nagrody honorowe: Marszałka Józefa Piłsudskiego, statuetka 
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przedstawiająca konia, wykonanego artystycznie w brązie na marmurowej podstawie 
oraz I Wiceministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Daniela Konarzewskiego. Warunki 
tej serii były następujace: handicap, 18 przeszkód, wysokości 1,30, szerokości 5 m, 
tempo 400 m na minutę, dystans około 850 m. Norma czasu: 2 min 20 sek.

Nagrody zdobyli: 
I  –  por. Kazimierz Szosland (2. Pułk Ułanów Grochowskich  

im. gen. Dwernickiego), wałach „Readgledt”, czas 1 min 57 sek.;
II  –  por. Kazimierz Szosland (2. Pułku Ułanów Grochowskich  

im. gen. Dwernickiego), wałach „Alli”, czas 2 min 3½ sek.;
III  –  rtm. Michał Jerzy Antoniewicz–Woysym, (2. Pułk Szwoleżerów 

 Rokitniańskich), wałach „Banzaj”, czas 2 min 15 sek.;
IV  –  rtm. Wilhelm Lewicki (9. Pułk Strzelców Konnych), klacz „Mira”, czas 

2 min 16 sek.;
V  –  rtm. Michał Jerzy Antoniewicz-Woysym (2. Pułk Szwoleżerów 

 Rokitniańskich), wałach „Jowisz”, czas 2 min 20 sek.;
VI  –  por. Robert Battistelli (Francja – 6. Pułk Dragonów), klacz „Tic-Tac“, 

czas 2 min 22 sek.;
VII  –  rtm. Wilhelm Lewicki (9. Pułk Strzelców Konnych), wałach „Olaf”, 

czas 2 min 24½ sek.;
VIII  –  por. Kazimierz Gzowski (15. Pułk Ułanów Poznańskich), wałach 

„Jaskrawy”, czas 2 min 25 sek.

Wstęgi honorowe zdobyli: por. Ksawery Święcicki (11. Pułk Ułanów), wałach 
„Gigant”; mjr Michał Toczek (10. Dywizjon Artylerii Konnej), wałach „Faworyt” 
i „Hamlet”; por. Bolesław Pieczyński (16. Pułk Ułanów Wielkopolskich), wałach 
„Gedymin” i klacz „Halinka”.

Po zakończeniu konkursu Marszałek Józef Piłsudski osobiście wręczył nagrody 
zwycięzcom96. 

Przebywający na konkursach sprawozdawca „Przeglądu Sportowego” tak 
opisał swe wrażenia: Warszawa, napełniona jednocześnie przeróżnemi delegacjami 
cudzoziemskemi, które z różnych okazyj obradowały w tym czasie w stolicy Polski, 
przybrała zgoła inny, niecodzienny wygląd. Długie sznury taksówek, ginące w alejach 
starego parku, majestatyczny „krok” luksusowych limuzyn, wiozących wytworną, ele-
gancką publiczność – wszystko to obramowane w przepiękne tło oroczystych Łazienek, 
przybrane majestatem i spokojem drzew stuletnich robiło wrażenie jakiegoś wielkiego 

96 Międzynarodowe konkursy hippiczne w  stolicy, „Polska Zbrojna” 1927, nr 152, s.  8; Międzynarodowe 
konkursy hippiczne w  stolicy, „Polska Zbrojna” 1927, nr 144, s. 5; Otwarcie Konkursów Hippicznych, 
„Gazeta Warszawska Poranna” 1927, nr 145, s. 1; Międzynarodowe konkursy hippiczne w Warszawie, 
„IKC” 1927, nr 156, s.  6; Hippika. Międzynarodowe Zawody Hippiczne w  Warszawie, „Żołnierz 
Wielkopolski” 1927, nr 32, s.  9; „Przegląd Kawaleryjski” 1927, nr 2, s.  240-241 i  nr 4, s.  451;  
B. Skulicz, J.  Kapuściński, I  Międzynarodowe zawody konne, Warszawa, Łazienki 27/5-8/6/1927, 
„Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, Londyn 1974, nr 73, s. 59-60; W. Pruski, Dzieje konkursów..., 
op. cit., s. 89.
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wydarzenia sportowego Paryża czy Londynu. Sam tor hippiczny urządzony w ustronnym 
zakątku królewskiego parku jakoś dziwnie zharmonizował się ze spokojem i majestatem 
historycznego miejsca. Trybuny zbudowane estetycznie i dość pomysłowo, były jednak za 
małe, aby pomieścić licznych zwolenników pięknego sportu hippicznego. Budowa lóż, jeśli 
chodzi o ich spektryczność wypadła dużo gorzej. Wiele trzeba będzie tu poprawić. Całość, 
wraz ze świetnie pomyślanym i doskonale wykonanym torem wypadła kapitalnie…97.

Po zakończeniu zawodów, 28 czerwca 1927 roku, odbyło się walne zebranie 
członków Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Konkursów Hipicznych 
w Polsce, na którym powołano do życia Towarzystwo Międzynarodowych i Krajowych 
Zawodów Konnych w Polsce. Opracowano jego statut98, wybrano zarząd i komisję 
rewizyjną. Do zarządu zostali wybrani: Fryderyk Jurjewicz, hr. Albert Wielopolski, 
senator Eryk Łodzia-Kurnatowski, hr. Aleksander Dzieduszycki, gen. bryg. Juliusz 
Rómmel, gen. bryg. Gustaw Orlicz-Dreszer, płk  Sergiusz Zahorski, ppłk Adam 
Korytowski, (13. Pułk Ułanów Wileńskich), Tadeusz Dachowski, Józef hr. Potocki, 
płk Tadeusz Jawor (1. Pułk Łączności), ppłk Józef Hałaciński (18. Pułk Artylerii Polowej), 
ppłk Roland Włodzimierz Karol Bogusz (19. Pułk Ułanów Wołyńskich), Henryk 
Zandbang, płk Stefan Strzemieński (3. Pułk Ułanów), mjr Kazimierz Dworak (9. Pułk 
Ułanów Małopolskich), rtm. Tadeusz Halik (1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego),  
i rtm. Witold Piotrowski (2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego).  
14 lipca 1927 roku na posiedzeniu zarządu wybrano prezesa ks. Janusza Radziwiłła oraz 
powołano komisję techniczną99.

W styczniu 1928 roku na posiedzeniu Komitetu ds. Wyścigów Konnych 
w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych rtm. Leon Kon wystąpił z inicjatywą 
założenia Polskiego Związku Jeździeckiego. Jemu też zlecono opracowanie statutu, 
na prezesa wybrano p.o. szefa Departamentu Kawalerii MSWojsk. płk. Zbigniewa 
Brochwicza-Lewińskiego100. To spowodowało, że Towarzystwo Międzynarodowych 
i Krajowych Zawodów Konnych stało się jego członkiem101.

II Międzynarodowe Zawody Konne odbyły się w 1928 roku pod patronatem 
Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Prezydenta Francji Gastona Doumergue 

97 Międzynarodowe Konkursy Hippiczne w Warszawie, „Przegląd Sportowy” 1927, nr 23, s. 1.
98 Rejestracja nastąpiła 29.02.1928 r., „Dziennik Urzędowy Komisariatu Rządu na M. Stoł. Warszawę” 

1928, nr 20, poz. 1.
99 Kronika, „Jeździec i Hodowca” 1927, nr 27, s.  305; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s.  87- 

-88; ks. Janusz Franciszek Ksawery Józef Labre Bronisław Maria Radziwiłł, herbu Trąby (1880-1967), 
XIII  Ordynat Ołycki, ziemianin i  przemysłowiec; gen. bryg. J. Rómmel i  gen. bryg. G.  Orlicz- 
-Dreszer w tym czasie zajmowali stanowiska generałów do prac w Generalnym Ispektoracie Sił Zbroj-
nych (GISZ), a ppłk A. Korytowski był I oficerem sztabu generała do prac GISZ gen. bryg. S. Dąb- 
-Biernackiego.

100 Hippika i hokej, „Przegląd Sportowy” 1928, nr 1, s. 2; T. Machalski, Polski Związek Jeździecki, „Prze-
gląd Kawaleryjski” 1928, nr 4, s. 342; płk Zbigniew Wincenty Brochwicz-Lewiński (1877-1951), p.o. 
szefa Departamentu Kawalerii MSWojsk. od grudnia 1927 roku do lutego 1929 roku, następnie szef 
Departamentu do października 1931 roku.

101 Ramy organizacyjne sportu konnego w Polsce, „Polska Zbrojna” 1928, nr 105, s. 1.
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i regenta Królestwa Węgier admirała Miklósa Horthy de Nagybánya, a Komitet 
Honorowy stanowili: prezes Marszałek Józef Piłsudski, członkowie: ambasadorowie 
i posłowie pełnomocni państw reprezentowanych na międzynarodowych zawodach 
konnych w Polsce, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz rząd RP102. Na mityng przybyły 
ekipy z Czechosłowacji, Finlandii, Francji, Węgier, Włoch i Polski. Zawody trwały 
od 16 do 29 września103. W tym roku dokonano zmian w organizacji konkursu 
o nagrodę Armii Polskiej. Został on przekształcony na międzynarodowy, otwarty 
dla wojskowych bez ograniczenia liczby jeźdźców każdej narodowości104.

Konkurs międzynarodowy o  nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbył się 22 września. Na torze ustawiono  
21 przeszkód o wysokości 1,30 m i szerokości około 4,50 m, tempo 400 m na 
1 minutę, tempo rozgrywki 425 m na 1 minutę. Rozgrywka na tych samych prze-
szkodach, z wyminięciem przeszkody nr 9 i 10.

Nagrody zdobyli:
I  –  rtm. Alessandro hr. Bettoni Cazzago (Włochy – Kawaleryjska Szkoła 

Pinerolo), „Scoiattolo”, liczba błędów 3½, wygrana 3000 zł i nagroda 
honorowa Marszałka Józefa Piłsudskiego;

II  –  rtm. Alessandro hr. Bettoni Cazzago (Włochy), „Aladino”, liczba błędów 
4, wygrana 1700 zł i nagroda honorowa Marszałka Józefa Piłsudskiego;

III  –  por. Władysław Zgorzelski (15. Pułk Ułanów Poznańskich), „Lezgin”, 
liczba błędów 4, wygrana 1000 zł i nagroda dowódcy KOP gen. dyw. 
Henryka Minkiewicza-Odrowąża;

IV  –  por. Władysław Zgorzelski (15. Pułk Ułanów Poznańskich), klacz 
„Ładna”, liczba błędów 4, wygrana 700 zł;

V  –  rtm. Carbon (Francja), klacz „Moise”, ilość błędów 5½, wygrana 500 zł;
VI  –  por. Henryk Roycewicz (25. Pułk Ułanów Wielkopolskich) „wałach 

Black-Boy”, liczba błędów 6, wygrana 400 zł;
VII, VIII (podzielone):
 –  rtm. Tommasso Lequis di Assaba (Włochy), wałach „Trebecco”, liczba 

błędów 8, wygrana 250 zł;
 –  rtm. Wilhelm Lewicki (9. Pułk Strzelców Konnych) wałach „Karny”, 

liczba błędów 8, wygrana 250 zł;
IX, X (podzielone):
 –  rtm. Wilhelm Lewicki (9. Pułk Strzelców Konnych), wałach „Olaf”, 

liczba błędów 9, wygrana 100 zł;

102 Program Międzynarodowych Zawodów Konnych 1-szy dzień, Warszawa Łazienki 16 września 1928.
103 Przed międzynarodowymi konkursami hippicznymi, „Polska Zbrojna” 1928, nr 245, s. 9; W przededniu 

stołecznych konkursów hippicznych, „Polska Zbrojna” 1928, nr 256, s. 9; Kronika, „Jeździec i Hodowca” 
1928, nr 36, s. 505, 506.

104 Kronika Sportowa, „Przegląd Kawaleryjski” 1928, nr 2/3, s. 211.
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 –  rtm. Francesco Formigli (Włochy), wałach „Suello”, liczba błędów 9, 
wygrana 100 zł;

X-XIV (podzielone):
 –  rtm. Alessandro hr. Bettoni Cazzago (Włochy), „Lesinia”;
 – rtm. Tommasso Lequio di Assaba (Włochy), „Gualdo”;
 –  rtm. Michał Jerzy Antoniewicz-Woysym (CWKaw. – 2. Pułk Szwole-

żerów Rokitniańskich), „Banzaj”;
 – por. Sławomir Zarzycki (1. Pułk Strzelców Konnych), „Orzeł II”,
 – por. Jan Sałęga (2. Dywizjon Artylerii Konnej), „Nella”.

Nagrody zwycięzcom w imieniu Marszałka Józefa Piłsudskiego wręczał 
I Wiceminister Spraw Wojskowych i Szef Administracji Armii gen. dyw. Daniel 
Konarzewski105.

