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Wstęp

1

2

3

L. Bujan, 2 Pułk Strzelców Konnych
„Ziemi Hrubieszowskiej”, Warszawa
2000, s. 16.
2 p. strzelców kon. Budowa mostu
i pływalni, „Żołnierz Polski” 1932,
nr 36, s. 721.
Dwudziestolecie 2 Pułku Strzelców Konnych, „Wiadomości Hrubieszowskie”
1937, nr 28, s. 1.

2 Pułk Strzelców Konnych odegrał szczególną rolę w życiu mieszkańców ziemi hrubieszowskiej, a więź zrodzona między wojskiem a społeczeństwem w znaczący sposób
wpłynęła na życie społeczno-kulturalne i obywatelską postawę mieszkańców Hrubieszowa. Pułk, stojąc na straży bezpieczeństwa hrubieszowskiej społeczności, uczestniczył również w jej życiu religijnym i patriotycznym, a także angażował się w wiele
przedsięwzięć realizowanych na terenie miasta.
W monografii pułku napisanej przez Leonida Bujana możemy przeczytać, że
nieoficjalnie jednostka ta nosiła nazwę 2 Pułku Strzelców Konnych „Ziemi Hrubieszowskiej”1, a w prasie międzywojennej żołnierze w nim służący nazywani byli przez
miejscową społeczność „barwnymi motylami”2. Mieszkańcy ziemi hrubieszowskiej
w uznaniu zasług wojennych pułku: […] ofiarowali mu sztandar, z życzeniami by sztandar
ten wiódł pułk do nowej chwały3.
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie postanowiło w szczególny
sposób uczcić stulecie powstania 2 Pułku Strzelców Konnych, wydając katalog prezentujący kolekcję muzealiów związanych z historią pułku i losami jego żołnierzy.
W katalogu ukazano tło historyczne powstania kolekcji, a także w sposób syntetyczny przedstawiono dzieje pułku. W części katalogowej zaprezentowano muzealia
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L. Bujan, dz.cyt.
J.S. Wojciechowski, 2 Pułk Strzelców
Konnych, Pruszków 1998.
2 Pułk Strzelców Konnych, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, t. 32,
Warszawa 2013.

wchodzące w skład kolekcji, na którą składają się m.in. zdjęcia, dokumenty i militaria.
W katalogu znalazły się również biogramy żołnierzy pułku, którzy odegrali szczególną
rolę w powstaniu kolekcji.
W opracowaniu rysu historycznego i biogramów żołnierzy 2 Pułku Strzelców Konnych wykorzystano materiały znajdujące się w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie oraz w zbiorach hrubieszowskiego muzeum, artykuły publikowane
w prasie w okresie międzywojennym, a także opracowania dotyczące pułków kawalerii,
w tym autorstwa Leonida Bujana 2 Pułk Strzelców Konnych „Ziemi Hrubieszowskiej”4
i Jerzego S. Wojciechowskiego 2 Pułk Strzelców Konnych5. W ostatnim czasie ukazała
się również monografia pułku wydana w ramach serii Wielka Księga Kawalerii Polskiej
1918-19396.
Prace nad wydaniem katalogu umożliwiły ponowne nawiązanie kontaktów z rodzinami nieżyjących już byłych żołnierzy pułku, co zaowocowało pozyskaniem nowych,
cennych informacji o ich służbie wojskowej oraz materiałów fotograficznych, a także
pozwoliło dotrzeć do nieznanych materiałów historycznych związanych z funkcjonowaniem jednostki. W powstaniu publikacji bardzo pomocne okazały się również
archiwalia i pamiątki znajdujące się w Sali Tradycji 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, jak też zdjęcia i dokumenty w zasobach Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica
w Hrubieszowie i Centralnego Archiwum Tradycji Lokalnej przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej oraz w prywatnych zbiorach zaprzyjaźnionych z muzeum regionalistów, kolekcjonerów i pasjonatów historii.
Szczególne słowa wdzięczności autorka kieruje pod adresem: Marii Ciesielczuk,
Heleny Kwaśniewskiej, Marty Podgórskiej, Katarzyny Sucheckiej, Beaty Krzyżewskiej-Lichorobiec, Jerzego Krzyżewskiego (†), Andrzeja Byliny, Leszka Byliny, Patryka Czerwonki, Mirosława Borysiewicza, Janusza Jędrzejewskiego, Jacka Łacińskiego,
Stanisława Jurczuka, Grzegorza Dańczuka, Andrzeja Sawińca i Pawła Nowaka.
W katalogu zamieszczona została również recenzja napisana przez dr. hab. Edmunda Juśko, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, na potrzeby realizacji zadania.
Wydanie katalogu zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu
„Wspieranie działań muzealnych”, nazwa zadania „Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku”.
Justyna Wojtiuk

Historia powstania
kolekcji muzealiów
„2 Pułk Strzelców Konnych”

1

2

J.L. Krzyżewski, Rodowód Hrubieszowskiego Muzeum, „Biuletyn Towarzystwa
Regionalnego Hrubieszowskiego”
2015, nr specjalny, s. 9.
Odpis statutu muzeum w Hrubieszowie z 10 listopada 1966 r. Dokument
w zbiorach muzeum.

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica powstało z inicjatywy hrubieszowskich regionalistów skupionych wokół Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława
Staszica (TRH). Towarzystwo, w ramach sekcji muzealnej prowadzonej przez Piotra
Kisielewicza, pozyskiwało i ewidencjonowało zabytki związane z historią ziemi hrubieszowskiej. Zwieńczeniem prac członków TRH, na czele z jego wieloletnim prezesem
Wincentym Piątakiem, było utworzenie w 1965 r. Muzeum Ziemi Hrubieszowskiej1.
W statucie nowo powołanej placówki kulturalnej możemy przeczytać: Muzeum
jest instytucją oświatową i naukowo-badawczą. W celu spełnienia swoich zadań gromadzi,
przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie etnografii, historii, sztuki,
archeologii, prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych
dyscyplin, a także współdziała w upowszechnianiu nauki, sztuki i kultury z instytucjami,
organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach2.
W początkowym okresie zbiory hrubieszowskiego muzeum były niewielkie, tworzyły je zdeponowane zabytki pozyskane przez sekcję muzealną TRH. Na początku lat
80. XX wieku w oparciu o lokalną prasę prowadzona była akcja „Dary dla Muzeum”,
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Szabla st. wachm. Mieczysława Koszela – zdjęcie z karty naukowej zabytku, lata 70. XX wieku.

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, lata 80. XX wieku.

3

4
5

J. Wojtiuk, Pół wieku Muzeum im. ks.
Stanisława Staszica w Hrubieszowie,
„Biuletyn Towarzystwa Regionalnego
Hrubieszowskiego” 2015, nr specjalny, s. 29-30.
J.L. Krzyżewski, dz.cyt., s. 10.
Wykaz wartości muzealnych przekazanych Muzeum Ziemi Hrubieszowskiej
w depozyt przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie w dniu 1 października 1965 r. Dokument w zbiorach
muzeum.

a w 1984 r. zrodził się pomysł utworzenia Społecznego Koła Przyjaciół Muzeum w celu
ochrony, pozyskiwania i popularyzowania muzealiów3.
Dziś muzeum może się poszczycić wieloma cennymi zbiorami, wśród których znajduje się m.in. kolekcja muzealiów „2 Pułk Strzelców Konnych”, zewidencjonowana
w dziale historycznym z numizmatyką.
Historia powstania kolekcji jest ściśle związana z początkowym okresem działalności muzeum. W skład depozytu przekazanego przez TRH, jako zalążka zbiorów Muzeum Ziemi Hrubieszowskiej, wchodziła m.in. szabla st. wachm. Mieczysława Koszela,
żołnierza 2 Pułku Strzelców Konnych4.
W muzealnym archiwum zachował się protokół przekazania depozytu, sporządzony 1 października 1965 r. i podpisany przez kierownika muzeum Czesławę Wdowiak
oraz sekretarza Zarządu TRH Wincentego Piątaka5.
Wspomniana szabla została wpisana do księgi inwentarzowej działu historycznego
z numizmatyką pod numerem MH/H/288. Eksponat – zewidencjonowany początko-

6

Pokwitowanie przyjęcia w posiadanie od
Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego wartości muzealnych z dnia 30 listopada 1972 r. Dokument w zbiorach
muzeum.

wo jako depozyt TRH – od 30 listopada 1972 r. został na stałe włączony do zbiorów
muzeum6. Szabla st. wachm. Mieczysława Koszela zapoczątkowała gromadzenie zabytków zawiązanych z 2 Pułkiem Strzelców Konnych. Pozyskane z upływem lat nowe
muzealia umożliwiły wyodrębnienie oddzielnego zbioru o określonej tematyce, tworzącego dzisiaj kolekcję muzealiów tej jednostki, na którą składają się m.in. militaria,
dokumenty i zdjęcia.
W tworzeniu kolekcji szczególną rolę odegrali nieżyjący już byli żołnierze 2 Pułku
Strzelców Konnych, a także ich rodziny – stąd znaczna część obiektów pochodzi z darów. Niektóre obiekty wchodzące w skład kolekcji zostały jednak nabyte przez muzeum drogą kupna.
Zachowana w zasobie muzealnego archiwum korespondencja świadczy o kontaktach utrzymywanych przez pracowników muzeum z byłymi żołnierzami 2 Pułku
Strzelców Konnych i członkami ich rodzin, a także o podejmowanych próbach pozyskiwania nowych muzealiów.
W 1979 r. muzeum gościło w swoich murach dr. Stanisława Piotrowskiego, autora publikacji W żołnierskim siodle, a jednocześnie byłego żołnierza 2 Pułku Strzelców

Panorama miasta – widok na dawną ul. Rynek, obecnie pl. Wolności,
przełom lat 20. i 30. XX wieku
(zbiory Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie).
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◂ Pamiątki związane z 2 Pułkiem Strzelców Konnych na wystawie stałej poświęconej
historii ziemi hrubieszowskiej, lata 80. XX wieku.