Po zakończeniu zawodów, szefowie zespołów uczestniczących w Międzynaro-
dowych Zawodach Konnych udzielili wywiadów dla Polskiego Radia, a streszczenie, 
w tłumaczeniu na język polski zamieszczono w dzienniku „Polska Zbrojna” – szef 
zespołu Czechosłowacji płk Emiger powiedział: Dzisiaj zakończyły się dziesięciodniowe 
zawody hippiczne, które udały się znakomicie. Warszawa, bowiem posiada bodajże 
najlepsze warunki, aby zawody tego typu mogły dać zadowalające wyniki pod każdym 
względem. Stolica Polski posiada idealny wprost tor położony w pięknym, historycznym 
parku, obok którego znajdują się wzorowe koszary kawaleryjskie oraz ujeżdżalnie, 
pozwalające na przeprowadzenie treningu w chwilach wolnych od zawodów. Za serce nas 
wszystkich chwytał nastrój publiczności, która licznie uczęszczała na zawody i z ogrom-
nym zainteresowaniem śledziła przebieg konkursów, tak, iż nawet rzęsisty deszcz, który 
towarzyszył pod koniec zawodom nie zdołał zmniejszyć liczby widzów, siedzących na 
otwartych trybunach. Należy podkreślić, iż rząd Polski w całej pełni zrozumiał znaczenie 
zawodów hippicznych dla armii i państwa i popiera je wszystkimi środkami…

Przedstawiciel zespołu Finlandii por. Lauri stwierdził: W imieniu ekipy fin-
landzkiej mam zaszczyt złożyć najgorętsze podziękowanie za gościnę i serdeczne przyjęcie, 
jakiego doznaliśmy w Warszawie. Międzynarodowe zawody warszawskie przyczyniają 
się ogromnie do rozwoju szlachetnego sportu hippicznego we wszystkich państwach. Tor 
warszawski to jeden z najlepszych w Europie, co zresztą stwierdzają wszyscy zagraniczni 
uczestnicy konkursów… Szef zespołu Węgier ppłk Ludwik de Malanotti wypowiedział 
się: Teren, na którym odbywają się warszawskie międzynarodowe konkursy hippiczne, 
zaliczyć należy do jednego z najpiękniejszych na świecie i nawet nie mógłbym go porównać 
z torem w Lucernie, na którym polscy jeźdźcy dużo już swego czasu zwycięstw odnieśli. 
Do konkursów stawała bardzo duża liczba jeźdźców i koni, i to jeźdźców nie byle, jakich, 

105 Międzynarodowe zawody konne, „Polska Zbrojna” 1928, nr 265, s. 11; Nasi jeźdźcy zdobywają „puchar 
narodów” w  konkursie warszawskim, „IKC” 1928, nr 266, s.  8; II-gie Międzynarodowe Konkursy 
Hippiczne w  Warszawie, „Jeździec i  Hodowca” 1928, nr 42, s.  602; „Przegląd Kawaleryjski” 1928,  
nr 11/12, s. 445-446; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 96.
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bo najlepszych, jakich kiedykolwiek widział plac konkursowy. Przede wszystkim chciałbym 
tutaj wspomnieć o polskich jeźdźcach, których, mimo iż rozporządzają niezbyt dobrym 
materiałem końskim, dzięki ich świetnej szkole, musieliśmy stale podziwiać. Między-
narodowe konkursy warszawskie stoją na tak wysokim poziomie, iż nie wzięcie w nich 
udziału, znaczy tyle, co cofnięcie się przynajmniej o pół roku w sztuce jeździeckiej… 
Kolejnym mówcą był szef zespołu Włoch ppłk Francesco Amalfi, który powiedział: 
Warszawskie konkursy hippiczne przez swą znakomitą organizację, przez swe trudności toru, 
oryginalność i różnorodność przeszkód, zajmują poważne miejsce wśród najznakomitszych 
konkursów w Europie. Oficerowie włoscy, którzy po raz pierwszy wzięli udział w konkursach 
warszawskich, znali już od dawna duch sportowy, który ożywia jeźdźców polskich i mieli 
już nieraz sposobność ocenienia tych championów sportu polskiego na różnych konkursach 
międzynarodowych; nauczyli się, więc uznawać ich za pierwszych i najniebezpieczniejszych 
konkurentów, lecz oczekiwania ich zostały znacznie prześcignięte. Nie myślała ekipa 
włoska, iż znajdzie tutaj tylu młodych oficerów, posiadających taką brawurę, rozmach 
i entuzjazm sportowy. Z naszej strony jesteśmy dumni z tego, iż odnieśliśmy kilka sukcesów 
nad współzawodnikami tak wielkiej wartości… Ostatnim rozmówcą Polskiego Radia 
był szef ekipy Polski ppłk Karol Rómmel, który powiedział: Dziś w dniu zakończenia 
Międzynarodowych Konkursów w Warszawie, pragnę, choć w krótkich słowach powiadomić 
społeczeństwo nasze o rezultatach pracy i zwycięstwach, jakie zdobyliśmy na terenach 
międzynarodowych i u nas. Po raz pierwszy zjechali się do nas najwybitniejsi jeźdźcy Europy. 
Po raz pierwszy Warszawa podziwiać mogła takich jeźdźców, jak Lequio, Formigliego, 
championa warszawskiego mitingu Bettoniego, Francuzów Clave, Corban. Przybyli oni 
do nas z doskonałym materiałem koni, jak z resztą Czesi, Węgrzy i Finlandczycy, – lecz, 
niestety, te trzy ostatnie narodowości prześladował specjalny stały jakiś „pech”, co przy tym 
rodzaju pracy zawsze zdarzyć się, niestety może. A teraz, co do samej organizacji zawodów. 
Jako stały uczestnik na wszystkich terenach nie tylko Europy, lecz i Ameryki, zaznaczyć 
muszę, że organizacja nie tylko nie ustępuje najpoważniejszym terenom świata, lecz nawet 
w wielu wypadkach przewyższa je. Jako szef ekipy polskiej, czuję się również w obowiązku 
poinformować państwa, że składając zespół nasz koński przed zawodami, byłem pierwszy 
raz w dużym kłopocie. Najlepsze konie nasze, jak „Ali” i „Redlid”, zachorowały i nie 
byłem w stanie skład czwórki do Pucharu Narodów osadzić tak, jak to było w Nowym 
Jorku, Nicei i na Olimpiadzie. A jednak wygraliśmy, wygraliśmy zespołem, zawdzięczając 
to jednolitości doskonałych jeźdźców – a nie dobrymi końmi. Tej ostatniej sprawy, sprawy 
koni naszych, tej „bolączki” naszej nie poruszam, bo wierzę, że w najbliższej przyszłości 
zmienić się to musi – inaczej walka nasza na terenie międzynarodowym stałaby się zupełnie 
niemożliwą. Zrobiliśmy i tak dużo, bardzo dużo… Biorąc statystyczne dane od początku 
brania udziału Polski w zawodach międzynarodowych, tj. od roku 1923, zdobyliśmy poza 
wieloma pierwszymi miejscami czterokrotnie Grand Prix de Nice, dwukrotnie Puchar 
Narodów w Nicei, dwukrotnie Puchar Narodów w Nowym Jorku i teraz po raz drugi 
Puchar Narodów tu u siebie w Warszawie. Europa i Ameryka witały nas niejednokrotnie, 
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jako zwycięzców naszym hymnem narodowym. Widziały, pamiętają i pamiętać będą jazdę 
polską i wierzą w potęgę naszego narodu106.

W 1929 roku w Poznaniu otwarto Powszechną Wystawę Krajową poświęconą 
pierwszemu dziesięcioleciu odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym 
wydarzeniem Polski Związek Jeździecki postanowił w czasie wystawy zorganizować 
międzynarodowe konkursy hipiczne. Trwały one od 17 do 27 maja107. Całkowitą 
organizacją zawodów zajęło się Wielkopolskie Towarzystwo Wyścigów Konnych. 
W tym czasie w Poznaniu nie było odpowiedniego stadionu do przeprowadzenia 
konkursów hipicznych. Przystąpiono do budowy nowego obiektu, podobnie 
jak w Warszawie w prace zaangażowało się wojsko. Została utworzona Komisja 
Prezydialna pod przewodnictwem dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII gen. dyw. 
Kazimierza  Dzierżanowskiego, prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Wyścigów 
Konnych Kazimierza Żylińskiego, dowódcy 3. Dywizji Kawalerii gen. bryg. Stanisława 
Sochaczewskiego, ppłk rez. Ignacego hr. Mielżyńskiego i mjr. dypl. Józefa Zygmunta 
Pętkowskiego. Przewodniczącym komisji technicznej został ppłk Zygmunt Łakiński 
(dowódca 7. Dywizjonu Artylerii Konnej), kpt. Konstanty Bylczyński (7. Dywizjon 
Artyleri Konnej), rtm. Janusz Kapuściński (15. Pułk Ułanów), por. Józef Najnert 
(7. Pułk Strzelców Konnych) i por. Władysław Zgorzelski (15. Pułk Ułanów) Komisja 
Administracyjno-Budowlana pod przewodnictwem mjr. inż. Celestyna Steckiewicza 
(1. Pułk Saperów) oraz płk w st. sp. Huberta Brabeca, mjr.  Zygmunta Moszczeńskiego 
(17. Pułk Ułanów) prowadziła rozbudowę hipodromu na  Błoniach Grunwaldzkich. 
W celu zapewnienia opieki nad zagranicznymi ekipami powołano komisję przyjęć pod 
kierownictwem ppłk. rez. Ignacego hr. Mielżyńskiego, przy udziale płk. dypl. Rudolfa 
Eugeniusza Dreszera (dowódca 15. Pułku Ułanów), ppłk. Włodzimierza Kownackiego 
(dowódca 7. Pułku Strzelców Konnych), dr. Apolinarego Ossowickiego, mjr. Zygmunta 
Moszczeńskiego i por. Franciszka Zygmunta Szystowskiego (15. Pułk Ułanów) W skład 
działu propagandy wchodzili: mjr dypl. Józef Zygmunt Pętkowski (16. Pułk Ułanów), 
rtm. Adam Antoni Stojowski (7. Pułk Strzelców Konnych) i kpt. Jerzy Antropow 
(7. Dywizjon Artylerii Konnej)108.

Wybudowano zupełnie nowy stadion przy ul. Grunwaldzkiej, na powierzchni 
około 7 ha. Hipodrom składał się z dwóch części: boiska do gry w polo i parcoursu. 
Plac został ogrodzony, częściowo zdrenowany, przyszłą arenę zasiano trawami, wyko-
pano sztuczny staw, wybudowano trybuny, kasy i inne urządzenia. Autorami projektu 
byli kpt. inż. Mieczysław Wolak i kpt. Kazimierz Smolny z Okręgowego Szefostwa 
Budownictwa. Sprawowali także nadzór nad budową obiektu. Przy budowie byli 

106 Międzynarodowe zawody konne, „Polska Zbrojna” 1928, nr 270, s. 5.
107 88 dni zawodów konnych na Powszechnej Wystawie w Poznaniu, „Przegląd Sportowy” 1929, nr 6, s. 4; 

Sport w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej, „Dziennik Poznański” 1929, nr 33, s. 3; Kronika, „Jeździec 
i Hodowca” 1929, nr 4, s. 48; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 109.

108 Sport na P.W.K., „Dziennik Poznański” 1929, nr 71, s. 6; Międzynarodowe Zawody Konne w Poznaniu 
w  roku 1929, „Junak” 1929, nr 2, s.  29; Międzynarodowe Zawody Konne w  Poznaniu, „Przegląd 
Kawaleryjski” 1929, nr 3, s. 230; Kronika, „Jeździec i Hodowca” 1929, nr 13, s. 163.
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zatrudnieni żołnierze z 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 7. Wielkopolskiego Pułku 
Strzelców Konnych i Szwadronu Pionierów 3. Dywizji Kawalerii109.

Na konkursy przyjechały ekipy z Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
Węgier, Włoch oraz Polski. Zawody rozpoczęły się 17 maja 1929 roku „Konkursem 
Otwarcia” o nagrodę Prezesa Wielkopolskiego Klubu Jazdy Konnej. W czasie konkursu 
przyjechał Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki, któremu towarzyszył I Minister Spraw 
Wojskowych i Szef Administracji Armii gen. dyw. Daniel Konarzewski, reprezentujący 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie to spowodowało, że konkurs przerwano, 
a rozpoczęto „Konkurs im. Prezydenta RP”. Zwycięzcą został rtm. Włodzimierz 
Constantinesco, który wygrał srebrny puchar i nagrodę w kwocie 1500 zł110. 23 maja 
rozegrano konkurs o nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. 