7

8

List napisany przez kierownik muzeum
Helenę Bojarczuk do dr. Stanisława Piotrowskiego z dnia 8 czerwca 1979 r. Dokument w zbiorach muzeum.
Pismo wysłane przez kierownik muzeum Helenę Bojarczuk do Muzeum
Wojska Polskiego z dnia 31 października
1979 r. Dokument w zbiorach muzeum.

Konnych i uczestnika walk we wrześniu 1939 r. W jednym z listów zaadresowanych
do dr. Stanisława Piotrowskiego możemy przeczytać: Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że
mogliśmy gościć naszego Ziomka, a przy tym żołnierza 2PSK, uczestnika bitwy pod Mokrą
i Kamieńskiem w początkach września 1939 r.7
Kierownik muzeum Helena Bojarczuk na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w trakcie
prac remontowych nowej siedziby muzeum – Dworu „Du Chateau”, starała się pozyskać jak najwięcej materiałów związanych z 2 Pułkiem Strzelców Konnych, które stały
się stałym elementem ekspozycji poświęconej historii ziemi hrubieszowskiej.
W zarchiwizowanej korespondencji z Muzeum Wojska Polskiego możemy przeczytać: Muzeum w Hrubieszowie przygotowuje ekspozycję stałą poświęconą dziejom miasta
i regionu, w której będzie także upamiętniony 2 Pułk Strzelców Konnych w Hrubieszowie.
Dysponujemy bardzo skromnymi materiałami (2 publikacje, kilka zdjęć, szabla paradna).
Serdecznie prosimy o pomoc w uzupełnieniu niezbędnych eksponatów, pamiątek i fotografii8.
Dziś muzeum w Hrubieszowie po pięćdziesięciu pięciu latach od powstania może
pochwalić się kolekcją zawierającą bogaty i zróżnicowany zbiór muzealiów związanych
z 2 Pułkiem Strzelców Konnych, której część nadal eksponowana jest na wstawie stałej
dotyczącej historii ziemi hrubieszowskiej.
Wydanie katalogu umożliwi zaprezentowanie po raz pierwszy całej kolekcji, która
nie jest zbiorem zamkniętym. Mamy też nadzieję, że w przyszłości muzeum uda się
pozyskać nowe i cenne obiekty.
W obrębie kolekcji muzealiów związanych z 2 Pułkiem Strzelców Konnych znajdują
się zdjęcia, dokumenty, militaria, a także prasa opisującą historię i działalność 2 psk.
Główną część kolekcji stanowią fotografie dokumentujące służbę wojskową i życie
w pułku, a także ukazujące więź łączącą pułk z mieszkańcami ziemi hrubieszowskiej.
Na odwrotnej stronie niektórych zdjęć zachowały się opisy (niestety czasami nieczytelne i bardzo ogólne, uniemożliwiające identyfikację sfotografowanych osób czy roku
wykonania ujęcia), a także pamiątkowe dedykacje i pieczęcie hrubieszowskich zakładów fotograficznych (Zakład „Foto-Film” A. Lebensztein, ul. 3-go Maja; Zakład Fotograficzny „TEPER”; H. Peretz).
Obok fotografii na szczególną uwagę zasługują dokumenty związane ze służbą
i z wyszkoleniem wojskowym w 2 Pułku Strzelców Konnych. Wśród pozyskanych
obiektów znajduje się np. list wachm. Anastazego Lichorobca wysłany 15 stycznia
1944 r. z obozu koncentracyjnego w Gusen do żony Marii.
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ziemi hrubieszowskiej nadal kultywują pamięć o pułku i jego żołnierzach. W zbiorach
2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” przechowywane są pamiątki po 2 psk, eksponowane w sali tradycji, a w 2010 r. na
terenie hrubieszowskiej jednostki posadzone zostały Dęby Pamięci poświęcone oficerom 2 Pułku Strzelców Konnych (mjr. Bohdanowi Dobrzańskiemu, mjr. Romanowi Sulimirowi, por. Wiktorowi Lorenzowi, por. Ludwikowi Szafarskiemu), zamordowanym
przez NKWD w 1940 r. w Charkowie.
Na budynku dawnego Syndykatu Rolniczego znajduje się natomiast pamiątkowa
tablica poświęcona mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi”, a wewnątrz kościoła
pw. św. Mikołaja na jednym z filarów umieszczona została tablica z inskrypcją: „Pamięci poległych – zamordowanych i zmarłych żołnierzy 2 Pułku Strzelców Konnych Ziemi
Hrubieszowskiej / Koledzy w kraju i za granicą / 1973 r.”
Warto też nadmienić, że Stowarzyszenie Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej
im. 2 Pułku Strzelców Konnych, nawiązując do tradycji organizowania zawodów konnych w jednostce, przygotowuje na hrubieszowskich błoniach nad Huczwą doroczne
Święto Strzelca Konnego, zaliczane do elitarnego cyklu Pucharu Polski Militari, a także Memoriał 2 Pułku Strzelców Konnych pamięci mjr. Michała Radzimińskiego we
władaniu bronią konno.
Dwór du Chateau, siedziba Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,
Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, fot. Andrzej Romański.

Odrębną część kolekcji tworzą militaria, na które składają się głównie elementy uzbrojenia i umundurowania. Z militariów na szczególną uwagę zasługują szable
st. wachm. Mieczysława Koszela i wachm. Anastazego Lichorobca (wz. 1921/22), a także spodnie kpr. Eugeniusza Zarębińskiego (szasery wz. 36).
Kolekcja została w ostatnim czasie wzbogacona o przekazany w darze pamiątkowy
proporczyk 17 Brygady Kawalerii, z wygrawerowaną na nim dedykacją: „Rotmistrzowi
Radzimińskiemu Michałowi 2 p.s.k. za dobre wyszkolenie szwadronu szkolnego czerwiec 1933 r.”
Znajdująca się w zbiorach muzeum kolekcja nie tylko jest cennym źródłem historycznym, ale też stanowi świadectwo więzi łączącej 2 Pułk Strzelców Konnych z mieszkańcami ziemi hrubieszowskiej. Po stu latach od sformowania jednostki mieszkańcy

Z historii
2 Pułku Strzelców Konnych

Geneza i służba pokojowa pułku do 1939 roku

1

2

A. Smoliński, Mundur i barwy jazdy
dywizyjnej oraz strzelców konnych Wojska Polskiego. Lata 1919-1939, Grajewo
2012, s. 16; tenże, Formowanie pierwszych oddziałów jazdy dywizyjnej Wojska
Polskiego pomiędzy lutym a czerwcem 1919 r., „Rocznik Grudziądzki”
2001, t. 14, s. 100.
T. Wójcik, Kształcenie oficerów zawodowych kawalerii Wojska Polskiego w latach 1919-1939, Wrocław 2008, s. 2627; M. Barczyński, Kawaleria polska
1914-1939. Część I: 1914-1921, Biała
Podlaska 1989, s. 5.

Naczelne władze wojskowe przystąpiły w 1919 r. do formowania pierwszych oddziałów
jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego. Zadanie tworzenia oddziałów dragonów spoczęło
na pułkach jazdy samodzielnej. Szwadrony powstawały niemal równolegle z dywizjami piechoty. Udało się sformować osiem takich jednostek, które oznaczono kolejnymi
cyframi arabskimi, zgodnymi z numerami przyznanymi piechocie, której szwadrony
miały podlegać. W okresie od lutego do czerwca 1919 r. ostatecznie utworzono trzy
pułki dragonów i dziewięć szwadronów jazdy dywizyjnej1.
W październiku 1919 r. pułki dragonów przemianowano na pułki strzelców konnych. Było to związane tak z brakiem akceptacji dotychczasowej nazwy przez kawalerzystów, jak i chęcią nawiązania do tradycji pułków strzelców konnych z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego2.
Stacjonujący w Hrubieszowie 2 Pułk Strzelców Konnych był pułkiem tzw. nowej
formacji i nie miał nic wspólnego z jednostką o tej samej nazwie z okresu wojny polsko-bolszewickiej, którą 4 października 1920 r. przemianowano na 4 Pułk Strzelców
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Ryngraf z wygrawerowaną dedykacją „Kochanemu Koledze st. wachm. Teterwakowi
Szymonowi podoficerowie 2 psk”, fot. Anna Hyrchała (zbiory Sali Tradycji 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”).

3

4

L. Kukawski, Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej, Grajewo
2004, s. 198-199; 2 Pułk Strzelców Konnych, Wielka Księga Kawalerii Polskiej
1918-1939, t. 32, Warszawa 2013, s. 8-9.
T. Cybulski, Armia Błękitna, „Błękitny
Weteran” 1936, nr 1, s. 7.

Konnych. Tak więc przez kilka tygodni nie było pułku o numerze „2”. Dopiero 28 października 1920 r. został on utworzony na bazie II dywizjonu 1 Pułku Strzelców Konnych
i I dywizjonu 4 Pułku Strzelców Konnych. Do pułku włączono również IV Dywizjon
Wołyński 1 Pułku Strzelców Konnych, sformowany we wrześniu 1920 r. z nadwyżek
rozformowanego 3 Siedleckiego Pułku Jazdy Ochotniczej dowodzonej przez mjr. Feliksa Jaworskiego. Otrzymał on nazwę II dywizjonu 2 Pułku Strzelców Konnych. Nigdy
jednak nie dotarł do garnizonu hrubieszowskiego – po zakończeniu służby na linii demarkacyjnej został zredukowany do szwadronu i wcielony do 9 Pułku Strzelców Konnych jako 1 szwadron3.
2 Pułk Strzelców Konnych przejął tradycje bojowe dywizjonów, z których został
sformowany, a które powstały jako pododdziały Armii Polskiej we Francji.
W maju 1917 r. zapada w Paryżu ostateczna decyzja o organizacji Armii Polskiej. Jako
kadry przyszłego wojska mają być użyci Polacy z pułków francuskich, z pułków rosyjskich
przebywających we Francji, wreszcie żołnierzy miała dostarczyć emigracja polska z Ameryki
Północnej, Południowej, Anglii, Holandii, Belgii i t.d. [...] W takich to warunkach powstał
w dniu 15 sierpnia w Lozannie Komitet Narodowy. Został on utworzony w tym czasie, gdy
organizacja Armii była w pełnym biegu i spoczywała w rękach gen. Archinarda, jako szefa
Misji Wojskowej Francusko-Polskiej.
Pierwszą czynnością Misji jest utworzenie odpowiednich obozów rekrutacyjnych. W dniu
27 czerwca powstaje pierwszy obóz w małem miasteczku Sille le Guillaume. Komendantem
obozu zostaje kpt. Jagniątkowski wytrawny oficer wojsk kolonijnych. Już w połowie sierpnia
obóz liczy 240 oficerów i 247 szeregowych, a dnia 1 października ponad 800 ludzi podzielono
na 4 kompanie4.