Nagrody zdobyli:
I  –  por. Włodzimierz Korytkowski (14. Pułk Ułanów Jazłowieckich), 

„Ostry”, wygrana 1500 zł i nagroda honorowa Jakuba Ksawerego  
hr. Aleksandra Potockiego z Helenowa;

II  –  rtm. Tommasso Lequio di Assaba (Włochy), „Uraski”, wygrana 1200 zł;
III  –  por. Lombardo (Włochy), „Bacco”, wygrana 900 zł;
IV  –  ppłk Karol Rómmel (CWKaw. – 1. Pułk Strzelców Konnych), 

„Donneuse”, wygrana 600 zł;
V  –  rtm. Stefan Skupiński (16. Pułk Ułanów Wielkopolskich), „Narcyz”, 

wygrana 300 zł;
VI  –  por. Ludwik Michał Ferenstein (Wyższa Szkoła Wojenna – 20. Pułk 

Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego), „Kunerol”, wygrana 300 zł;
VII  –  rtm. Józef Piotr Trenkwald (CWKaw. – 8. Pułk Ułanów Księcia Józefa 

Poniatowskiego), „Zefir”, wygrana 300 zł;
VIII –  por. Władysław Zgorzelski (15. Pułk Ułanów Poznańskich), „Lezgin”, 

wygrana 300 zł;
IX  –  kpt. Tommasso Lequio di Assaba (Włochy), „Galantin”, wygrana 

150 zł;
X  –  por. Jan Strzałkowski (9. Pułk Ułanów Małopolskich), „Oberek”, 

wygrana 150 zł;
XI  –  rtm. Adam Królikiewicz (CWKaw. – 1. Pułk Szwoleżerów Józefa 

Piłsudskiego), „Nabab”, wygrana 150 zł;

109 Nowy hipodrom w Poznaniu, „Kurier Poznański” 1929, nr 224, wydanie poranne, s. 7; Kronika, „Jeździec 
i Hodowca” 1929, nr 16, s. 202; Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), 
red. Paweł Zaremba, Londyn 1962, s. 146; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 109.

110 Międzynarodowe zawody hippiczne w  Poznaniu zaszczycił swą obecnością p. Prezydent Rzplitej, 
„Polska Zbrojna” 1929, nr 135, s. 3; Zielone Święta w Poznaniu, „Przegląd Sportowy” 1929, nr 25,  
s.  2; Międzynarodowe zawody konne na Hipodromie w  Poznaniu, „Junak” 1929, nr 20, s.  391;  
W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s.  109; pobyt prezydenta RP w  Poznaniu był związany  
z otwarciem PWK.
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XII  –  por. Aleksander Sitek (15. Pułk Ułanów Poznańskich), „Marna”, wstęga;
XIII  –  por. Jan Sałęga (CWArt. – 2. Dywizjon Artylerii Konnej), „Nela”, 

wstęga;
XIV  –  rtm. Michał Jerzy Antoniewicz-Woysym (2. Pułk Szwoleżerów  

Rokitniańskich), „Jowisz”, wstęga;
XV  –  por. Stefan Starnawski (20. Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego), 

„Readgledt”, wstęga111.
III Międzynarodowe Zawody Konne w Warszawie w 1929 roku odbyły się 

pod protektoratem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Prezydenta Czechosłowacji 
Tomasza Masaryka, Prezydenta Finlandii Lauri Kristiana Relandera, Prezydenta 
Francji Gastona Doumergue, króla Włoch Wiktora Emanuela II, regenta Królestwa 
Węgier admirała Miklósa Horthy de Nagybánya. W komitecie honorowym znaleźli 
się: prezes Marszałek Józef Piłsudski, ambasadorowie i posłowie pełnomocni oraz 
attachés wojskowi państw reprezentowanych na międzynarodowych zawodach 
konnych w Warszawie, marszałkowie Sejmu i Senatu, członkowie rządu RP, prezesi 
towarzystw jeździeckich zrzeszonych w Polskim Związku Jeździeckim oraz dowódcy 
wielkich jednostek kawalerii112. 

Na zawody, które trwały od 1 do 12 czerwca 1929 roku, przyjechały ekipy 
z Czechosłowacji, Francji, Rumunii, USA, Węgier, Włoch i Polski113. Konkurs  
o nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się 
8 czerwca w Łazienkach. Dokonano wówczas zmian, których celem technicznym była 
próba wytrzymałości i pewności jeźdźca. Z tego też powodu każdy zawodnik musiał 
odbyć próbę w dwóch nawrotach i każdorazowo na innym koniu. Suma punktów 
osiągniętych na obydwu przejazdach decydowała o zwycięstwie. Do przebycia było 
18 przeszkód, wysokich około 1,30 m i szerokich na około 4,50 m; dystans około 
940 m, szybkość 440 m/min, a norma czasu 2 min 15 sek. Zapisanych było 90 koni 
pod 45 jeźdźcami.

Nagrody zdobyli:
I  –  hr. por. Pierre Clavé (Francja – 2. Pułk Kirasjerów), konie: „Le Trouvère” 

i „Quinine”, wygrana 3000 zł;
II  –  ppłk Karol Rómmel (CWKaw. – 1. Pułk Strzelców Konnych), konie: 

„Sterling” i „Donneuse”, wygrana 2000 zł;

111 W konkursie im. Pierwszego Marszałka Polski, „Dziennik Poznański” 1929, nr 119, s. 7; Międzynarodowe 
konkursy hippiczne, „Kurier Poznański” 1929, nr 236, wydanie poranne, s. 4; Międzynarodowe konkursy 
w Poznaniu, „Kurjer Warszawski” 1929, nr 140, wydanie poranne, s. 6; Kronika, „Jeździec i Hodowca” 
1929, nr 22, s. 299; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 111.

112 Trzecie Międzynarodowe Zawody Konne w Warszawie, Warszawa 1929, s. 17.
113 Wielkie zawody konne w Warszawie, „Polska Zbrojna” 1929, nr 138 s. 8; Trzecie wielkie międzynarodowe 

zawody konne z  udziałem najwybitniejszych jeźdźców zagranicznych, „Polska Zbrojna” 1929, nr 148, 
s. 8; Rewia najlepszych jeźdźców świata w warszawskich konkursach konnych, „Przegląd Sportowy” 1929, 
nr 27, s. 6.
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III  –  rtm. de Vienne (Francja), konie: „Perigord” i „Pompignac”, wygrana 
1000 zł;

IV do VI (podzielone):
 – ppłk Francesco Forquet (Włochy), konie „Capinera” i „Igea”;
 –   mjr František Ventura (Czechosłowacja – 8. Pułk Kawalerii), 

konie:„Eliot” i „Dravna”, wygrana 666 zł i 66 gr;
 –  por. Henryk Roycewicz (25. Pułk Ułanów Wielkopolskich), konie: 

„Black Boy” i „The Hoop”, wygrana 666 zł i 66 gr;
VII  –  mjr Brodford (Stany Zjednoczone), konie: „Jack Snipe” i „Proctor”, 

wygrana 400 zł; 
VIII  –  rtm. Tomasso Lequio di Assaba (Włochy), konie: „Uroshi” i „Galantin”, 

wygrana 300 zł;
IX  –  por. Stefan Starnawski (20. Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego), 

konie: „Readgledt” i „Hannibal”, wygrana 300 zł;
X  –  rtm. Wilhelm Lewicki (9. Pułk Strzelców Konnych), konie: „Karny” 

i „Fuszer”, wygrana 200 zł;
XI i XII (podzielone):
 –  rtm. Stefan Wacław Skupiński, (16. Pułk Ułanów Wielkopolskich), 

konie: „Narcyz” i „Płatowiec”, wygrana 200 zł;
 –  mjr Giullio Borsereli Di Rifreddo (Włochy), konie: „Stop” i „Crispa”, 

wygrana 200 zł;
XIII i XIV (podzielone):
 – por. de Rolland (Francja), konie: „Sage” i „Quivinal”, wygrana 100 zł;
 –  por. Gudin de Vallerin (Francja – Szkoła Kawalerii Saumur), konie: 

„Moise” i „Salamandre”, wygrana 100 zł;
XV  –  rtm. Michał Jerzy Antoniewicz-Woysym (2. Pułk Szwoleżerów  

Rokitniańskich), konie: „Banzaj” i „Jowisz”, wygrana 100 zł;
XVI  –  por. Paweł Dąbski-Nerlich ( 7. Wielkopolski Dywizjon Artylerii 

Konnej), konie: „Mała” i „Nero”, wygrana 100 zł.

Wstęgi otrzymali: rtm. Lombardo (Włochy), konie „Trebecco” i „Bacce”;  
por. Wojciech Biliński (5. Dywizjon Artylerii Konnej), konie „Faworytka” i „Florek”. 

Nagrody w imieniu Marszałka Józefa Piłsudskiego wręczał inspektor armii 
gen. dyw. Jan Romer114.

114 Międzynarodowe zawody konne, „Polska Zbrojna” 1929, nr 156, s. 11; L. Kon, Zespół włoski zdobywa 
Puchar Narodów, „Przegląd Sportowy” 1929, nr 31, s. 3; idem, Międzynarodowe Zawody Konne 1929 r. 
w Warszawie, „Jeździec i Hodowca” 1929, nr 24, s. 337; idem, Przegląd Trzecich Międzynarodowych 
Zawodów Konnych w  Warszawie, „Przegląd Kawaleryjski” 1929, nr 9/10, s.  227; W. Pruski, Dzieje 
konkursów..., op. cit., s. 111.
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IV Międzynarodowe Zawody Konne w Warszawie odbyły się w 1930 roku pod 
protektoratem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Prezydenta Czechosłowacji Tomasza 
Masaryka, Prezydenta Finlandii Lauri Kristiana Relandera, Prezydenta Francji Gastona 
Doumergue, króla Włoch Wiktora Emanuela II, regenta Królestwa Węgier admirała 
Miklósa Horthy de Nagybánya, a w skład komitetu honorowego wchodzili: prezes – 
Marszałek Józef Piłsudski, ambasadorowie i posłowie pełnomocni oraz attachés wojskowi 
państw reprezentowanych na międzynarodowych zawodach konnych w Warszawie, 
marszałkowie Sejmu i Senatu, członkowie rządu RP, prezesi towarzystw jeździeckich 
zrzeszonych w Polskim Związku Jeździeckim oraz dowódcy wielkich jednostek kawalerii115. 
Na zawody przybyły ekipy z Francji, Włoch i Polski. W przeddzień otwarcia konkursów 
do Belwederu przybyli członkowie Zarządu Towarzystwa Międzynarodowych i Krajo-
wych Zawodów Konnych ppłk dypl. Jan Karcz i mjr Józef Szostak, którzy poprosili, 
aby Marszałek zaszczycił swą obecnością otwarcie imprezy. Tego samego dnia delegacja 
Francji przybyła do Belwederu, gdzie wpisała się do księgi audiencyjnej z wyrazami czci  
i uznania dla Marszałka. Natomiast ekipa z Włoch złożyła wieniec na Grobie Nieznanego 
Żołnierza116.

Konkurs o nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego 
rozegrano 8 czerwca. Startowało 48 koni pod 24 jeźdźcami. Zawodnicy mieli do 
pokonania 18 przeszkód, o wysokości około 1,40 m, szerokości około 5 m na 
dystansie około 920 m, szybkość 440 m/min, a norma czasu wynosiła 2 min 6 sek. 

Nagrody zdobyli:
I  –  por. Henry Pernot du Breuil (Francja), konie: „Don Giovani” i „Popol”, 

wygrana 2500 zł i nagroda honorowa Marszałka Józefa Piłsudskiego;
II  –  rtm. Pierre Bertran de Balanda (Francja), konie: „Bolivard” i „Papillon 

XIV”, wygrana 1775 zł;
III  –  rtm. Adam Królikiewicz (CWKaw. – 1. Pułk Szwoleżerów Józefa 

Piłsudskiego), konie: „Milord” i „Dream”, wygrana 1250 zł;
IV  –  por. Kazimierz Szosland (CWKaw. – 2. Pułk Ułanów Grochowskich 

im. gen. Dwernickiego), konie: „Ali” i „Olaf”, wygrana 900 zł;
V  –  por. Pierre Clavé (Francja – 2. Pułk Kirasjerów), konie: „Robespierre” 

i „Le Trouvere”, wygrana 750 zł;
VI  –  rtm. Fernando Filipponi (Włochy), konie: „Nargil” i „Nasello”, wygrana 

600 zł;
VII  –  por. Henryk Roycewicz (CWKaw. – 25. Pułk Ułanów Wielkopolskich), 

konie: „The Hoop” i „Black Boy”, wygrana 500 zł;
VIII –  por. Włodzimierz Korytkowski (14. Pułk Ułanów Jazłowieckich), 

konie: „Nida” i „Ostryga”, wygrana 400 zł;

115 Program Międzynarodowych Zawodów Konnych, Warszawa – Łazienki 1930.
116 IV międzynarodowe konkursy hippiczne w stolicy, „Polska Zbrojna” 1930, nr 147, s. 3; W. Jędrzejewicz, 

J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, T. 3, s. 182.
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IX  –  por. Józef Najnert (3. Pułk Ułanów), konie: „Ład” i „Kajtuś”, wygrana 
300 zł;

X  –  por. Wojciech Biliński (5. Dywizjon Artylerii Konnej), konie: „Florek” 
i „Faworytka”, wygrana 250 zł;

XI  –  rtm. Zdzisław Dziadulski (1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego), 
konie: „Ostrożny” i „Olbrzym”, wygrana 200 zł;

XII  –  por. Władysław Zgorzelski (15. Pułk Ułanów Poznańskich), konie: 
„Nines” i „Mała”, wygrana 175 zł;

XIII –  rtm. de Vienne (Francja – 9. Pułk Dragonów), konie: „Vollant III“ 
i „Seduisdant“, wygrana 160 zł;

XIV  –  or. Roman Józef Pohorecki (14. Pułk Ułanów Jazłowieckich), konie: 
„Farsa” i „Optymista”, wygrana 140 zł;

XV  –  kpt. Jan Sałęga (2. Dywizjon Artylerii Konnej), konie: „Nela” i „Rabuś”, 
wygrana 125 zł.

Wstęgę otrzymał por. Romuald Marian Łuszczewski (3. Pułk Ułanów), który 
jechał na „Orlicy” i „Matadorze II”117.

W 1931 roku Międzynarodowe Zawody Konne w Warszawie odbyły się  
28 i 31 maja oraz 1, 2, 3, 6, 7 i 8 czerwca. Na rozgrywki przyjechały ekipy z Francji, 
Rumunii, Szwajcarii i Polski. Rozpoczęcie konkursów poprzedziła prezentacja drużyn, 
które prowadził przewodniczący Komisji Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych 
Zawodów Konnych, dowódca 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego płk dypl. 
Jan Karcz. Prezentacja odbywała się przy dźwiękach hymnów narodowych każdego 
z państw reprezentowanych na zawodach118. Konkurs o nagrodę Armii Polskiej  
im. Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się 3 czerwca. Zawodnicy mieli 
do pokonania 18 przeszkód o wysokości około 1,40 m, szerokich około 5 m, dystans 
wynosił około 935 m, szybkość 440 m/min, a norma czasu 2 min 8 sek. Startowało 
68 koni i 34 jeźdźców. 

Nagrody zdobyli:
I  –  por. Henry Pernot du Breuil (Francja), konie: „Wilcome” i „Popol”,  

4 błędy, wygrana 2500 zł i nagroda honorowa Marszałka Józefa  
Piłsudskiego, którą była statuetka z brązu;

II  –  kpt. Jan Sałęga (2. Dywizjon Artylerii Konnej), konie: „Nela” 
i „Marocco”, 8 błędów, wygrana 1750 zł;

117 V i VI Dzień Międzynarodowych Wyścigów Konnych w Warszawie, „IKC” 1930, nr 153, s. 9; L. Kon,  
IV-te międzynarodowe zawody konne w  Warszawie, „Jeździec i  Hodowca” 1930, nr 24, s.  449-450;  
idem, IV Międzynarodowe Zawody Konne w Warszawie, „Przegląd Kawaleryjski” 1930, nr 10, s. 269- 
-270; W. Pruski, Dzieje konkursów ..., op. cit., s. 135.

118 Przed międzynarodowymi zawodami hippicznymi w Warszawie, „Polska Zbrojna” 1931, nr 143, s. 7; 
W przededniu międzynarodowych zawodów konnych w  stolicy, „Polska Zbrojna” 1931, nr 144, s.  10; 
Międzynarodowe Zawody Konne, „Polska Zbrojna” 1931, nr 147, s. 8; W. Pruski, Dzieje konkursów..., 
op. cit., s. 144.
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III  –  por. Seweryn Kulesza (10. Pułk Strzelców Konnych), konie: „Olkusz” 
i „Vermeille”, 11 błędów, wygrana 1250 zł;

IV  –  por. Zygmunt Ruciński (13. Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej), konie: 
„Rabuś” i „Roksana”, 12 błędów, wygrana 900 zł;

V  –  rtm. Pierre Bertran de Balanda (Francja), konie: „Bolivar” i „Papillon 
XIV”, 12 błędów, wygrana 750 zł;

VI  –  mjr Michał Jerzy Antoniewicz-Woysym (2. Pułk Szwoleżerów Rokit-
niańskich), konie: „Jowisz” i „Oberek”, 12 błędów, wygrana 600 zł;

VII  –  por. Pierre Clavé (Francja – 2. Pułk Kirasjerów), konie: „Index” 
i „Gamin”, 12 i ½ błędów, wygrana 500 zł;

VIII  –  mjr Charles-Gustave Kuhn (Szwajcaria), konie: „Secretaire” i „Corona”, 
13 i ¼ błędów, wygrana 400 zł;

IX  –  por. Roman Józef Pohorecki (14. Pułk Ułanów Jazłowieckich), konie: 
„Optymista” i „Farsa”, 16 błędów, wygrana 300 zł;

X  –  por. Haecky (Szwajcaria), konie: „Wexford” i „Severina”, 16 błędów, 
wygrana 250 zł;

XI  –  por. Paweł Nerlich-Dąbski (7. Wielkopolski Dywizjon Artylerii 
Konnej), konie: „Nero” i „Regent”, 16 błędów, wygrana 200 zł;

XII – r tm. Stefan Starnawski (20. Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego), 
konie: „Pikuś” i „Donneuse”, 17¼ błędów, wygrana 175 zł;

XIII –  por. Stanisław Czerniawski (17. Pułk Ułanów Wielkopolskich), konie: 
„Legzin” i „Łuszer”, 19¼ błędów, wygrana 160 zł;

XIV  –  por. Jan Strzałkowski (9. Pułk Ułanów Małopolskich), konie: „Nines” 
i „Orgia”, 20¾ błędów, wygrana 140 zł;

XV  –  por. Wojciech Biliński (5. Dywizjon Artylerii Konnej), konie: „Florek” 
i „Faworytka”, 21½ błędów, wygrana 125 zł.

Wstęgi otrzymali: por. de Tillière (Francja), konie: „Litue” i „Obscur”; 
kpt. Petre Kirkulescu (Rumunia), konie: „Imperat” i „Gascony”; por. Henri Rang 
(Rumunia), konie: „Marron Glacé” i „Lux”; por. Romuald Marian Łuszczewski  
(3. Pułk Ułanów), konie: „Matador” i „Orlica”; rtm. Kazimierz Szosland (CWKaw. 
– 2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego), konie: „Madzia „ i „Alli”; 
por. Zdzisław Kawecki (10. Pułk Strzelców Konnych), konie: „Ład” i „Olaf”.

Nagrody zwycięzcom w imieniu Marszałka Józefa Piłsudskiego wręczał 
gen. bryg. Gustaw Orlicz-Dreszer119.

W 1932 roku w związku z przygotowaniami do X Letniej Olimpiady  
w Los Angeles, Polski Związek Jeździecki i Towarzystwo Międzynarodowych 
i Krajowych Zawodów Konnych postanowiły nie urządzać w tym roku w Warszawie 
międzynarodowych zawodów konnych i zdecydowały się zorganizować tylko 

119 Międzynarodowe Zawody Konne, „Polska Zbrojna” 1931, nr 151, s.  8; Kronika sportowa, „Przegląd 
Kawaleryjski” 1931, nr 9, s. 196, 197; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 146.
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centralne zawody krajowe120. Odbyły się w dniach 13-21 maja, pod protektoratem 
Prezydenta RP, a honorowym prezesem był Marszałek Józef Piłsudski. Konkurs 
o nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego urządzono 
18 maja w Łazienkach121. Parcours składał się z 20 przeszkód o wysokości około 
1,40 m, szerokości około 5 m. Trasa przejazdu wynosiła około 1000 m, szybkość 
425 m/min, norma czasu 2 min 12 sek. W konkursie wystartowało 47 koni, 
z zapisanych 59. 

Nagrody zdobyli:
I  –  kpt. Jan Sałęga (CWArt. – 2. Dywizjon Artylerii Konnej), „Nela”, bez 

błędu, wygrana 1125 zł;
II  –  por. Roman Józef Pohorecki (14. Pułk Ułanów Jazłowieckich), „Farsa”, 

bez błędu, wygrana 800 zł;
III  –  rtm. Kazimierz Szosland (CWKaw. – 2. Pułk Ułanów Grochowskich 

im. gen. Dwernickiego), „Alli”, 4 błędy, wygrana 560 zł;
IV i V (podzielone):
 –  mjr Michał Jerzy Antoniewicz-Woysym (CWKaw. – 2. Pułk Szwoleżerów 

Rokitniańskich), „Jowisz”, 4 błędy, wygrana 365 zł;
 –  por. Jan Strzałkowski (9. Pułk Ułanów Małopolskich), „Oberek”,  

4 błędy, wygrana 365 zł;
VI  –  ppłk w st. sp. Karol Rómmel, „Aljant“, 4¾ błędów, wygrana 270 zł;
VII  –  mjr Józef Piotr Trenkwald (CWKaw. – 8. Pułk Ułanów Księcia Józefa 

Poniatowskiego), „Madzia”, 8 błędów, wygrana 225 zł;
VIII  –  por. Zygmunt Ruciński (13. Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej), „Roksana”, 

8 błędów, wygrana 145 zł;
IX  –  por. Paweł Nerlich-Dąbski (7. Wielkopolski Dywizjon Artylerii 

Konnej), „Poluś”, 8 błędów, wygrana 145 zł;
X  – ppłk w st.sp. Karol Rómmel, „Łan“, 8 błędów, wygrana 120 zł;
XI  –  por. Stanisław Łukaszewicz (19. Pułk Ułanów Wołyńskich), „Nida”, 

8¾ błędów, wygrana 95 zł;
XII  –  rtm. Wilhelm Lewicki (Wyższa Szkoła Wojenna – 9. Pułk Strzelców 

Konnych), „Kikimora”, 10¼ błędów, wygrana 70 zł;
XIII  –  por. Zygmunt Ruciński (13. Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej), „Reszka”, 

11 błędów, wygrana 60 zł;
XIV  –  por. Wojciech Biliński (5. Dywizjon Artylerii Konnej), „Niespodzianka”, 

12 błędów, wygrana 60 zł;
XV  –  por. Wojciech Biliński (5. Dywizjon Artylerii Konnej), „Rabuś”, 

12 błędów, wygrana 60 zł.

120 W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 155.
121 W przededniu zawodów konnych w stolicy, „Polska Zbrojna” 1932, nr 124, s. 9.
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Wstęgi otrzymali: kpt. Jan Sałęga (CWArt. – 2. Dywizjon Artylerii Konnej), 
„Marokko”; mjr Michał Jerzy Antoniewicz-Woysym (CWKaw. – 2. Pułk Szwoleżerów 
Rokitniańskich), „Readgledt”; rtm. Józef Najnert (3. Pułk Ułanów), „Ład”; rtm. Adam 
Królikiewicz (CWKaw. – 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego), „Milord”; 
por. Henryk Roycewicz (25. Pułk Ułanów Wielkopolskich), „The Hoop”.

Nagrody zwycięzcom wręczył przybyły w trakcie trwania konkursu Prezydent 
RP prof. Ignacy Mościcki. Kpt. Sałęga otrzymał też nagrodę honorową Marszałka 
Piłsudskiego w postaci obrazu, a por. Pohorecki nagrodę szefa Sztabu Głównego 
gen. bryg. Janusza Tadeusza Gąsiorowskiego – neseser podróżny122.

W 1933 roku Międzynarodowe Konkursy Hipiczne odbyły się w Warszawie 
w dniach 2-12 czerwca. Na zawody przyjechały ekipy z Czechosłowacji, Francji, 
Rumunii i Polski123.

Konkurs o nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego rozegrano 7 czerwca. Jego warunki były następujące: 20 przeszkód 
o wysokości około 1,40 m, szerokości 4,50 m, dystans wynosił około 880 m, szybkość 
przejazdu 440 m/min, norma czasu 2 min. Nagrodą honorową Ministra Spraw 
Wojskowych Marszałka Piłsudskiego była rzeźba w brązie (koń na przeszkodzie), 
a drugą nagrodą, ufundowaną przez Prezesa Rady Ministrów Janusza Jędrzejewicza 
był neseser. W konkursie uczestniczyło 27 jeźdźców i 54 konie. 

Nagrody zdobyli:
I  –  rtm. Kazimierz Szosland (CWKaw. – 2. Pułk Ułanów Grochowskich  

im. gen. Dwernickiego), konie: „Promień” i „Ali”, 28 błędów, wygrana 
2500 zł oraz nagroda honorowa ministra spraw wojskowych;

II  –  kpt. Petre Kirculescu (Rumunia), konie: „Gascon” i „Pir”, 34¾ błędów, 
wygrana 1750 zł i nagroda honorowa prezesa Rady Ministrów;

III  –  rtm. Seweryn Roman Kulesza (CWKaw. – 10. Pułk Strzelców Konnych), 
konie: „Nida” i „Milord”, 41½ błędów, wygrana 1250 zł;

IV  –  por. Pierre Cavallié (Francja), konie: „Castaniette” i  „Olivette”, 
442/4 błędów, wygrana 900 zł;

V  –  por. Tomo Tudoran (Rumunia), konie: „Zefir” i  „Goldstern”, 
46¾ błędów, wygrana 750 zł;

VI  –  por. Zygmunt Ruciński (Szkoła Podchorążych Artylerii – 13. Kresowy 
Pułk Artylerii Lekkiej), konie: „Reszka” i „Roksana”, 51 błędów, 
wygrana 600 zł;

122 Krajowe zawody konne w Łazienkach, „Polska Zbrojna” 1932, nr 135, s. 6; Konkurs Armii Polskiej na 
zawodach konnych w Warszawie, „Ilustrowany Kurjer Codzienny” 1932, nr 139, s. 1; Zawody konne 
w Łazienkach, „Przegląd Sportowy” 1932, nr 41, s. 5; L. Kon, Krajowe Zawody Konne w Warszawie, 
„Jeździec i Hodowca” 1932, nr 22, s. 256, 257; L. Kon, Kilka uwag o warszawskich krajowych zawodach 
konnych w  roku 1932, „Przegląd Kawaleryjski” 1932, nr 10/11, s.  311, 312; W. Pruski, Dzieje 
konkursów..., op. cit., s. 157.