5

6

7
8

A. Smoliński, Mundur i barwy jazdy
dywizyjnej, s. 22-23.
Święto pułkowe 2 P.S.K., „Wiadomości
Hrubieszowskie” 1936, nr 29, s. 1-2.
2 Pułk Strzelców Konnych, t. 32, s. 10-11.
Tamże, s. 14.

Najstarszym oddziałem sformowanym we Francji był szwadron instrukcyjny szwoleżerów, powstały jako kadra kawalerii. Szwadron szkolił przyszłych podoficerów-instruktorów dla tworzonych formacji szwoleżerskich. W grudniu 1917 r. kpt. Dryl
wcielił do Dywizji Instrukcyjnej szwadron instrukcyjny szwoleżerów, który następnie
przeszedł w 5 szwadron 1 Pułku Szwoleżerów, a jego dowódcą 5 czerwca 1918 r. został rtm. Piotr Skuratowicz. We wrześniu 1919 r. został on przekształcony w 4 szwadron II dywizjonu 1 Pułku Strzelców Konnych5, a następnie połączony z 1 szwadronem
1 Pułku Dragonów utworzył II dywizjon 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowany
na I dywizjon 2 Pułku Strzelców Konnych6.
Wiosną 1918 r. przy szwadronie instrukcyjnym powstał 1 szwadron I Grupy Szwadronów 1 Pułku Szwoleżerów Armii gen. Józefa Hallera. Szwadron ten został przydzielony
do 1 Dywizji Strzelców Pieszych, razem z którą od 20 maja 1918 r. walczył na froncie
w Szampanii. 2 szwadron I Grupy Szwadronów 1 Pułku Szwoleżerów został sformowany
w obozie Santa Maria la Bruna we Włoszech pod dowództwem por. Tadeusza Niezabitowskiego. Dowódcą 1 Pułku Szwoleżerów został ppłk Maurycy Gąssowski7.
1 Pułk Szwoleżerów razem z 1 Dywizją Strzelców Pieszych dotarł 22 kwietnia
1919 r. w okolice Chełma i rozpoczął działania przeciwko Ukraińcom w rejonie Włodzimierza Wołyńskiego i Łucka8. Włodzimierz..., Bubnów..., Drewiny..., Iwanicze... Szalona szarża por. Platonoffa z 1 szwadronem pod Zygmuntówką, Iwaniczami... Krzyż Virtuti Militari na piersiach por. Platonoffa... Walka o Poryck, w której odznaczają się por.
Wojakowski i Sawicki (pierwszy został udekorowany Krzyżem Virtuti Militari...) Kopyta
szwoleżerskich koni wybijają na wołyńskich drogach i polach, nieznośny dla wrogów, rytm
zwycięstwa.
...Po przez podjazd por. Kozakiewicza na Dubno, za który został on odznaczony Krzyżem
Virtuti Militari, po przez otwarcie piechocie wejścia do Łucka, przez krwawą ofiarę bitwy
pod Młynem, Ołykę, przez srebrne błyski szwoleżerskich szabel, otwierających drogę do
Równego, – snuje się nieprzerwany szereg bohaterskich zmagań.
[...] Przychodzi bohaterski wypad, bezprzykładny po prostu w swym zuchwalstwie, na
Żytomierz, który przynosi dywizjonowi nowe odznaczenia. 2 szwadron okrywa się chwałą
w pięknej szarży pod Bubnowem...
Romanów..., Kijów..., Holendry... Odwrót przez Kalinówkę, Chmielnik, Starokonstantynów... – Wyróżniają się ppor. Garbolewski i Sawicki. Kletnia, gdzie podchorąży Nakoniecznikoff, plutonowi Rygier i Firlej oraz strzelcy Szufladowicz i Popijakowski wyrąbują sobie
Krzyże Virtuti Militari, – Zborów..., Krasne..., Złoczów..., Biłka Szlachecka..., Chor. Siąka-
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Płk Romuald Niementowski (zbiory Mirosława Borysiewicza).

Zdjęcie pamiątkowe wykonane z okazji 10-lecia dowodzenia 2 Pułkiem Strzelców Konnych
przez płk. Romualda Niementowskiego, luty 1938 r. (zbiory Andrzeja Byliny).

9

10

Dwudziestolecie 2 Pułku Strzelców Konnych, „Wiadomości Hrubieszowskie”
1937, nr 28, s. 1.
2 Pułk Strzelców Konnych, t. 32, s. 15-16.

ła otrzymuje Krzyż Virtuti Militari, Lwów..., Uhnów... i Komarów; Krzyże Virtuti Militari
ozdabiają wachm. Skowrona i kapr. Wedrzyna. Werbkowice..., Hrubieszów..., i znów marsz
na wschód, marsz znaczony srebrem odznaczeń i królewską purpurą krwi strzeleckiej...
marsz o zwycięstwo9.
Na skutek reorganizacji w październiku 1921 r. I dywizjon 2 Pułku Strzelców Konnych został zredukowany do siły szwadronu i stał się 1 szwadronem 2 psk, następnie
z dotychczasowego III dywizjonu powstały 2 i 3 szwadron oraz pluton ckm. Po zakończeniu działań na linii demarkacyjnej wszystkie oddziały 2 psk wróciły do swojego macierzystego garnizonu w Hrubieszowie10.
Koszary hrubieszowskie, w których stacjonował 2 Pułk Strzelców Konnych, zostały
wybudowane na początku XX wieku dla 7 Olwiopolskiego Pułku Ułanów. Kompleks
składał się z czterech trzykondygnacyjnych bloków mieszkalnych dla żołnierzy, z bloku
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J. Krzyżewski, Historia wojska polskiego
na ziemi hrubieszowskiej i na terenie
podregionu Gotania w latach 1914-1939,
„Biuletyn Towarzystwa Regionalnego
Hrubieszowskiego” 2014, nr specjalny,
s. 9.
S. Piotrowski, W żołnierskim siodle,
Warszawa 1979, s. 30-31.
Na terenie ziem polskich w latach
1921-1939 terenowa administracja wojskowa składała się m.in. z Dowództw
Okręgów Korpusów, w tym DOK II
Lublin. Zastąpiły one funkcjonujące
od końca 1919 r. Okręgi Generalne. R. Rogulski, Okręg Korpusu nr II
Lublin w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w latach 1921-1939, „Historia
i Świat” 2012, t. 1, s. 67.
L. Kukawski, dz.cyt., s. 201; 2 Pułk
Strzelców Konnych, t. 32, s. 14-17.
L. Bujan, 2 Pułk Strzelców Konnych
„Ziemi Hrubieszowskiej”, Warszawa
2000, s. 17.
Tamże, s. 129-138.

sztabowego, ze stołówki, z ujeżdżalni, czterech stajni, magazynów, kuźni, dwukondygnacyjnego kasyna oficerskiego, a także murowanego parterowego budynku, będącego
mieszkaniem dowódcy pułku. W skład kompleksu koszar wchodziła również cerkiew
prawosławna, w okresie międzywojennym przemianowana na kaplicę garnizonową
2 Pułku Strzelców Konnych11. Koszary miał otaczać murowany parkan, który nigdy
nie został jednak wybudowany: Do odbioru koszar i parkanu przyjechała do Hrubieszowa
wysoka komisja. Na stacji kolejowej witała ją sotnia dragonów i orkiestra pułkowa. Nocą
w takim otoczeniu komisja wjechała na teren koszar, wprost do kasyna. Przez trzy dni pili,
pogoda była dokuczliwa, błoto, nie opuszczali gościnnych pomieszczeń kasyna. Na zakończenie podpisali dokumenty przyjęcia i tak samo uroczyście odjechali nocą12.
Do 1924 r. pułk pozostawał w dyspozycji terytorialnego organu Ministerstwa Spraw
Wojskowych, jakim było Dowództwo Okręgu Korpusu II w Lublinie (DOK II Lublin)13,
jako jednostka przewidziana do roli kawalerii dywizyjnej dla trzech dywizji piechoty
znajdujących się na terenie tego Okręgu. W związku z przeorganizowaniem pułków
strzelców konnych na pułki kawalerii samodzielnej, w skład 2 Pułku Strzelców Konnych weszły: cztery szwadrony liniowe, szwadron karabinów maszynowych, pluton
łączności i służb. Pułk wchodził w skład 17 Brygady Kawalerii, współtworząc razem
z 24 Pułkiem Ułanów – 4 Dywizję Kawalerii14.
W 1937 r. po rozwiązaniu 17 Brygady Kawalerii został włączony do Wołyńskiej Brygady Kawalerii. W jego skład wchodziły wówczas: cztery szwadrony liniowe, szwadron
ckm, szwadron zapasowy, szwadron gospodarczy, pluton kolarzy (narciarzy), pluton
działek przeciwpancernych i pluton łączności15.
Od momentu powstania pułku dowodzili nim: ppłk Rudolf Bohdan Aleksander
(od października 1920 r. do 18 lutego 1921 r.), ppłk Antoni Długoborski (od 18 lutego
1921 r. do 20 lutego 1928 r.), ppłk/płk Romuald Niementowski (od 20 lutego 1928 r. do
28 sierpnia 1939 r.) i ppłk Józef Jerzy Mularczyk (od 28 sierpnia 1939 r. do 25 września
1939 r.)16.