123 2 VI – 12 VI 10 dni na hipodromie w Łazienkach, „Przegląd Sportowy” 1933, nr 43, s. 4; W. Pruski, 
Dzieje konkursów ..., op. cit., s. 165.
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VII  –  por. Roman Józef Pohorecki (CWKaw. – 14. Pułk Ułanów Jazłowieckich), 
konie: „Farsa” i „Optymista”, 51¼ błędów, wygrana 500 zł;

VIII  –  kpt. Hynek Bycek (Czechosłowacja), konie: „Gabriela” i „Kamil”, 
52¼ błędów, wygrana 400 zł;

IX  –  por. Narcyz Łopianowski (1. Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk.  
Bolesława Mościckiego), konie: „Kładka” i „Sarna”, 58 błędów, wygrana 
300 zł;

X  –  por. Jean de Tilière (Francja), konie: „Acis” i  „Papillon XIV”, 
67¼ błędów, wygrana 250 zł;

XI  –  por. Janusz Komorowski (CWKaw. – 1. Pułk Ułanów Krechowieckich 
im. płk. Bolesława Mościckiego), konie: „Oberek” i „Owoc”, 67¾ błędów, 
wygrana 200 zł;

XII  –  kpt. Wojciech Biliński (Szkoła Podchorążych Artylerii – 5. Dywizjon 
Artylerii Konnej), konie: „Niespodzianka” i „Rabuś”, 822/4 błędów, 
wygrana 167 zł;

XIII  –  mjr Józef Piotr Trenkwald (CWKaw. – 8. Pułk Ułanów Księcia Józefa 
Poniatowskiego), konie: „Regent” i „Madzia”, 822/4 błędów, wygrana 
167 zł;

XIV  –  por. Paweł Dąbski-Nerlich (7. Wielkopolski Dywizjon Artylerii 
Konnej), konie: „Poluś” i „Nero”, 872/4 błędów, wygrana 140 zł;

XV  –  por. Tadeusz Sokołowski (CWKaw. – 1. Pułk Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego), konie: „Readgledt” i „Donneuse”, 922/4 błędów, wygrana 
125 zł.

Wstęgi honorowe otrzymali: kpt. Stateczny (Czechosłowacja), konie: „Elliot” 
i „Horemin Go-on”; por. Jerzy Andrei (Rumunia), konie: „Gratis” i „Mignon”; 
por. J. Dobes (Czechosłowacja), konie: „Dravna” i „Campa”.

Nagrodę Ministra Spraw Wojskowych w imieniu Marszałka, rtm. Szoslandowi 
wręczył inspektor armii gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer, a kpt. Kirculescu inspektor 
armii gen. dyw. Juliusz Rómmel. Po zakończeniu konkursu, przy dźwiękach orkiestry 
pułkowej, odbyły sie popisy konne zespołu podoficerów 1. Pułku Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego124.

W 1934 roku do Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów 
Konnych należały następujące formacje wojskowe: 1., 2., 3. Pułk Szwoleżerów, 1.,2., 
4., 5., 7., 9., 11., 17., 19., 20., 24., 25., 26., 27. Pułk Ułanów, 1., 2., 3., 5., 7., 
8., 10. Pułk Strzelców Konnych, 2., 3., 7., 8., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19., 20., 
21., 22., 24., 27., 29., 30. Pułk Artylerii Lekkiej, 33. Dywizjon Artylerii Lekkiej,  

124 Międzynarodowe zawody konne, „Polska Zbrojna” 1933, nr 157, s. 8; Piękne zwycięstwo rtm. Szoslanda 
w  konkursie o  nagrodę im. Marszałka Piłsudskiego, „Przegląd Sportowy” 1933, nr 46, s.  4; Kronika 
sportowa, „Przegląd Kawaleryjski” 1933, nr 7, s.  103-104; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., 
s. 166-167.
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5., 8., 9., 10. Pułk Artylerii Ciężkiej, 1. Pułk Artylerii Najcięższej, 1., 2., 4., 5., 6., 
9., 12., 14. Dywizjon Artylerii Konnej i Centrum Wyszkolenia Artylerii125.

VII Międzynarodowe Zawody Konne odbyły się w dniach 1-11 czerwca 
1934 roku, pod protektoratem Prezydenta RP, a honorowym prezesem był Marszałek 
Józef Piłsudski126.

Wówczas zarząd Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów 
Konnych stanowili: prezes – ks. Janusz Radziwiłł, wiceprezesi: gen. dyw. Juliusz 
Rómmel, gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer, gen. bryg. dr Bolesław Wieniawa-
Długoszowski, członkowie: płk dypl. Zbigniew Wincenty Brochwicz-Lewiński, 
ks. Olgierd Czartoryski, por. Stefan Cichocki, Tadeusz Dachowski, płk dypl. 
Antoni Trzaska-Durski, hr.  Aleksander Dzieduszycki, płk inż. Tadeusz Filipowicz,  
rtm. Franciszek Flatau, rtm. dypl. Marcin Freyman, rtm. dypl. Tadeusz Halik, inż. Jan 
Grabowski, płk dypl. Jan Karcz, hr. Michał Komorowski, rtm. Leon Kon, kpt. Szymon 
 Mayblum, ppłk dypl. Adam Mniszek, rtm. Witold Piotrowski, Kazimierz  Skarżyński, 
red.  Aleksander Szejnach, Henryk Zandbang. W skład komisji technicznej wchodzili: 
przewodniczący – płk dypl. Antoni Trzaska-Durski, skarbnik – ppłk dypl. Adam 
Mniszek, inspektor toru, rtm. Wiktor Piotrowski, referent sportowy – rtm. Leon Kon, 
gospodarz stadionu – kpt. Szymon Mayblum, sekretarz – rtm. dypl. Marcin Freyman, 
gospodarz tow. – rtm. Franciszek Flatau, referent spraw ogólnych – por. Stefan 
Cichocki, referent prasowy – red. Antoni Szejnach127. Na zawody przyjechały ekipy 
z Czechosłowacji, Francji, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Szwecji i Polski128.

Konkurs międzynarodowy o nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego odbył się 6 czerwca 1934 roku. Zawodnicy mieli do 
pokonania 18-20 przeszkód, wysokich 1,40 m, szerokich około 4,5 m, szybkość 
400 m/min. Uczestniczyło w nim 19 jeźdźców na 38 koniach. 

Nagrody zdobyli:
I  –  por. Heinz Brandt (Niemcy – Szkoła Kawalerii Hanower), konie: 

„Tora” i „Baron IV”, 4 błędy, nagroda honorowa Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (rzeźba prof. Edwarda Wittiga, przedstawiająca postać 
króla Władysława Warneńczyka);

II  –  Axel Holst129 (Niemcy), konie: „Egly” i „Ahnherr”, 4 błędy, nagroda 
honorowa (puchar);

125 Udział wojska w Tow. Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych, „Polska Zbrojna” 1934, nr 75, 
s. 10; według zamieszczonej listy formacji wojskowych w Programie VII Międzynarodowych Oficjalnych 
Zawodów Konnych, Warszawa 1934, s. 10, do 15.05.1934 roku wszystkie pułki kawalerii zgłosiły swą 
przynależność do Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych.

126 VII Międzynarodowe Oficjalne Zawody Konne, Warszawa 1934, s.  2; W. Pruski, Dzieje konkursów...,  
op. cit., s. 185.

127 VII Międzynarodowe Oficjalne Zawody Konne, s. 3, 4.
128 T. G. Przedstawiamy gości 6-ciu narodów, którzy startować będą na międzynarodowych zawodach konnych 

w Łazienkach, „Przegląd Sportowy” 1934, nr 44, s. 5.
129 Axel Holst, z pochodzenia Szwed, hodowca koni w Prusach Wschodnich. Prawdopodobnie oficer SS. 

Na zawodach występował jako cywil. Zmarł 26.01.1935 r.
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III  –  rtm. Harald Momm (Niemcy – Szkoła Kawalerii Hanower), konie: 
„Benno” i „Baccarat”, 16 błędów, nagroda honorowa (płaskorzeźba);

IV, V, VI (podzielone):
 –  por. Maurice de Bartillat (Francja – Szkoła Kawalerii Saumur), konie: 

„Rollot” i „Wilcome”, 19 błędów;
 –  por. Michał Mieczysław Wojciech Gutowski (17. Wielkopolski Pułk 

Ułanów), konie: „Hanum” i „Warszawianka”, 19 błędów, indywidualna 
nagroda honorowa (szabla);

 –  por. Paweł Dąbski-Nerlich (7. Wielkopolski Dywizjon Artylerii), konie: 
„Polus” i „Nero”, 19 błędów;

VII  –  por. Maurice Gudin de Vallerin (Francja –13. Pułk Dragonów), konie: 
„Ecuyere” i „Exercice”, 20 błędów, indywidualna nagroda honorowa 
(kryształ);

VIII, IX, X (podzielone):
 –  por. Kurt Hasse (Niemcy), konie: „Der Mohr” i „Olaf”, 20 błędów;
 –  kpt. Nobili (Francja – 36. Pułk Artylerii), konie: „Cherubin” i „Mekino”, 

20 błędów;
 –  mjr dypl. Wilhelm Lewicki (GISZ – 9. Pułk Strzelców Konnych), 

konie: „Dunkan” i „Kikimora”, 20 błędów;
XI  –  por. Roman Józef Pohorecki (CWKaw. – 14. Pułk Ułanów Jazłowie-

ckich), konie: „Savannah” i „Farsa”, 25 błędów;
XII, XIII, XIV, XV (podzielone):
 –  por. Arnold Nowak (17. Pułk Artylerii Lekkiej), konie: „Oliwer” 

i „Odra”, 28 błędów;
 –  por. K. Insbergs (Łotwa), konie: „Kangars” i „Klaips”, 28 błędów;por. 

Stanisław Czerniawski (17. Wielkopolski Pułk Ułanów), konie: „Walny” 
i „Dion”, 28 błędów;

 –  por. Aleksander Rylke (14. Pułk Ułanów Jazłowieckich), konie: „Wiśka” 
i „Tur”, 28 błędów130.

„Polska Zbrojna” tak opisała pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego na konkursie: 
Punktualnie o godz. 16-ej przybył na stadion w Łazienkach p. Marszałek Piłsudski  
z córkami. Samochód wiozący p. Marszałka stanął przed wejściem do loży reprezentacyjnej. 
Tu powitał p. Marszałka zarząd Tow. Międz. i Krajowych Zawodów Konnych z prezesem 
ks. J. Radziwiłłem i wiceprezesami gen. Rómmlem i gen. Wieniawą-Długoszowskim 
na czele, oraz szef Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych ppłk. dypl. Sokołowski i szef 
Dep. Kawalerji płk. dypl. Karcz. Na schodach, wiodących do loży, gdzie szpaler utworzyli 

130 VII międzynarodowe zawody konne, „Polska Zbrojna” 1934, nr 153, s. 4; Konkurs Armii polskiej wygrywa  
por. Brandt (Niemcy), „IKC” 1934, nr 157, s.  12; T.  G., Nowy sukces jeźdźców i  koni niemieckich, 
„Przegląd Sportowy” 1934, nr 46, s. 4; Kronika sportowa, „Przegląd Kawaleryjski” 1934, nr 8, s. 201;  
W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 188; brakuje informacji o nagrodach pieniężnych uzyskanych 
przez zawodników.
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oficerowie 1.p. szwol. powitał p. Marszałka Piłsudskiego premjer [Leon] Kozłowski 
w otoczeniu członków rządu i generalicja z gen. Gąsiorowskim, gen. Jarnuszkiewiczem, 
gen. Głuchowskim i gen. Kordjan-Zamorskim na czele. Po powitaniu p. Marszałek wraz 
z córkami zajął miejsce w loży reprezentacyjnej na I piętrze w towarzystwie prezesa 
i wiceprezesów T.M.K.Z.K. oraz płk. dypl. Karcza, płk. dypl. Brochwicz-Lewińskiego, 
ppłk. dypl. Sokołowskiego, ppłk. Buslera, kpt. Lepeckiego i kpt. Miładowskiego. Przez 
cały czas bytności swojej na stadjonie p. Marszałek żywo interesował się przebiegiem 
i wynikami zawodów. Po zakończeniu zawodów wojskowe ekipy zagraniczne zostały 
zaproszone do loży Pana Marszałka w celu przedstawienia się. Zespołom jeździeckim 
towarzyszyli attachés wojskowi Niemiec, Francji i Łotwy, poza tem ekipie niemieckiej 
towarzyszył również komendant Szkoły Kawalerji w Hanowerze gen. Dalwigh. Następnie 
Pan Marszałek Piłsudski w otoczeniu generalicji i członków zarządu Tow. zszedł na tor 
i osobiście wręczył zwycięzcom nagrody i wstęgi131.