Panorama na rzekę Huczwę, lata 20. XX wieku
(zbiory Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie).
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Symbole pułkowe
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Dziesięciolecie 2 Pułku Strzelców Konnych, „Wiadomości Hrubieszowskie”
1937, nr 28, s. 1.
M. Stredziński, Pierwsze Polskie Sztandary na froncie francuskim, „Błękitny
Weteran” 1936, nr 1, s. 8.
J.S. Wojciechowski, 2 Pułk Strzelców
Konnych, Pruszków 1998, s. 39.
Prezydent RP Stanisław Wojciechowski zarządzeniem L. 1755 z dnia
24 grudnia 1924 r. zatwierdził wzór
lewej strony płata sztandaru 2 Pułku
Strzelców Konnych. Dziennik rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych
z 1925 r., nr 2, s. 10.
Święto pułkowe 2 P.S.K., „Wiadomości
Hrubieszowskie” 1936, nr 29, s. 2;
Odezwa dotycząca poświęcenia sztandaru 2 Pułku Strzelców Konnych z dnia
25 czerwca 1925 r., Biblioteka Narodowa, nr inw. G.12050/II.
Źródła podają również datę 14 lipca
1925 r.; Święto pułkowe 2 P.S.K.,
„Wiadomości Hrubieszowskie” 1936,
nr 29, s. 2.

2 Pułk Strzelców Konnych miał dwa sztandary. Pierwszy z nich zdobił: srebrny orzeł,
darowany przez Paryż, orzeł który wiódł szwoleżerów, a później strzelców do zwycięstwa
z pól i winnic pięknej Francji, po przez setki miasteczek, wsi i rzek, spoczął w gablocie pułkowej, jako święta pamiątka. W r. 1925 pow. hrubieszowski w uznaniu wojennej przeszłości
pułku ofiarował mu sztandar, z życzeniem by sztandar ten wiódł pułk do nowej chwały17.
Sztandar ten, przechowywany początkowo w muzeum pułkowym, mieszkańcy Paryża ufundowali szwadronowi 1 Pułku Szwoleżerów Armii Polskiej we Francji: Paryż,
stolica Francji i cywilizacji Zachodu ofiarowując sztandar, uiścił dług wdzięczności za bohaterską obronę jego murów od nawałnicy niemieckiej przez legionistów polskich w 1814 r.18
22 czerwca 1918 r. prezydent Francji Raymond Poincaré dokonał ofiarowania sztandaru podczas uroczystej ceremonii. Sztandar ten zaginął w czasie II wojny światowej,
i jego losy do tej pory pozostają nieznane.
Sztandar wykonano z płata tkaniny w kolorze amarantowym o wymiarach
56 x 56 cm. Z trzech stron obwiedziony był srebrną frędzlą. Na lewej stronie płata widniał orzeł wyhaftowany srebrną nicią, ze złotą koroną, dziobem i łapami. Nad orłem
i pod nim znajdował się dwudzielny napis: u góry PIERWSZY SZWADRON, u dołu
LEKKIEJ JAZDY. Na prawej stronie płata srebrem wyhaftowano napisy: u góry WOJSKO, u dołu POLSKIE. Grotowi sztandaru nadano kształt orła i osadzono na skrzynce,
na której widniała cyfra „2”19.
Drugi sztandar, wykonany zgodnie z ustalonym wzorem20, w 1925 r. ufundowało
społeczeństwo ziemi hrubieszowskiej, reprezentowane przez Sejmik Powiatowy, Magistrat miasta Hrubieszowa i wybitnych obywateli. Powołano nawet specjalny Komitet
Sztandarowy w składzie: B. Zamościk, ks. M. Juściński, F. Czarkowski, Wł. Milowicz
i K. Kościuk21.
Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 28 czerwca 1925 r. Rozpoczęła ją msza
polowa zorganizowana na wygonie. Sztandar na ręce dowódcy pułku ppłk. Antoniego
Długoborskiego przekazał gen. Jan Romer22. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali
Irena Chrzanowska i Bolesław Marian Zamościk.
Prawą stronę płata zajmował krzyż kawalerski, pośrodku którego znajdował się
wieniec laurowy, a w nim wizerunek orła, w czterech rogach płata widniały mniejsze
wieńce laurowe, a w każdym z nich – wyhaftowana cyfra „2”. Na lewej stronie płata,
pośrodku krzyża kawalerskiego, znajdował się złoty wieniec laurowy, a w nim napis:
HONOR I OJCZYZNA. Pomiędzy ramionami krzyża, na białym tle umieszczono tar-

Prawy płat sztandaru 2 Pułku Strzelców Konnych ufundowanego przez
społeczność ziemi hrubieszowskiej
w 1925 r. (zbiory Mirosława Borysiewicza).
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Legitymacja nr 1265 strzelca Jana Tabuły, uprawniająca do noszenia odznaki
pułkowej 2 Pułku Strzelców Konnych, 13 lipca 1935 r., druk. Drukarnia Sejmiku
Hrubieszowskiego (zbiory Patryka Czerwonki).

Żołnierze 2 Pułku Strzelców Konnych ze sztandarem maszerują przez most na rzece
Huczwie w kierunku miasta (zbiory Andrzeja Byliny).
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L. Bujan, dz.cyt., s. 18-19.

cze: w lewym górnym rogu herb Hrubieszowa, w lewym dolnym rogu herb Lublina,
w prawym górnym rogu odznakę pułkową, a w prawym dolnym rogu wizerunek Matki
Boskiej Częstochowskiej. Na zewnętrznej stronie skrzynki grotu widniała cyfra „2”,
a na jej drugiej stronie napis: „Za boje w Hrubieszowskim 2-mu pułkowi strzelców
konnych Sejmik Hrubieszowski”. W 1939 r. pułk zabrał ze sobą sztandar na koncentrację letnią Wołyńskiej Brygady Kawalerii, ale przed rozpoczęciem działań wojennych
z rozkazu dowódcy WBK płk. dypl. Juliana Filipowicza odesłano go do Ośrodka Zapasowego Brygady w Hrubieszowie. Po przewiezieniu go przez ppor. rez. Jana Dobraczyńskiego i wachm. Jana Sobczaka do koszar pułku sztandar został ukryty. Niestety,
mimo licznych poszukiwań do dzisiaj go nie odnaleziono23.
Odznaka 2 Pułku Strzelców Konnych nawiązywała wyglądem do odznaki oficera Armii Polskiej we Francji i była umieszczona na proporczyku pułkowym, ponieważ – jak
wcześniej wspomniano – w skład pułku weszły dywizjony powstałe we Francji. 7 listopada 1921 r. dowódca pułku zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wojskowych z prośbą

Pamiątkowa odznaka pułkowa 2 Pułku Strzelców Konnych kpr. Władysława Sawińca,
fot. Anna Hyrchała (zbiory Andrzeja Sawińca).
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J.S. Tym, Odznaka Pułkowa, w: 2 Pułk
Strzelców Konnych, t. 32, s. 87; Odznaki
Kawalerii 2 Pułk Strzelców Konnych,
Wielka Księga Kawalerii Polskiej 19181939, t. 23, Warszawa 2019, s. 5-10.

o zatwierdzenie wzoru odznaki. Projekt regulaminu nadania odznaki został zatwierdzony 7 stycznia 1922 r. i zgodnie z nim oficerowie otrzymywali odznakę po dwóch
latach służby, a szeregowi – po roku służby. Odznaka została zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wojskowych 28 lutego 1922 r., a 30 stycznia 1923 r. zezwolono na jej
noszenie. Nowy regulamin odznaki wszedł w życie z dniem 18 marca 1929 r.
Istniały dwa typy odznaki: oficerska emaliowana i żołnierska bez emalii. Odznaka
została wykonana według projektu mjr. Adama Michalskiego, choć w niektórych źródłach pojawia się również w tym kontekście nazwisko rtm. Waldemara Tarnowskiego.
Odznaka miała kształt proporczyka w barwach pułku: oliwkowo-amarantowym z chabrowym paskiem, na który była nałożona odznaka oficerska Armii Polskiej we Francji,
wykonana z tombaku lub srebra. Odznaka miała wymiary 51 mm x 24 mm. Jej wykonawcą był warszawski grawer Stanisław Reising24.
Decyzją Ministra Spraw Wojskowych w 1920 r. cztery pułki strzelców konnych
otrzymały proporczyki o jednakowej, zielono-amarantowej barwie, wyróżniał je je-
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Naczynia z zastawy stołowej 2 Pułku Strzelców Konnych, wyprodukowane w Fabryce
Porcelany Ćmielów, fot. Anna Hyrchała (zbiory Leszka Byliny).
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L. Bujan, dz.cyt., s. 21.
Święto szwadronu pionierów 1 dyw. kaw.
i 2 p. strz. kon., „Żołnierz Polski” 1927,
nr 34, s. 663.
L. Bujan, dz.cyt., s. 80.

dynie kolor paska biegnącego wzdłuż środka proporca. W proporcu 2 Pułku Strzelców Konnych pasek ten początkowo miał być biały, potem zastąpiono go chabrowym,
a w 1927 r. zdecydowano się na kolor szmaragdowy.
Tekst marszu pułkowego napisał kapelmistrz orkiestry 2 Pułku Strzelców Konnych
st. wachm. Jan Uszczuk (były kapelmistrz 7 Olwiopolskiego Pułku Ułanów stacjonującego przed I wojną światową w Hrubieszowie). On też, w oparciu o melodię marsza
pułku kawalerii rosyjskiej, skomponował do niego muzykę. Orkiestra 2 psk posiadała
srebrną trąbkę, ofiarowaną mu przez włoski 2 Pułk Dragonów, która służyła do odgrywania sygnałów paradnych25.
Święto pułkowe 2 Pułku Strzelców Konnych początkowo było obchodzone 28 czerwca, ale w 1927 r. Minister Spraw Wojskowych zatwierdził zmianę daty na 14 lipca26.
Dzień ten był szczególnie ważny w życiu pułku, ponieważ nawiązywał do powołania
kadry kawalerii polskiej we Francji, z której wywodził się hrubieszowski pułk.
Święto było pewnego rodzaju manifestacją patriotyczno-religijną, w której uczestniczyli nie tylko żołnierze, ale też okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele miejscowych
władz i organizacji oraz młodzież szkolna. W trakcie uroczystości oficerowie i podoficerowie otrzymywali pamiątkowe odznaki pułkowe.
W wigilię święta pułkowego miał miejsce apel poległych. Uroczystość, z udziałem
sztandarów pułkowych, odbywała się na placu alarmowym, na który pułk przybywał
pieszo i gdzie znajdował się ułożony wcześniej stos27.
W 1932 r. podczas obchodów piętnastolecia powstania 2 Pułku Strzelców Konnych,
zorganizowanych 14 lipca, matka chrzestna sztandaru Irena Chrzanowska ofiarowała
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Kapelmistrz 2 Pułku Strzelców Konnych st. wachm. Jan Uszczuk
(zbiory Mirosława Borysiewicza).
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Święto pułkowe 2 P.S.K., „Wiarus” 1932,
nr 32, s. 642.
Centralne Archiwum Wojskowe
(CAW), 2 Pułk Strzelców Konnych (2 PSK), I.321.32.11, Rozkaz
nr 159 z 19 marca 1933 r., k. 324.
Uroczystość przekazania sprzętu
wojennego Hrubieszowskiemu Pułkowi
Strzelców Konnych, „Wiadomości
Hrubieszowskie” 1938, nr 30, s. 3.

pułkowi srebrną sygnałówkę, jako nagrodę przechodnią dla pododdziału za najlepsze
wyniki sportowe28. Natomiast w 1933 r. w związku z obchodami święta obok ujeżdżalni
wybudowano ołtarz polowy29.
Okolicznym mieszkańcom z pewnością zapadło w pamięć święto pułkowe zorganizowane 14 lipca 1938 r. Pułk otrzymał wtedy od społeczności ziemi hrubieszowskiej
cztery karabiny maszynowe z całym wyposażeniem, na które składały się taczanki
i konie, a także jeden samochód polowy30.

Widok na dawną ul. Rynek, obecnie pl. Wolności, lata 20. XX wieku
(zbiory Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie).
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Konie pułkowe

Wachm. Stanisław Sołtysiak (zbiory Marty Podgórskiej).

W początkowym okresie funkcjonowania 2 Pułku Strzelców Konnych większość koni znajdujących się na stanie pułku przybyła wraz
z żołnierzami z Francji. Potem konie były kupowane za pośrednictwem Komisji Remontu w Lublinie, a także nabywane od hodowców
po uzyskaniu wcześniejszego zezwolenia przełożonych.
W wojsku duże znaczenie miał dobór konia odpowiedniej maści.
W pułku hrubieszowskim szwadrony, w tym zapasowy, miały konie
gniade, szwadrony karabinów maszynowych i gospodarcze – konie
kare, zaś plutony łączności i trębaczy – konie siwe.
O przydatności konia do służby w wojsku orzekała specjalna
komisja, powołana przez dowódcę pułku, w skład której wchodzili
starszy lekarz weterynarii, jako przewodniczący, oraz najbardziej
wytrawny jeździec i znawca koni.
Przydzielonym do pułku koniom nadawano indywidualne nazwy
(imiona), ale zaczynające się dla każdego rocznika od tej samej litery. Okres ujeżdżania młodych koni, tzw. remontów, trwał dwa lata.
Do grupy młodych koni przechodziły one po ukończeniu pięciu lat,
w wojsku służyły do piętnastego roku życia, a następnie były sprzedawane na licytacji.
Oficerowie za zgodą dowódcy pułku mogli również furażować
swoje konie w stajni szwadronu.
W porze letniej praca konia wierzchowego trwała 4-5 godzin
dziennie, ćwiczenia zaś 6-7 godzin. W porze zimowej w garnizonie
stałym obliczono ją na 2-3 godziny dziennie, a ćwiczeń nie więcej niż
na 5 godzin dziennie.
Końmi zajmowali się strzelcy, a końmi oficerów strzelcy-luzacy
ze starszego rocznika. Opiekę nad zwierzętami sprawował również
fachowy personel w składzie: lekarz weterynarii, dwóch podoficerów zawodowych weterynarii, dwóch zawodowych podkuwaczy koni
oraz strzelcy służby zasadniczej sukcesywnie przeszkalani na kursach organizowanych przez kadrę Okręgowego Szpitala Koni nr II
w Lublinie. Szkolono również żołnierzy starszego rocznika w szwadronie szkolnym pułku, wytypowanych przez dowódców podod-

Pluton łączności 2 Pułku Strzelców Konnych (zbiory Mirosława Borysiewicza).

działów do służby weterynaryjnej. Konie były leczone w pułkowym ambulansie weterynaryjnym, a także w Okręgowym Szpitalu Koni nr II w Lublinie31.
Każdego roku pułk uczestniczył w organizacji uroczystości związanych z Dniem Konia, których początki sięgają połowy lat 30. XX wieku. Impreza odbywała się niedaleko
koszar, na placu położonym nad rzeką Huczwą. Składały się na nią pokazy koni, racjonalnego powożenia i podkuwania oraz prezentacja wozów i zaprzęgów. W programie
Żołnierze 2 Pułku Strzelców Konnych konno na ul. 3 Maja w Hrubieszowie (zbiory
Andrzeja Byliny).

31

L. Bujan, dz.cyt., s. 30-32.
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Pierwszy kurs podkuwaczy cywilnych przy
2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie (zbiory Mirosława Borysiewicza).
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„Dzień Konia” w Hrubieszowie,
„Wiadomości Hrubieszowskie” 1936,
nr 27, s. 3.
L. Bujan, dz.cyt., s. 30-32.
Kursy kucia koni dla kowali, „Wiadomości Hrubieszowskie” 1937, nr 8, s. 6-7.
Kursy kucia koni, „Wiadomości Hrubieszowskie” 1936, nr 47, s. 4-5.

znajdowały się również konkursy i zawody sportowe obejmujące takie konkurencje jak:
bieg myśliwski „Krakusów”, bieg płaski dla koni włościańskich oraz konkurs hipiczny
i woltyżerka32. W komisjach konkursowych zasiadali oficerowie, najlepsi znawcy koni
i wyróżniający się jeźdźcy. Szeregowi żołnierze zajmowali się obsługą poszczególnych
punktów pokazów. W trakcie imprezy grała orkiestra wojskowa. Zwycięzcy w danych
konkurencjach otrzymywali nagrody, a konie dekorowano kotylionami33.
2 Pułk Strzelców Konnych we współpracy z Lubelską Izbą Rzemieślniczą współorganizował też kursy kucia koni dla kowali. Kierownikiem kursów był lek. wet. mjr
Henryk Montag. Zajęcia praktyczne odbywały się pod kierunkiem wojskowego, zawodowego podkuwacza34.
W 1936 r. Lubelska Izba Rzemieślnicza w porozumieniu z Izbą Rolniczą w Hrubieszowie i Wydziałem Powiatowym w Hrubieszowie, a także przy wsparciu 2 Pułku
Strzelców Konnych, zorganizowała 3-miesięczny kurs kucia koni, którego uczestnicy
zostali skoszarowani na terenie pułku35.
Oficerowie pułku uczestniczyli również w przeglądach koni, organizowanych na
obszarze powiatu hrubieszowskiego przez Rejonowy Inspektorat Koni.
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Żołnierski posiłek (zbiory Grzegorza Dańczuka).

Wyszkolenie żołnierzy

36
37

L. Bujan, dz.cyt., s. 37-38.
CAW, 2 PSK, I.321.32.1, Rozkaz
nr 125 z 15 października 1924 r., k. 36.

W ciągu pierwszego roku służby w pułku żołnierze zdobywali podstawowe wyszkolenie, w trakcie drugiego roku doskonalili nabyte umiejętności i podejmowali specjalizację. Rekruci po zakończonym przeszkoleniu byli dzieleni na małe zespoły (drużyny,
plutony)36.
Zgodnie z rozkazem dowódcy 4 Dywizji Kawalerii, dotyczącym opieki nad rekrutami w okresie szkolenia, strzelcom starszego rocznika przydzielano w szwadronach od
3 do 4 rekrutów, dodatkowo byli oni zwolnieni z prac na terenie garnizonu37.
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Szkolenie z obsługi ckm-u (zbiory Patryka Czerwonki).
Szkoła Podoficerska 2 Pułku Strzelców Konnych, 1932 r., fot. Teper (zbiory Jerzego Krzyżewskiego).