Była to już ostatnia wizyta Marszałka na Międzynarodowych Zawodach 
Konnych, 12 maja 1935 roku Józef Piłsudski zmarł. Z powodu żałoby VIII Między-
narodowe Zawody Konne przesunięto na jesień. Rozpoczęły się 26 września i trwały 
do 3 października. Protektorat honorowy objął Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki, 
a honorowym prezesem został Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. dyw. Edward 
Śmigły-Rydz132.

Na zawody przyjechały ekipy z Łotwy, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski 
i Wolnego Miasta Gdańska (byli to zawodnicy cywilni). Biorący udział w zawodach 
przedstawiciel armii Królestwa Rumunii kpt. Petre Kirculescu tak wówczas wyraził 
się o stadionie w Łazienkach: Łazienki są ideałem dla każdego jeźdźca. Cudowne poło-
żenie, budowa i ustawienie przeszkód, czyni je niewątpliwie jednym z najpiękniejszych 
i najlepszych torów hippicznych Europy133.

Konkurs międzynarodowy o nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego odbył się 3 października 1935 roku. Na torze ustawiono 
17 przeszkód, wysokich na 1,40 m, szerokich na 4,5 m, wymagających 20 skoków. 
Dystans liczył około 920 m, norma czasu przy szybkości 440 m/min wynosiła 2 min 
6 sek. Do konkursu zgłosiło się 38 jeźdźców: 7 włoskich oficerów, 6 węgierskich 
oficerów, 5 niemieckich oficerów, 3 łotewskich oficerów i 17 polskich oficerów. 
Dla uczestników konkursu, którzy zajęli piętnaście pierwszych miejsc, wyznaczono 
nagrodę pieniężną w kwocie 10 000 zł. Pierwsza nagroda wynosiła 2500 zł, a ostatnia 
125 zł. Ponadto dla trzech pierwszych zawodników konkursu przewidziano nagrody 

131 P. Marszałek Piłsudski na konkursach hippicznych w Łazienkach, „Polska Zbrojna” 1934, nr 153, s. 1; 
W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, T. 3, s. 314; Gen. Franz 
Maria von Dalwigk zu Lichtenfels (1876-1947), stanowisko komendanta Szkoły Kawalerii w Hanowerze 
zajmował w latach 1931-1937.

132 Program VIII Międzynarodowych Oficjalnych i Krajowych Zawodów Konnych w Warszawie, Warszawa 
1935.

133 Jotge, Reprezentacja Italii i Niemiec stworzy atmosferę wielkiego sportu na stadionie hippicznym w Łazienkach, 
„Przegląd Sportowy” 1935, nr 103, s. 5.
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honorowe, które ufundowali: I – Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. dyw. Edward 
Śmigły-Rydz – karabelę; II – Prezes Rady Ministrów Walery Sławek – rzeźbę w brązie 
przedstawiającą św. Jerzego134; III – Minister Spraw Wojskowych gen. bryg. Tadeusz 
Zbigniew Kasprzycki – srebrny puchar.

Nagrody zdobyli:
I  –  por. Renzo Bonivento (Włochy – Szkoła Kaw. Pinerolo), konie: „Serpe” 

i „Ronco”, bez błędu;
II  –  por. Heinz Brandt (Niemcy), konie: „Tora” i „Baron IV”, ¾ błędów;
III  –  ppłk Giullio Borsarelli Di Rifreddo (Włochy), konie: „Torno” i „Crispa”, 

4 błędy;
IV  –  mjr Tommasso Lequio di Assaba (Włochy), konie: „Star” i „Bufalina”, 

4 błędy;
V  –  rtm. Kazimierz Szosland (CWKaw. – 2. Pułk Ułanów Grochowskich 

im. gen. Dwernickiego), konie: „Zapał” i „Donneuse”, 5 błędów;
VI  –  mjr dypl. Wilhelm Lewicki (GISZ – 9. Pułk Strzelców Konnych), 

konie: „Dunkan” i „Kikimora”, 7 błędów;
VII  –  rtm. József von Platthy (Węgry – Pułk Huzarów), konie: „Gergelyviter” 

i „Sello”, 8 błędów;
VIII  –  por. Michał M. W. Gutowski (17. Pułk Ułanów Wielkopolskich), 

konie: „Znachor” i „Traviata”, 8¾ błędów;
IX  –  por. Stanisław Czerniawski (17. Pułk Ułanów Wielkopolskich), konie: 

„Wenecja” i „Dion”, 9¼ błędów;
X  –  rtm. Harald Momm (Niemcy – Szkoła Kawalerii Hanower), konie: 

„Bianka” i „Bacarat IV”, 9¾ błędów;
XI  –  por. Schlickum (Niemcy – Szkoła Kawalerii Hanower), konie: „Dedo” 

i „Wange”, 10¼ błędów;
XII  –  mjr Giulo Cacciandra (Włochy – Szkoła Kawalerii Pinerolo), konie: 

„Illo” i „Marte”, 11¾ błędów;
XIII  –  rtm. Stefan Wacław Skupiński (8. Pułk Strzelców Konnych), konie: 

„Carmena” i „Promień”, 15 błędów;
XIV i XV (podzielone):
 –  por. Janusz Komorowski (1. Pułk Ułanów Krechowieckich 

im. płk. Bolesława Mościckiego), konie: „Wizja” i „Zbój IV”, 16¼ 
błędów; 

 –  por. Teodors Broks (Łotwa – 1. Pułk Kawalerii), konie: „Klaips” 
i „Nameja”, 16¼ błędów.

Wstęgi otrzymali: kpt. Franciszek Mrowec (5. Dywizjon Artylerii Konnej), 
konie: „Rita” i „Sabinka”; por. art. A. von Endrödy (Węgry), konie: „Keve”;  
i „Nefelejts”; kpt.  Fernando Filipponi (Włochy – Szkoła Kaw. Pineroli), konie: 

134 Świętego Jerzego w wielu armiach uznawano za patrona żołnierzy.
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„Nereide” i „Nasello”; kpt. art. K. von Csch (Węgry), konie: „Klio” i „Murza”; 
rtm. Tadeusz Sokołowski (1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego), konie: 
„Poluś” i „Zbieg II”; por. Narcyz Łopianowski (1. Pułk Ułanów Krechowieckich 
im. płk. Bolesława Mościckiego), konie: „Sarna II” i „Susz”; por. Stanisław  
Siedlecki (CWKaw. – 8. Pułk Strzelców Konnych), konie: „Saratoga” i „Znachor III”; 
por. Stanisław Morawski (14. Pułk Artylerii Lekkiej), konie: „Trubadur” i „Wiking II”.

13 oficerów nie ukończyło konkursu. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych 
gen. dyw. Edward Śmigły-Rydz wręczył zwycięzcom nagrody, a koniom przypiął wstęgi135.

IX Międzynarodowe Zawody Konne w Warszawie trwały od 28 maja do  
8 czerwca 1936 roku. Na zawody przyjechały ekipy z Francji, Japonii, Łotwy,  
Niemiec, Rumunii i Polski136. Konkurs międzynarodowy o nagrodę Armii Polskiej  
im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbył się 4 czerwca. Dla zwy-
cięzcy Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. dyw. Edward Śmigły-Rydz ufundował 
nagrodę w postaci złotego medalu z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Nagrody zdobyli:
I  –  rtm. Marten von Barnekow (Niemcy – Szkoła Kawalerii Hanower), 

konie: „Olaf” i „Der Aar”, 0 błędów, nagroda honorowa gen. dyw. 
Edwadra Rydza-Śmigłego;

II  –  por. Kurt Hasse (Niemcy – Szkoła Kawalerii Hanower), konie: „Tora” 
i „Fridolin”, 8 błędów, nagroda honorowa prezesa Rady Ministrów  
gen. dyw. dr. Felicjana Sławoja-Składkowskiego;

III  –  por. Andrè Broussaud (Francja – Szkoła Kawalerii Saumur), konie: 
„Exercice” i „Choquine”, 8 błędów, nagroda honorowa Ministra Spraw 
Wojskowych gen. dyw. Tadeusza Zbigniewa Kasprzyckiego;

IV i V (podzielone):
 –  kpt. Paweł Dąbski-Nerlich (7. Wielkopolski Dywizjon Artylerii 

Konnej), konie: „Wielki książę” i „Poluś”, 8 błędów;
 –  kpt. Wojciech Biliński (5. Dywizjon Artylerii Konnej), konie: „Florek-

-Siłacz” i „Zefir IV”, 8 błędów;
VI  –  mjr dypl. Wilhelm Lewicki (CWKaw. – 9. Pułk Strzelców Konnych  

im. gen. Kazimierza Pułaskiego), konie: „Dunkan” i „Wenecja”, 8¼ 
błędów;

VII  –  por. Constantin Apostol (Rumunia), konie: „Idila” i „Dracustie”, 
9¼ błędów;

VIII  –  por. Stanisław Czerniawski (17. Pułk Ułanów Wielkopolskich), konie: 
„Dion” i „Promień”, 12 błędów;

135 VIII Międzynarodowe Zawody Konne, „Polska Zbrojna” 1935, nr 273, s.  4; Jeździec włoski zdobywa 
nagrodę im. Marszałka Piłsudskiego, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1935, nr 276, s. 18; Dwa dni 
porażek naszej hippiki, „Przegląd Sportowy” 1935, nr 107, s. 6; Kronika sportowa, „Przegląd Kawaleryjski” 
1935, nr 11, s. 621, 622; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 222.

136 Olimpijska próba hippiki, „Przegląd Sportowy” 1936, nr 45, s. 3; T. Grabowski, Batalia na stadionie 
w Łazienkach, „Przegląd Sportowy” 1936, nr 47, s. 4.
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IX i X (podzielone):
 –  por. Schlickum (Niemcy – Szkoła Kawalerii Hanower), konie: „Fanfare” 

i „Wotan”, 12¼ błędów;
 –  rtm. Tadeusz Sokołowski (CWKaw. – 1. Pułk Szwoleżerów Józefa 

 Piłsudskiego), konie: „Zbieg” i „Arka”, 12¼ błędów;
XI  –  por. Maurice de Bartillat (Francja – Szkoła Kawalerii Saumur), konie: 

„Welcome” i „Anousta”, 13¼ błędów;
XII  –  por. Felix Tzopescu (Rumunia), konie: „Fulger i „Taifun”, 13¼ błędów;
XIII  –  por. Teodors Broks (Łotwa), konie: „Namejs” i „Klaips”, 14¼ błędów;
XIV i XV (podzielone):
 –  por. Brinkmann (Niemcy), konie: „Wotansbruder” i  „Sambo”, 

16 błędów;
 –  rtm. Kazimierz Szosland (2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. 

Dwernickiego), konie: „Zapał” i „Zwiahel”, 16 błędów;
 –  por. Janusz Komorowski (CWKaw. – 1. Pułk Ułanów Krechowie-

ckich im. płk. Bolesława Mościckiego), konie: „Wizja” i „Zbój IV”, 
16 błędów;

 –  por. Constantin Zahei (Rumunia), konie: „Troitza” i „Feldioara”, 
16 błędów;

 –  por. Michał Mieczysław Wojciech Gutowski (CWKaw. – 17. Pułk 
Ułanów Wielkopolskich), konie: „Warszawianka” i  „Traviata”, 
16 błędów.

Wstęgi otrzymali: – rtm. Harald Momm (Niemcy – Szkoła Kawalerii  
Hanower), „Baccarat”; por. Georges Maxim (Rumunia), „Moft”; kpt. baron Takeichi 
Nishi (Japonia), „Asafuji”; por. L. Ozols (Łotwa), „Auseklis”; por. Bronisław Skulicz 
(2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego), „Wezyr”; por. Yves Benoist 
Gironière (Francja), „Castagnette”; por. Jean des Roches de Chassay (Francja), 
„Damiette”, por. Stanisław Morawski (14. Pułk Artylerii Lekkiej), „Wiking II”.

Nagrody zwycięzcom wręczył gen. dyw. Edward Śmigły-Rydz137.
W 1937 roku X Międzynarodowe Zawody Konne odbyły się pod protektora-

tem Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego i honorowego prezesa Generalnego 
Inspektora Sił Zbrojnych marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza138. Komisję techniczną 
zawodów stanowili: przewodniczący – płk dypl. Antoni Durski-Trzaska, skarbnik 
Towarzystwa – ppłk dypl. Adam Mniszek, sekretarz Towarzystwa – mjr dypl. Marcin 

137 Międzynarodowe zawody konne, „Polska Zbrojna” 1936, nr 158, s. 4; Konkurs o nagrodę im. Marsz.  
Piłsudskiego przynosi zwycięstwo rtm. Barnekowa (Niemcy), „IKC” 1936, nr 156, s.  20; Kronika 
sportowa, „Przegląd Kawaleryjski” 1936, nr 8, s.  198, 199; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., 
s. 236; w sprawozdaniach nie podano wysokości nagród pieniężnych za zajęte miejsca oraz drugich koni 
zawodników, którzy zdobyli wstęgi.