38

L. Bujan, dz.cyt., s. 37-38.

W wyszkoleniu żołnierzy szczególny nacisk kładziono na przyswojenie przez nich
ogólnych pojęć mających związek z państwem, strukturą i organizacją rządu oraz sił
zbrojnych.
Przed wyjściem pułku na koncentrację letnią kończono bojowe wyszkolenie plutonu, konne i piesze, zwieńczone ćwiczeniami w ramach szwadronu: rozpoznanie
i przeprawa przez przeszkody wodne połączone z marszem na 30 km oraz z zawodami
strzeleckimi „o trąbkę” dla najlepszego szwadronu pułku, a także o miano najlepszego
strzelca wyborowego i celowniczego w szwadronie karabinów maszynowych.
Najwięcej godzin szkoleniowych przeznaczano na naukę o broni i sposobie jej wykorzystania w walce oraz na nabyciu przez żołnierzy umiejętności przy wykonywaniu
czynności funkcyjnych38.
Na terenie pułku organizowane były np. kursy dla przyszłych podkuwaczy koni
pułkowych czy dwutygodniowe kursy kucharskie, mające na celu przeszkolenie ku-
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CAW, 2 PSK, I.321.32.1, Rozkaz nr 143 z 26 listopada
1924 r., k. 13; tamże, Rozkaz
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tamże, Rozkaz nr 134 z 6 listopada
1924 r., k. 24.
CAW, 2 PSK, I.321.32.11, Rozkaz
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Tamże, Rozkaz nr 148 z 1 lipca
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charzy pododdziałowych. Kursy teoretyczne z urządzania stołów plastycznych, służących do nauki topografii i taktyki wojskowej, przeznaczone były dla 1, 2, 3, 4 szwadronu i szwadronu karabinów maszynowych39. Żołnierzy uczono także, jak prawidłowo
przeprowadzić załadunek i rozładunek koni40. W ramach służby wojskowej szeregowi
mieli zajęcia z nauki pływania, realizowane przez instruktora por. Kwiatkowskiego na
terenie pływalni Ligi Morskiej i Kolonialnej41. W pułku przeprowadzano również próby
sprawności fizycznej POS (Państwowa Odznaka Sportowa) dla oficerów, podoficerów
i strzelców. W 1933 r. w skład komisji decydującej o przyznaniu odznaki wchodzili:
mjr Stanisław Gąssowski, kpt. Tadeusz Porembiński i por. Tomasz Wdziękoński42.
Od początku lat 30. XX wieku przy 2 Pułku Strzelców Konnych funkcjonowała Szkoła Podoficerska CKM 17 Brygady Kawalerii. W latach 1932-1935 komendantem szko-
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Turnus szkoleniowy trwał pięć miesięcy i uczestniczyło w nim od 24 do 26 żołnierzy
z 2 Pułku Strzelców Konnych i 24 Pułku Ułanów. Nauka w szkole kończyła się egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności kursantów43.
Na terenie pułku prowadzono również różnego rodzaju szkolenia i kursy z zakresu administracji i zarządzania w pułku. Podoficerowie rachunkowi pracujący w dziale
„pieniężnym” uczestniczyli w szkoleniach z prowadzenia gospodarki pieniężnej, organizowanych w kancelarii oficera płatnika. Organizowano również kursy dla wachmistrzów z zakresu prowadzenia ewidencji ludzi i koni44.

Koncentracje i wyszkolenie rezerw

Szkoła Podoficerska C.K.M. 17 Brygady Kawalerii
(fotokopia w zbiorach Grzegorza Dańczuka).

ły był rtm. Bohdan Niemczynowicz, dowódca szwadronu karabinów maszynowych.
Początkowo w skład kadry instruktorskiej wchodzili: wachm. Bolesław Kowalski,
plut. Stefan Hawryluk i kpr. Jan Kulik.
W związku z przeniesieniem 12 lutego 1935 r. rtm. Bohdana Niemczynowicza do
Korpusu Ochrony Pogranicza, nowym komendantem szkoły został por. Roman Sulimir.
Do kadry instruktorskiej dołączyli wówczas wachm. Jan Boniecki i kpr. nadterminowy
Władysław Pilcher. Wykładowcami w szkole byli także: lekarz weterynarii mjr Henryk
Montag, lekarz medycyny kpt. Tadeusz Porembiński i por. Ludwik Tarasiewicz.
W 1937 r. w związku z likwidacją 17 Brygady Kawalerii i przejściem 2 Pułku Strzelców Konnych do Wołyńskiej Brygady Kawalerii, szkoła otrzymała numer osiem, a jej
komendantem został rtm. Tadeusz Kohaut. Rotmistrz Roman Sulimir objął zaś stanowisko adiutanta pułku.
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Koncentracja letnia pułku rozpoczynała się z początkiem sierpnia i trwała do połowy września. Składały się na nią m.in. ćwiczenia organizowane przez pułk, szkolenie
taktyczne realizowane w ramach 17 Brygady Kawalerii oraz ćwiczenia dywizyjne i manewry.
W 1934 r. zorganizowane w trakcie koncentracji dwustronne ćwiczenia taktyczne
17 Brygady Kawalerii obserwował gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski, zaś ćwiczenia międzydywizyjne przeprowadzono pod kierunkiem Inspektora Armii gen. dyw. Tadeusza
Piskora45.
W 1937 r. w trakcie ćwiczeń letnich pod Klewaniem dowódca Wołyńskiej Brygady
Kawalerii przyznał wyróżniającej się kadrze 2 Pułku Strzelców Konnych proporczyki
brygady46.
Mieszkańcy Hrubieszowa powracających z manewrów kawalerzystów witali w sposób niezwykle uroczysty, co świadczyło o silnej więzi, jaka łączyła pułk z lokalną społecznością, a także o jego dużym znaczeniu w obronności państwa: Już przed godziną
11-tą poczęli się gromadzić na rynku oraz na ul. 3-go Maja, krewni, znajomi i przyjaciele naszych drogich strzelców, a także młodzież szkolna wszystkich szkół hrubieszowskich i tłumy
publiczności. Ulice miasta były przybrane flagami narodowymi. Piękny to był widok, te masy
ludzi z kwiatami w rękach, oczekujące swych drogich żołnierzy. Parę minut po 11-ej pułk z dowódcą p. pułk. Niementowskim na czele zbliżył się na rynek do bramy triumfalnej, symbolizującej również bramy wiodące do wnętrza grodu. Tutaj krótko powitał p. płk. Niementowskiego, dowódcę pułku, p.p. oficerów, podoficerów i żołnierzy w imieniu społeczeństwa miasta
Hrubieszowa prezes Obwodu O.Z.O. dyr. Mirosław Toporowski. Na uwagę zasługuje frag-
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Ćwiczenia letnie pod Klewaniem, 1937 r. (zbiory Patryka Czerwonki).

47

Powitanie hrubieszowskiego Pułku
Strzelców Konnych powracającego
z manewrów, „Wiadomości Hrubieszowskie” 1938, nr 40, s. 5.

ment przemówienia, gdy mówca oświadczył, że nie tylko sercem gorącym miasto wita swych
żołnierzy, ale również rozumem i dojrzałością polityczną, rozumiejąc, że silna i kochana przez
Naród armia to zależnie do sytuacji gwarantka pokoju lub pewnego zwycięstwa.
[...] Następnie panie wręczyły Panu Pułkownikowi kwiaty, a Burmistrz miasta przeciął
wstęgę, zapraszając pułk do przekroczenia bramy. Młodzież szkolna oklaskami witała Dowódcę i żołnierzy, zasypując przejeżdżające wojsko deszczem kwiatów. Wszystkie twarze,
i żołnierzy i witającego społeczeństwa uśmiechnięte radosne. Widać, że armia i naród to
jeden żywy nierozerwalny organizm47.
Koncentracja plutonu łączności miała charakter zbiorczych ćwiczeń łącznościowych
4 Dywizji Kawalerii. Pluton na koncentrację wychodził w pełnym stanie etatowym.
W ramach plutonu łączności działała sekcja gołębi pocztowych. Ich szkoleniem zajmowali się szeregowi żołnierze drugiego roku służby z plutonu łączności, mający doświad-
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Powrót 2 Pułku Strzelców Konnych z manewrów, 1932 r. (zbiory Andrzeja Byliny).
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czenie w hodowli tych ptaków. Żołnierze wiedzę i umiejętności zdobywali na 4, 5-tygodniowych kursach opiekunów gołębi pocztowych w Stałej Stacji Gołębi Pocztowych Nr II
w Kowlu lub Ruchomej Stacji Gołębi Pocztowych Nr II/I w Łucku. Stacja gołębi pocztowych przy hrubieszowskim pułku została zlikwidowana 20 kwietnia 1934 r., a ptaki odesłane do komend Związku Strzeleckiego: Lublin powiat, Włodzimierz i Krzemieniec48.
W okresie zimowym osobno ćwiczył także pluton narciarzy, który dodatkowo
w okresie letnim zajmował się kolarstwem. Został on powołany rozkazem dowódcy
pułku z dnia 13 grudnia 1933 r. Dowódcą plutonu został ppor. Tadeusz Gierasieński,
a jego zastępcą plut. Józef Winnik. Składał się on z 4 sekcji liniowych, po jednej z każdego szwadronu, w składzie: 1 kapral, 1 starszy strzelec, 1 strzelec starszego rocznika
i 3 strzelców młodszego rocznika, a także z drużyny ckm w składzie: 2 podoficerów,
4 strzelców starszego rocznika i 6 strzelców młodszego rocznika49.
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Wymarsz 2 Pułku Strzelców Konnych z hrubieszowskich koszar (zbiory Andrzeja Byliny).
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Na terenie garnizonu funkcjonowała również wojskowa straż ogniowa. W 1933 r. jej
komendantem został por. Piotr Wielgosz, a jego zastępcą st. wachm. Jan Rękal. Składała się ona z dwóch zastępów, a ćwiczenia prowadził instruktor straży ogniowych50.
Szeregowi, którzy zostali wyznaczeni na ćwiczenia straży ogniowej, byli zwolnieni ze
służby w garnizonie oraz z wykonywania zajęć szwadronowych i ćwiczeń w koszarach51.
W ramach szkolenia dla kadry zawodowej i strzelców służby czynnej organizowane były również patrole długodystansowe. Kadra zawodowa, oprócz uczestniczenia
w ćwiczeniach terenowych, doskonaliła swoje umiejętności także podczas ćwiczeń
szkieletowych, aplikacyjnych na mapach i stole plastycznym oraz słuchając odczytów
i wykładów czy oglądając filmy szkoleniowe wyświetlane w miejskim kinie.
Wyszkolenie rezerwistów obejmowało czterotygodniowe zajęcia dla szwadronów
rezerwistów, czyli m.in. jazdę i musztrę konną oraz wyszkolenie bojowe konia, władanie bronią pieszo i konno, szermierkę, musztrę pieszą i wyszkolenie bojowe piesze,
wychowanie fizyczne, a także wyszkolenie strzeleckie i naukę o koniu. W ramach szko-
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Wachm. Jan Rękal, st. strzelec Witold Jędrzejewski i Janusz Rękal idą ul. 3 Maja
w Hrubieszowie (zbiory Janusza Jędrzejewskiego).
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lenia rezerwiści uczyli się również walki bagnetem i posługiwania się granatem oraz
zdobywali wiadomości z zakresu terenoznawstwa i broni przeciwgazowej. Dodatkowo
obowiązywał ich udział w szkoleniu pionierskim i z maskowania oraz w zakresie służby
łączności i służby wewnętrznej52.
Kompanię rezerwistów, wyjeżdżającą 19 września 1936 r. na koncentrację do Lublina, na dworcu kolejowym w Hrubieszowie żegnali przedstawiciele miejscowych władz
i społeczeństwa: Pan Wicestarosta przyjął raport komendanta oddziału, dokonał przeglądu
kompanii: po czym wygłosił przemówienie, w którym podkreślił swe zadowolenie z wyniku
pracy i apelował do rezerwistów, aby godnie reprezentowali powiat na koncentracji w Lublinie. Dalej podkreślił dużą rolę, jaką ma odegrać na terenie powiatu dobrze uświadomiony rezerwista, który jest pełnowartościowym obywatelem Państwa. Następnie zabrał głos p. major
Broczyński, który w imieniu wojska i miejscowego garnizonu życzył rezerwistom jak najlepszych wyników, po czym wzniósł okrzyk na cześć rezerwy. W odpowiedzi na to przemówienie
rezerwiści odpowiedzieli okrzykiem: „Niech żyje 2-gi Pułk Strzelców Konnych!!!”53.
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Oficerowie i podoficerowie 2 Pułku Strzelców Konnych (zbiory Patryka Czerwonki).
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W wyszkoleniu rezerwistów ważną rolę odgrywały ćwiczenia prowadzone w oparciu
o Przysposobienie Wojskowe Konne, którego prace były realizowane w ramach struktur Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Na
początku lat 30. XX wieku członkowie Przysposobienia Wojskowego Konnego, prawdopodobnie z inicjatywy rtm. Stanisława Młodzianowskiego, otrzymali historyczną
nazwę „Krakusi”, nawiązującą do nazwy lekkiej kawalerii, której tworzenie rozpoczęto
w 1812 r. na terenie Księstwa Warszawskiego54.
Rejon Przysposobienia Wojskowego Konnego „Krakusów” 2 Pułku Strzelców Konnych obejmował powiaty hrubieszowski, tomaszowski i biłgorajski. W skład obsady
personalnej Komendy tego rejonu wchodzili: komendant – oficer młodszy (rotmistrz)
i dwóch podoficerów zawodowych (instruktorzy).
W latach 1934-1939 komendantem rejonu był rtm. Bohdan Sawicki, a instruktorami: st. wachm. Franciszek Kazubski, plut. zaw. Aleksander Dziwo i plut. zaw. Józef Ro-
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snowski oraz podoficerowie rezerwy: wachm. Jan Jakubczak, plut. Izydor Jaślikowski,
plut. Stanisław Wójcik, kpr. Jan Ciężki, kpr. Stanisław Krasnopolski, kpr. Bronisław
Wilgos, kpr. Wincenty Bogusiewicz i kpr. Franciszek Knap.
W związku z koniecznością przygotowania kadry instruktorskiej do szkolenia rezerwistów w dniach 25-29 września 1934 r. zorganizowano kurs dla podoficerów rezerwy, którego dowódcą został rtm. Bohdan Sawicki. Wydzielenie kadry instruktorskiej
umożliwiło rozpoczęcie szkolenia „Krakusów” z dniem 1 października 1934 r. Przybywający na szkolenie „Krakusi” byli dzieleni na sekcje, w skład których wchodziło sześciu mężczyzn, cztery sekcje stanowiły pluton, a dwa do czterech plutonów tworzyły
szwadron. W szeregi „Krakusów” przyjmowano przedpoborowych (17-18 lat) i rezerwistów, którzy mieli spełniającego odpowiednie wymagania konia (wałach lub klacz
w wieku powyżej 5 lat). Musieli też sami zadbać o swoje umundurowanie, natomiast
zaopatrzenie ich w broń spoczywało na pułku.
W 1935 r. na terenie powiatu hrubieszowskiego sformowano trzy szwadrony
„Krakusów”, w składzie trzech plutonów: 1 szwadron (plutony: Hrubieszów, Dziekanów, Nowosiółki), dowódca por. rez. Józef Wydżga; 2 szwadron (plutony: Obrowiec,
Podhorce, Trzeszczany), dowódca por. rez. Juliusz du Chateau; 3 szwadron (plutony:
Raciborowice, Turkowice, Sahryń), dowódca por. rez. Stanisław Rasiński.
Szwadrony „Krakusów” powstałe w rejonie 2 Pułku Strzelców Konnych nie były
skoszarowane. Zbiórki organizowano raz w tygodniu, zaś co jakiś czas – kilkudniowe
koncentracje, zawsze w innej części rejonu. Ważnym elementem w szkoleniu „Krakusów” były przeglądy, obrazujące stan wyszkolenia i morale żołnierzy, a także wytrenowanie i utrzymanie konia. Pułk pod koniec rocznego szkolenia organizował na terenie
koszar zawody „Krakusów”, w programie których znajdowały się skoki przez przeszkody, ujeżdżanie konia i władanie białą bronią55.
W 1935 r. w trakcie koncentracji Rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego
„Krakusów” w koszarach hrubieszowskich zorganizowano sprawdzian z ich wyszkolenia. Uczestniczył w nim dowódca 17 Brygady Kawalerii płk. Stefan Hanka-Kulesza
i główny inspektor Przysposobienia Wojskowego Konnego rtm. Stanisław Młodzianowski z PUWF i PW.
Dzięki doskonałemu wyszkoleniu „Krakusi” 2 Pułku Strzelców Konnych znaleźli się
w wytypowanej dziewiątce patroli z Rejonów Przysposobienia Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczyły w rajdzie do Warszawy, a następnie miały możli-

Ul. Podzamcze – dawny magistrat, lata 30. XX wieku
(zbiory Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie).
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wość zaprezentowania się przed Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, marszałkiem
Edwardem Śmigłym-Rydzem, w dniu jego imienin.
Po przeniesieniu w kwietniu 1939 r. mjr. Bohdana Sawickiego na stanowisko dowódcy kawalerii w 10 Dywizjonie Piechoty, nowym komendantem Rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego „Krakusów” 2 Pułku Strzelców Konnych został rtm.
Tomasz Wdziękoński.
We wrześniu 1939 r. w związku z utworzeniem Ośrodka Zapasowego Wołyńskiej
Brygady Kawalerii w koszarach 2 Pułku Strzelców Konnych, rtm. Tomasz Wdziękoński
zorganizował 3 szwadron, składający się w większości z „Krakusów”, w którym dowódcami plutonów zostali: por. rez. Kazimierz Zarębiński, por. rez. Witold Barski i ppor.
rez. Jan Zygmunt Płużyczka56.

Na kanwie oświaty, kultury...
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Na terenie Okręgu Korpusu II akcja oświatowa była realizowana od stycznia 1919 r. na
podstawie rozkazu Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
nr 71 z 12 grudnia 1918 r. Akcję rozpoczęto od ogłoszenia rozkazu organizacyjnego
i przeprowadzenia kursu metodyczno-pedagogicznego, na którym przeszkolono
przyszłych kierowników oświatowych.
Zgodnie z rozkazem dotyczącym organizacji akcji oświatowej Dowództwo Okręgu Generalnego Lublin (DOG Lublin) nr 26/29 pkt 3 z 25 stycznia 1919 r. do obowiązków dowództwa w jednostkach wojskowych należały: wyznaczenie kierowników oświatowych (oficerów oświatowych), zapewnienie żołnierzom szeregowym
możliwości pobierania nauki w zakresie szkoły powszechnej, zakładanie bibliotek
stałych i ruchomych, wspieranie rozwoju kultury poprzez organizowanie świetlic,
chórów i teatrów żołnierskich, przygotowywanie koncertów, odczytów, wykładów
i pogadanek.
Referat oświatowy Okręgu w celu ułatwienia pracy referentom oświatowym rozpoczął od 26 lipca 1919 r. wydawanie „Tygodnika Oświatowego”, a następnie „Przewodnika Oświatowego”, ukazującego się jako dodatek do rozkazów DOG Lublin.
Działania rozpoczęte w latach 1919-1922 przyczyniły się do zmniejszenia odsetka
analfabetów, gdyż tysiące z nich podjęły naukę czytania i pisania. Z czasem oprócz
kursów realizujących program szkoły podstawowej zaczęto organizować też szkolenia
dokształcające w zakresie programu szkoły średniej, co umożliwiło niektórym żołnie-