138 Kronika sportowa, „Przegląd Kawaleryjski” 1937, nr 3, s. 357, 358; E. Rydz-Śmigły na stopień marszał-
ka Polski awansowany 10 listopada 1936 r.
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Freyman, gospodarz Towarzystwa – mjr Mieczysław Bigoszewski, referent sportowy 
– rtm. Leon Kon, inspektor toru – rtm. Witold Piotrowski, gospodarz stadionu –  
rtm. Józef Zdanowicz, referent prasy i propagandy – red. Jan Bednarski139. W zawo-
dach wzięły udział zespoły z Łotwy, Rumunii, Polski oraz pojedynczy jeźdźcy 
z Niemiec i Szwecji140.

Konkurs międzynarodowy o nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego  Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego odbył się 3 czerwca 1937 roku. Ogólna suma nagród 
wynosiła 10 000 zł. Na konkurs przyjechał marszałek Edward Śmigły-Rydz. 
Wydarzenie to tak opisał sprawozdawca „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”: 
Powitany on został fanfarami trębaczy pułku szwoleżerów, poczym orkiestra tegoż pułku 
odegrała hymn narodowy. Samochód, wiozący Marszałka w towarzystwie adjutanta  
rtm. [Edwarda] Mańkowskiego, wjechał na środek stadjonu. Wychodzącego z samo-
chodu Marszałka powitał prezes Towarzystwa międzynarod. i kraj. zawodów konnych  
ks. Radziwiłł w otoczeniu członków zarządu, witali go także generałowie Kasprzycki, 
Głuchowski, Rómmel, Schally, Wieniawa-Długoszowski, Zahorski, prezes Pols. Zw. 
Jeździeckiego pułk. Brochwicz-Lewicki, prezes Tow. Zachęty do hodowli koni 
hr. Komorowski, prezes Pols.Komi. Olimpijskiego pułk. Glabisz, pułk. Trzasko-Durski, 
pułk. Wenda, komendant miasta pułk. Machowicz i in. Marszałek Śmigły-Rydz przeszedł 
wzdłuż szpaleru oficerów pułku szwoleżerów, witany okrzykami publiczności „niech 
żyje” i udał się na górę do loży honorowej, z której jeszcze przed trzema laty śledził 
konkurs Marszałek Piłsudski. Marszałek Śmigły-Rydz pozostał na konkursach do końca 
obserwując z zainteresowaniem ich przebieg141.

Nagrody zdobyli: 
I  –  por. Janusz Komorowski (CWKaw. – 1. Pułk Ułanów Krechowieckich 

im. płk. Bolesława Mościckiego), konie: „Zbój IV” i „Zbieg II”, 
0 błędów, nagroda honorowa marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza;

II  –  por. Constantin Apostol (Rumunia), konie: „Dracustie” i „Bucurie”, 
4 błędy, nagroda honorowa premiera RP gen. dyw. dr. Felicjana 
Sławoja-Składkowskiego;

III  –  por. Janis Pencis (Łotwa – 1. Pułk Kawalerii), konie: „Mikelis” 
i „Indulis”, 7¼ błędów, nagroda honorowa Ministra Spraw Wojskowych 
gen. dyw. Tadeusza Zbigniewa Kasprzyckiego;

IV  –  por. Aleksander Rylke (CWKaw. – 14. Pułk Ułanów Jazłowieckich), 
konie: „Bimbus” i „Promień”, 8 błędów;

V  –  por. Ludvigs Ozols (Łotwa), konie: „Auseklis” i „Nargus”, 8 błędów;

139 Program 1937. Międzynarodowe Oficjalne Zawody Konne, Warszawa 1937.
140 10 dni emocji jeździeckich rozpoczynają w sobotę Łazienki, „Przegląd Sportowy” 1937, nr 42, s. 3; L. Kon, 

X Międzynarodowe Oficjalne Zawody Konne w Warszawie, „Jeździec i Hodowca” 1937, nr 18, s. 340.
141 Świetne zwycięstwo polskiego jeźdźca na torze w Łazienkach, „IKC” 1937, nr 154, s. 20; M. Jabłonowski, 

P. Stawecki, Następca Komendanta. Edward Śmigły-Rydz, Pułtusk – Warszawa 2013, s. 231.
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VI  –  por. Bronisław Józef Skulicz (CWKaw. – 2. Pułk Ułanów Grochowskich 
im. gen. Dwernickiego), konie: „Aroza” i „Sztandar”, 12 błędów;

VII  –  rtm. Janusz Kapuściński (26. Pułk Ułanów im. hetmana Jana Karola 
Chodkiewicza), konie: „Turniej I” i „Tancerz”, 12 błędów;

VIII  –  por. Felix Tzopescu (Rumunia), konie: „Fulger” i „Jolka”, 12 błędów;
IX  –  ppor. Stanisław Konrad Wołoszowski (CWKaw. – 1. Pułk Strzelców 

Konnych), konie: „Żubr II” i „Astra VII”, 12 błędów;
X  –  kpt. Paweł Dąbski-Nerlich (7. Wielkopolski Dywizjon Artylerii 

Konnej), konie: „Poluś” i „Wielki Książę”, 122/4 błędów;
XI  –  por. Jerzy Witold Stanisław Bilwin (CWKaw. – 3. Pułk Szwoleżerów 

Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego), konie: „Arlekin III” 
i „Andahar”, 16 błędów;

XII  –  mjr dypl. Wilhelm Lewicki (CWKaw. – 9. Pułk Strzelców Konnych 
im. gen. Kazimierza Pułaskiego), konie: „Kikimora” i „Dunkan”, 
17 błędów;

XIII  –  kpt. Willi Nelke (Niemcy), konie: „Libelle” i „Monhott”, 18 błędów;
XIV  –  kpt. Wojciech Biliński (5. Dywizjon Artylerii Konnej), konie: „Zefir IV” 

i „Florek-Siłacz”, 19¼ błędów;
XV  –  rtm. Stanisław Czerniawski (CWKaw. – 17. Pułk Ułanów 

Wielkopolskich), konie: „Aragwa i „Dion”, 20 błędów.

Wstęgi otrzymali: rtm. Jan Mossakowski (1. Pułk Strzelców Konnych), 
„Wenecja”; por. Constantin Zahei (Rumunia), „Troitza”; por. Henri Rang (Rumunia), 
„Delfis”; por. Georges Maxim (Rumunia), „Drumet”; rtm. Kazimierz Szosland  
(2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego), „Torpeda II”; por. Tadeusz 
Gerlecki (25. Pułk Ułanów Wielkopolskich), „Avans“; por. Teodors Broks (Łotwa), 
„Namejs”; por. Albert Wojciechowski (2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich), „Zerwi-
kaptur”; por. Toma Tudoran (Rumunia), „Fantana-Doamnei”; por. Mieczysław 
Ludwik Cezary Bukowski (15. Pułk Ułanów Poznańskich), „Tarzan”142.

Dziennikarz „Kurjera Warszawskiego”, obserwujący konkurs, tak opisał 
to wydarzenie: Nie zdążyliśmy jeszcze ochłonąć z wrażeń, gdy efektowny Zbój IV pod 
por. Komorowskim skończył bieg bez błędu. W dużej mierze jest to zasługa jeźdźca. Potrafił 
on wyczuć każdy odruch wierzchowca i naprowadzić na przeszkodę ambitnego skoczka. Po 
piętnastominutowej przerwie rozpoczęły się parcoursy na drugich koniach. Wyniki punktowe 
drugiego nawrotu były na ogół gorsze, co tłumaczyć należy zdenerwowaniem poszczególnych 
jeźdźców. Jest to zresztą zupełnie zrozumiałe w momencie takiej walki o zaszczytną nagrodę 
Armii Polskiej. Liczymy już tylko na pierwsze miejsce por. Komorowskiego, gdyż Rumun 
por. Apostol na obu koniach ma zaledwie cztery błędy. Kiedy na torze zjawia się pełen 
dynamiki Zbieg II milczenie zalega cały stadion. Wśród tej drażniącej ciszy Zbieg bierze 

142 Świetne zwycięstwo polskiego jeźdźca na torze w Łazienkach, „IKC” 1937, nr 154, s. 20; Kronika sportowa, 
„Przegląd Kawaleryjski” 1937, nr 7, s. 124-125.
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lekko pierwszą przeszkodę i sadzi ku drugiej. Jeździec pochylony nieco ku przodowi pracuje 
nad każdym szczegółem skoku. Naprowadza konia ze spokojem, który nam w tym momencie 
imponuje i zbliża się ku trzem kolejnym ustawionym jedna po drugiej barierom. Przy 
drugiej wierzchowiec muska lekko drąg, nie zrzuca go jednak i już za chwilę przelatuje 
wysoko nad dalszym, znika w dole, przesadza blisko ustawioną „siedemnastkę”, wspina się 
ponad ostatnią i mija celownik bez punktów karnych. W tej samej chwili zrywa się burza 
oklasków i rozlegają się okrzyki. – Jesteśmy na pierwszym miejscu…143.

XI Międzynarodowe Zawody Konne w Warszawie trwały od 28 maja do  
5 czerwca 1938 roku, pod protektoratem Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego 
i honorowego prezesa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych marszałka Edwarda 
Śmigłego-Rydza144. Na zawody przyjechały ekipy z Belgii, Francji, Niemiec, 
Rumunii, Turcji i Polski145. Konkurs międzynarodowy o nagrodę Armii Polskiej 
im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbył się 2 czerwca. Nagrody 
honorowe ufundowali: Generalny Inspektor Sił Zbrojnych marszałek Edward 
Śmigły-Rydz (złoty żeton z podobizną Marszałka Józefa Piłsuskiego), prezes Rady 
Ministrów gen. dyw. dr Felicjan Sławoj-Składkowski (koń z brązu) i Minister 
Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusz Zbigniew Kasprzycki (puchar z brązu). 
Zawodnicy mieli do pokonania dystans 940 m, 18 przeszkód o wysokości 1,40 m, 
szerokości 4,5 m, wymagających wykonania 23 skoków. Tempo jazdy 440 m/min,  
a norma czasu 2 min 9 sek.

Nagrody zdobyli:
I  –  rtm. Kurt Hasse (Niemcy), konie: „Tora” i „Goldammer”, 0 błędów, 

wygrana 2500 zł oraz nagroda honorowa marszałka Edwarda Śmigłego- 
-Rydza;

II  –  rtm. Janusz Komorowski (CWKaw. – 1. Pułk Ułanów Krechowieckich 
im. płk. Bolesława Mościckiego), konie: „Zbieg II” i „Bimbus”,  
1¼ błędów, wygrana 1750 zł oraz nagroda honorowa prezesa Rady 
Ministrów gen. dyw. dr. Felicjana Sławoja-Składkowskiego;

III  –  por. Jean des Roches de Chassay (Francja), konie: „Pyrennées”  
i „Batailleuse”, wygrana 1250 zł oraz nagroda honorowa Ministra Spraw 
Wojskowych gen. dyw. Tadeusza Zbigniewa Kasprzyckiego;

IV  –  kpt. Cevat Giirkan (Turcja), konie: „Akindji” i „Yidiz”, wygrana 825 zł;
V  –  por. Saim Polatkan (Turcja), konie: „Ok” i „Tchakal”, wygrana 825 zł;
VI  –  kpt. Jacques Chevallier (Francja), konie: „Gros-Jean” i „D'Huis”, 

wygrana 600 zł;
VII  –  kpt. Jean Gonze (Belgia), konie: „Babette” i „Ali-Baba”, wygrana 500 zł;
VIII  –  por. Max Huck (Niemcy), konie: „Fridolin” i „Olaf”, wygrana 400 zł;

143 Konkursy hippiczne w Łazienkach, „Kurjer Warszawski” 1937, nr 151, s. 6, wydanie poranne.
144 Kronika sportowa, „Przegląd Kawaleryjski” 1938, nr 4, s. 569, 570.
145 Międzynarodowe zawody konne w Warszawie, „IKC” 1938, nr 144, s. 11.
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IX  –  kpt. Toma Tudoran (Rumunia), konie: „Codina” i „Pir”, wygrana 
300 zł;

X  –  por. Maurice de Bartillat (Francja), konie: „Olivette” i „Castagnette”, wygrana 
250 zł;

XI  –  kpt. Constantin Zahei (Rumunia), konie: „Hunter” i „Troitza”, wygrana 
160 zł;

XII  –  rtm. Harald Momm (Niemcy), konie: „Baccarat” i „Alchimist”, wygrana 160 zł;
XIII  –  por. Zygmunt Franciszek Józef Bilwin (CWKaw. – 19. Pułk Ułanów 

Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego), konie: „Arlekin III” i „Arka 
I”, wygrana 160 zł;

XIV  –  ppor. Władysław Tomaszewski (1. Pułk Strzelców Konnych), konie: 
„Bąk” i „Ryś”, wygrana 160 zł;

XV  –  por. H. H. Brinckmann (Niemcy), konie: „Baron IV” i „Oberst II”, 
wygrana 160 zł.

Wstęgi otrzymali: por. Roman Józef Pohorecki (CWKaw. – 14. Pułk Ułanów 
Jazłowieckich), konie: „Andahar” i „Abd-el-Krim”; kpt. Cevart Kula (Turcja), konie: 
„Tchapkene” i „Gutchlu”; kpt. Constantin Apostol (Rumunia), konie: „Dracu-stie” 
i „Bucurie”; rtm. Antoni Mieczysław Męczarski (7. Pułk Ułanów Lubelskich 
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego), konie: „Boraks” i „Czako”; rtm. Stanisław 
Czerniawski (CWKaw. – 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich), konie: „Aragwa” 
i „Celebes”; por. Stanisław Leonard Wołoszowski (CWKaw. – 1. Pułk Strzelców 
Konnych), konie: „Żubr” i „Astra VII”.

Nagrodę zwycięzcy, rtm. Hasse, wręczył marszałek Edward Śmigły-Rydz,  
II nagrodę, w imieniu prezesa Rady Ministrów, wręczył Minister Komunikacji Juliusz 
Ulrych, III nagrodę gen. dyw. Tadeusz Zbigniew Kasprzycki146.

XII Międzynarodowe Zawody Konne w Warszawie trwały od 25 maja 
do 5 czerwca 1939 roku, pod protektoratem Prezydenta RP prof. Ignacego 
Mościckiego i prezesa honorowego marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza147. Na zawody 
przyjechały ekipy z Łotwy, Rumunii, Szwecji i Polski148. Konkurs międzynarodowy 
o nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbył 
się 1 czerwca. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 940 m, a norma czasu wynosiła 
2 min i 9 sek. Startujących jeźdźców było 44. 

146 Naczelny Wódz na Międzynarodowych Zawodach Konnych, „Polska Zbrojna” 1938, nr 152, s.  2; 
W konkursie Armii Polskiej zwyciężył rtm. Hasse (Niemcy), „IKC” 1938, nr 153, s. 11; Sukcesy jeźdźców 
Rumunii na stadionie w Łazienkach, „Przegląd Sportowy” 1938, nr 45, s. 3; Kronika sportowa, „Przegląd 
Kawaleryjski” 1938, nr  7, s.  129, 130; Sprawozdanie z  XI Międzynarodowych Oficjalnych Zawodów 
Konnych, „Jeździec i Hodowca” 1938, nr 17, s. 366; W. Pruski, Dzieje konkursów..., op. cit., s. 273.

147 Kronika sportowa, „Przegląd Kawaleryjski” 1939, nr 1, s. 122.
148 Międzynarodowe zawody konne, „Przegląd Sportowy” 1939, nr 41, s. 4.
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Nagrody zdobyli:
I  –  kpt. Constantin Zahei (Rumunia), konie: „Graur” i „Hunter”, wygrana 

2500 zł oraz nagroda honorowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 
marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza;

II  –  por. hr. Svante Bielke (Szwecja), konie: „Skattman” i „Fux”, wygrana 1750 zł 
i nagroda honorowa prezesa Rady Ministrów gen. dyw. dr. Felicjana 
Sławoja-Składkowskiego;

III  –  kpt. art. Arnold Nowak (17. Pułk Artylerii Lekkiej), konie: „Dziedzic” 
i „Torreador II”, wygrana 1250 zł i nagroda honorowa Ministra spraw 
wojskowych gen. dyw. Tadeusza Zbigniewa Kasprzyckiego;

IV  –  por. Ludvigs Ozols (Łotwa – 1. Pułk Kawalerii), konie: „Tale” 
i „Auseklis”, wygrana 900 zł;

V  –  por. Nils v. Ankarcrona (Szwecja), konie: „Verona” i „Sampo”, wygrana 
675 zł;

VI  –  por. Stanisław Leonard Wołoszowski (CWKaw. – 1. Pułk Strzelców 
Konnych), konie: „Blondyna” i „Bimbus”, wygrana 675 zł;

VII  –  rtm. Stanisław Czerniawski (CWKaw. – 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich 
im. Króla Bolesława Chrobrego), konie: „Aragwa” i „Celebes”, wygrana 
400 zł;

VIII –  por. Janis Pancis (Łotwa – 1. Pułk Kawalerii), konie: „Mikelis” 
i „Plume”, wygrana 400 zł;

IX  –  kpt. art. Leon Burniewicz (CWKaw. – 20. Pułk Artylerii Lekkiej), 
konie: „Ares” i „Wicher VI”, wygrana 250 zł;

X  –  por. Władysław Tomaszewski (1. Pułk Strzelców Konnych), konie: 
„Bąk” i „Anitra II”, wygrana 250 zł;

XI  –  por. Stig Holm (Szwecja), konie: „Gits” i „Orestes”, wygrana 160 zł;
XII  –  kpt. art. Wojciech Biliński (4. Dywizjon Artylerii Konnej), konie: 

„Zefir IV” i „Florek-Siłacz”, wygrana 160 zł;
XIII –  rtm. Roman Józef Pohorecki (CWKaw. – 14. Pułk Ułanów 

Jazłowieckich), konie: „Czujny” i „Abd-El-Krim”, wygrana 160 zł;
XIV  –  rtm. Janusz Komorowski (CWKaw. – 1. Pułk Ułanów Krechowieckich 

im. płk. Bolesława Mościckiego), konie: „Astra” i „Zbieg II”, wygrana 
160 zł;

XV  –  kpt. Felix Tzopescu (Rumunia), konie: „Fulger” i „Jolka”, wygrana 
160 zł;

Wstęgi otrzymali: rtm. Bronisław Józef Skulicz (CWKaw. – 2. Pułk 
Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego), konie: „Aral II” i „Dunkan”; 
rtm. Jerzy Witold Stanisław Bilwin (CWKaw. – 3. Pułk Szwoleżerów Mazowieckich  
im. pułkownika Jana Kozietulskiego), konie: „Czarodziej” i „Branka III”; por. Stefan 
Orpiszewski (1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego), konie: „Czar III” i „Żelazna”; 
rtm. Antoni Mieczysław Męczarski (7. Pułk Ułanów Lubelskich im. Generała 
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Kazimierza Sosnkowskiego), konie: „Ipsos” i „Czako”; kpt. Joan Epure (Rumunia), 
konie: Carpen” i „Mandra”; mjr Seweryn Kulesza (7. Pułk Ułanów Lubelskich  
im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego), konie: „Znachor III” i „Zefir IX”; 
ppor. Michał Tadeusz Zasław Sroczyński (7. Pułk Ułanów Lubelskich im. Generała 
Kazimierza Sosnkowskiego), konie: „Aparat III” i „Boraks”.

Nagrody zwycięzcom tego konkursu wręczył marszałek Edward Śmigły-Rydz149.
Był to już ostatni międzynarodowy konkurs o nagrodę Armii Polskiej 

im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W dwunastu 
konkursach, zorganizowanych w latach 1927-1939, trzykrotnie zwyciężali oficerowie 
polscy, francuscy i niemieccy, dwukrotnie włoscy, jeden raz wygrał oficer rumuński.

ZAŁĄCZNIK

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE TOWARZYSTWA MIĘDZYNARODOWYCH 
I KRAJOWYCH ZAWODÓW KONNYCH W POLSCE150.

ppłk SG Józef Beck;
Władysław Berger;
mjr SG Mieczysław Biernacki;
mjr SG Antoni Jan Bogusławski;
płk SG Rolland Włodzimierz Bogusz;
rtm. Mieczysław Chachaj;
Henryk Chełmicki;
mjr w st. sp. Jan Kazimierz Chodowiecki;
kpt. Jan Chodźko-Borejko;
por. rez. Tadeusz Dachowski;
płk SG dr Bolesław Wieniawa-Długoszowski;
gen. bryg. Gustaw Orlicz-Dreszer;
płk Leon Dunin-Wolski;
płk SG Antoni Durski-Trzaska;
mjr SG Kazimierz Juliusz Tadeusz Dworak;
kpt. Kazimierz Dworakowski;
Aleksander hr. Dzieduszycki;
Bohdan Dzięciołowski;
por. SG Henryk Zygmunt Dzieślewski;
płk Feliks Adam Dziewicki;

149 Zawody Konne w Łazienkach, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 150, s. 7, wydanie poranne; Kpt. Zahei 
(Rumunia) zwyciężył w  konkursie „Armii Polskiej, „IKC” 1939, nr 151, s.  10; XII Międzynarodowe 
Oficjalne Zawody Konne w Warszawie, „Przegląd Kawaleryjski” 1939, nr 8, s. 253-255; W. Pruski, Dzieje 
konkursów..., op. cit., s. 286.

150 Trzecie Międzynarodowe Zawody Konne, Warszawa 1929, s. 12-14.
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rtm. Aleksander Gałachcin;
rtm. Stefan Gołaszewski;
inż. Jan Grabowski;
Tadeusz Grabowski;
Eugeniusz Grzybowski;
ppłk SG Józef Hałaciński;
rtm. SG Tadeusz Halik;
mjr inż. Stanisław Hochstim;
inż. Stanisław Hulanicki;
płk Tadeusz Jawor;
Tadeusz Jaworski;
Tadeusz Jentys;
Fryderyk Jurjewicz;
rtm. Czesław Kadenacy;
rtm. Stefan Kasimir;
por. Henryk Kiedrzyński;
por. Mścisław Stefan Koczorowski;
rtm. Leon Kon;
rtm. Marian Korczak;
kpt. int. Mateusz Korniak;
płk SG Adam Korytowski;
rtm. Stanisław Kossowski;
Henryk Kozieradzki;
Walerian Kronenberg;
mjr SG Marian Kułakowski;
Eryk Kurnatowski;
Konrad Libicki;
por. Tadeusz Lindner;
Kazimierz ks. Lubomirski;
mjr Marian Łapin;
rtm. Bernard Łubieński;
ppłk SG Tadeusz II Machalski;
ppłk SG Fryderyk Dominik Józef Mally;
Stefan Markowski;
rtm. Kazimierz Max;
Antoni Miszewski;
ppłk SG Adam Mniszek;
kpt. SG Gustaw Nowosilski;
rtm. Stanisław Olszewski;
Stanisław Osiecki;
płk Konrad Piekarski;
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rtm. Witold Piotrowski;
rtm. Mieczysław Podgórski;
płk Zygmunt Podhorski;
Wiktor Podoski;
ppłk dypl. Witosław Porczyński;
Józef hr. Potocki;
mjr SG Stanisław Marian Próchnicki;
Konstanty hr. Przeździecki;
Stefan hr. Przeździecki;
Mieczysław Radwan;
mjr Leon Rahden;
por. Henryk Roycewicz;
gen. dyw. Juliusz Rómmel;
ppłk Karol Rómmel;
Karol Rościszewski;
rtm. Jerzy Rose;
rtm. Mieczysław Rostafiński;
Roman Rudniewski;
rtm. Włodzimierz Waldemar Rytarowski;
Wacław Sikorski;
Emil Vacqueret;
Albert hr. Wielopolski;
inż. Wiśniewski;
Stanisław Wotowski;
płk SG Sergiusz Zahorski;
por. Kazimierz Zaleski;
Konstanty hr. Zamoyski;
Henryk Zandbang;
mjr SG Zdzisław Żórawski.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono rodowód konkursów hipicznych w Polsce na tle rozwoju 
tego sportu w Europie w drugiej połowie XIX wieku oraz w pierwszych dekadach 
wieku XX. Autor przedstawił osiągnięcia polskich zawodników – oficerów Wojska 
Polskiego – w konkursach organizowanych zarówno w kraju, jak i zagranicą w okresie 
międzywojennym. Szczególnie dużo miejsca autor poświęcił kwestiom organizacyjnym 
i przebiegowi konkursów hipicznych o Nagrodę Armii Polskiej im. Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, organizowanych w Warszawie w latach 1927-1939.

ABSTRACT

The article presents the pedigree of equestrian sport competitions in Poland against 
a background of the development of this sport in Europe in the second half of the 19th 
century and in the first decades of the 20th century. The author presented the achievements 
of Polish competitors – officers of the Polish Army – in hippic contests organized both 
in the country and abroad in the interwar period. Particularly a lot of organizational 
issues and the course of hippy competitions for the Polish Army's prize named after the 
first Marshal of Poland Józef Piłsudski, organized in Warsaw in the years of 1927-1939, 
were described.
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„Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego” są czasopismem publikującym artykuły naukowe poświęcone historii 
wojskowości, bibliotekoznawstwu i informacji naukowej. Prace te są efektem badań 
pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz licznego grona naukowców, 
historyków i bibliotekarzy z innych instytucji wojskowych i cywilnych. 

Komitet Naukowy „Studiów i Materiałów CBW”, kierowany przez dr. Jana
Tarczyńskiego – Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, działającego także 
w polskich ośrodkach historyczno-naukowych w Wielkiej Brytanii, tworzą naukowcy
reprezentujący wojskowe i cywilne ośrodki badawcze z kraju i ze świata.

Celem periodyku jest stworzenie platformy badawczej, dostępnej dla wszystkich
zainteresowanych współczesnymi problemami wojska, jego historią i dokonaniami, 
zagadnieniami obronności kraju, a także bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
w wojsku.

Poglądy i opinie wyrażone na łamach „Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” są wyłącznie poglądami i opiniami 
autorów i nie mogą być utożsamiane z poglądami i opiniami Redakcji.