Choinka żołnierska w 2 Pułku Strzelców Konnych zorganizowana przez Koło Polskiego Białego Krzyża w Hrubieszowie,
17 stycznia 1937 r. (zbiory Janusza Jędrzejewskiego).
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rzom zdawanie matury przed państwowymi komisjami. Na terenie garnizonu prowadzono również kursy zawodowe, m.in. z rolnictwa, hodowli, spółdzielczości, sadownictwa i pszczelarstwa57.
W 1937 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ministerstwami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych,
Rolnictwa i Opieki Społecznej, akcją dokształcania objęło również przedpoborowych,
z myślą o rozszerzeniu jej i kontynuowaniu w kolejnych latach. Akcja miała być realizowana na terenie całej Polski pod hasłem „Ani jednego analfabety do wojska”58.
Na Lubelszczyźnie w rozwój akcji oświatowej w wojsku angażowały się też różne
organizacje i komitety, takie jak: Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, Związek Ziemian,
Związek Kółek Rolniczych czy Koło Polek.
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Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza powstało w listopadzie 1918 r. i miało
[...] na celu otaczanie opieką moralną i materialną żołnierzy polskich, służbę czynną pełniących, lub od takowej zwolnionych, jak również ich rodziny59.
W styczniu 1919 r. utworzona została hrubieszowska filia tej organizacji, która początkowo liczyła 171 członków. Nie tylko dbała o rozwój kulturalny żołnierzy, poprzez
organizowanie odczytów, pogadanek, zakładanie bibliotek, czytelni żołnierskich, prowadzenie kursów dla analfabetów, ale również udzielała pożyczek, zasiłków lub zapomóg żołnierzom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto roztaczała
opiekę nad chorymi i niezdolnymi do pracy żołnierzami oraz nad ich rodzinami. Przy
filii uruchomiono pięć sekcji: sanitarną, finansową, odzieżową, gospodarczą i aprowizacyjną.
Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego w Lublinie wraz z podlegającymi mu
filiami rozwiązało się 4 kwietnia 1922 r., przekazując cały swój majątek na rzecz lubelskiego oddziału Polskiego Białego Krzyża60.
Organizacja ta wywierała wpływ na działania kulturalno-oświatowe w wojsku poprzez swoje Komitety Korpusowe, m.in. właśnie na terenie Okręgu Korpusu II. Prowadziła Żołnierskie Szkoły Nauczania Początkowego, opłacała nauczycieli i zabezpieczała
pomoce szkolne61.
W „Wiadomościach Hrubieszowskich” z 11 lipca 1937 r. można przeczytać: W pracy
strzelcom nieocenione usługi oddaje Hrubieszowskie Koło Polskiego Białego Krzyża – organizacja, która wyraźnie daje odczuć, że pułk nie jest w swej pracy sam, że ziemia hrubieszowska z nim pracuje, z nim czuje, rozumie ich zadania62.
Prezesem Koła w latach 30. XX wieku był Marian Baruś, nauczyciel z miejscowego gimnazjum. Organizacja wspierała akcję oświatową w 2 Pułku Strzelców Konnych
w zakresie nie tylko finansowym, ale przede wszystkim metodycznym. Przedstawicielem pułku w organizacji był rtm. Kostkiewicz63.
Hrubieszowskie Koło tej instytucji, starając się pozyskać fundusze na realizację
przedsięwzięć oświatowych i kulturalnych, organizowało zabawy, przedstawienia
i koncerty.
W 1930 r. przygotowało „Wielką zabawę taneczną” w Kasynie Oficerskim 2 Pułku
Strzelców Konnych z udziałem orkiestry wojskowej i kwintetu smyczkowego. Dochód
z zabawy przeznaczyło na działania oświatowe w pułku64.
Ponadto, wspierając akcję oświatową w jednostce, Koło przygotowywało kursy dokształcające dla podoficerów, a także pogadanki, odczyty i wykłady.
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Wigilia w szwadronie ckm, 23 grudnia 1933 r. Na zdjęciu niedaleko od płk. Romualda Niementowskiego stoi koń Kruczek,
fot. Teper (zbiory Mirosława Borysiewicza).
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W 1932 r. z inicjatywy dowódcy pułku płk. Romualda Niementowskiego, Koło Polskiego Białego Krzyża przygotowało kurs dokształcający dla podoficerów z zakresu
siedmiu klas szkoły powszechnej. Dowódca pułku, ku zaskoczeniu wielu oficerów,
nakazał przedstawić dowód posiadania cenzusu oficerskiego, którego brak oznaczał
obowiązkowy udział w kursie. Zajęcia prowadzone były w szkole powszechnej przez
nauczycieli z gimnazjum i szkół powszechnych w Hrubieszowie. Kurs zakończył się
rozdaniem świadectw i uroczystym śniadaniem z udziałem dowódcy, zaproszonych
gości, a także wykładowców65.
Koło Polskiego Białego Krzyża wspólnie z uczniami hrubieszowskiego gimnazjum
zorganizowało 1 lutego 1939 r. w sali Domu Społecznego im. Józefa Piłsudskiego
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Biblioteka oficerska 2 Pułku Strzelców Konnych. Przy stoliku siedzi por. Michał Radzimiński z żoną Anną
(zbiory Marii Ciesielczuk).
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gwiazdkę dla żołnierzy pułku. W spotkaniu wzięli udział: starosta Stanisław Marek,
korpus oficerski i podoficerski, przedstawiciele organizacji społecznych oraz miejscowej społeczności. Do zebranych gości przemawiał ks. prałat Melchior Juściński, a młodzież odegrała scenę Narodzenia Pańskiego. Na zakończenie żołnierzom rozdano
paczki ze słodyczami, z papierosami i praktycznymi rzeczami. W imieniu żołnierzy za
zorganizowaną gwiazdkę dziękował mjr W. Walczyński66.
Władze wojskowe, realizując akcję oświatową, duży nacisk kładły również na tworzenie bibliotek wojskowych, które odgrywały znaczącą rolę w procesie kształcenia
i wychowywania wojskowych.
Biblioteki oficerskie na terenie DOG Lublin, obejmującego województwo lubelskie,
tworzono na podstawie rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych z 15 listopada 1919 r.,
zaś do tworzenia bibliotek żołnierskich w jednostkach tego Okręgu przystąpiono z początkiem 1919 r. na podstawie rozkazu Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa
Wojska Polskiego nr 71 z 12 grudnia 1918 r. Za organizację bibliotek, zgodnie z rozkazem dowódcy Okręgu nr 26/29 z 25 stycznia 1919 r., odpowiedzialni byli kierownicy
oświatowi poszczególnych jednostek67.
Biblioteka oficerska działająca na terenie 2 Pułku Strzelców Konnych, podobnie
jak inne biblioteki pułkowe, miała na celu gromadzenie książek i czasopism o tematyce związanej z wojskowością, ale też prac naukowych czy pozycji beletrystycznych.
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Sala bilardowa w kasynie oficerskim 2 Pułku Strzelców Konnych. Pierwszy od lewej stoi por. Michał Radzimiński
(zbiory Marii Ciesielczuk).
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Pieniądze na zakup publikacji pochodziły z dotacji istniejącego od 1921 r. Dowództwa
Okręgu Korpusu II, a także ze środków uzyskanych z opodatkowania się na rzecz biblioteki oficerów, podoficerów zawodowych, urzędników pracujących w pułku oraz
z darowizn różnych stowarzyszeń i instytucji. Biblioteką kierował oficer, któremu pomagał podoficer zawodowy. W 1937 r. opiekę nad księgozbiorem sprawowali ppor. Józef Gurzyński, oficer żywnościowy i wachm. Zbigniew Żurawski. Przy bibliotece istniała również Rada Biblioteczna, która nadzorowała jej działalność i zajmowała się
sprawami organizacyjno-administracyjnymi.
Na terenie pułku w ramach akcji kulturalno-oświatowej została utworzona też biblioteka żołnierska, której księgozbiór w początkowym okresie liczył 150 tomów i był
przechowywany w szafie znajdującej się w świetlicy 3 szwadronu. Biblioteka dysponowała książkami i prenumerowanymi czasopismami, a tematyka publikacji była
dostosowana do potrzeb żołnierzy. Początkowo na stanowisko bibliotekarza został
wyznaczony wachm. Michał Koprowski. Nadzór nad gromadzonym księgozbiorem
sprawował zaś oficer oświatowy. W 1932 r. stanowisko bibliotekarza objęła nauczycielka – Eleonora Korzkowska. W 1935 r. bibliotekę przeniesiono do nowo otwartej świetlicy pułkowej, w której mieściła się również herbaciarnia68. Z księgozbioru i materiałów
znajdujących się w jej zasobach mogli korzystać żołnierze uczestniczący w zajęciach
z nauczania I stopnia69. Biblioteki działały również przy szwadronach70.
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Orkiestra 2 Pułku Strzelców Konnych (zbiory Mirosława Borysiewicza).

Tytuły nowości wydawniczych, jakie pojawiły się w bibliotece, zamieszczano
w rozkazach dziennych pułku, a także w funkcjonującej informacji bibliotecznej.
Dowództwo pułku starało się zachęcić żołnierzy do czytania książek – w tym celu
organizowało konkursy czytelnicze, w których można było zdobyć nagrody. Jednak
tego typu zabiegi nie przekładały się na wzrost zainteresowania książką wśród żołnierzy. Podobnie było z prenumeratą czasopism wojskowych: „Żołnierza Polskiego”
czy „Polski Zbrojnej”. Dlatego zrodził się pomysł tzw. „pojedynku łańcuchowego” na
prenumeratę „Żołnierza Polskiego” w garnizonie, o którym informowano na łamach
czasopisma.
Plutonowy Anastazy Lichorobiec zamieścił w „Żołnierzu Polskim” z 12 grudnia
1926 r. takie oto wezwanie do „pojedynku łańcuchowego” żołnierzy z 2 Pułku Strzelców Konnych: Wyzwany przez wachm. Szkutnika Jana, wyzwanie przyjmuję i wpłacam
półroczną przedpłatę. Ażeby zostać panem placu, w całem tego słowa znaczeniu, wzywam
od siebie nie 5-ciu, lecz 7-miu kolegów do wpłacania półrocznej prenumeraty w terminie od
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Orkiestra 2 Pułku Strzelców Konnych (zbiory Mirosława Borysiewicza).
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dnia 4.I.1927 r., a mianowicie: p.p. chor. Siąkałę Rudolfa, chor. Gmitrzaka Edmunda, wachmistrzów szefów: st. wachm. Bambra Tomasza, st. wachm. Terwaka Szymona, st. wachm.
Kazubskiego Franciszka, wachm. Karaudę Franciszka oraz wachm. Zakrzewskiego. Panowie
szefowie – za Waszym przykładem pójdą inni koledzy w szwadronach. Zbyteczne uważam
przypomnienie, że pojedynek to sprawa honoru, a na miano tch… zasłużyć nikt nie zechce.
Lichorowicz Anastazy, plutonowy 2 p. strz. konnych71.
W życiu kulturalnym pułku szczególną rolę odgrywała orkiestra pułkowa, która
swoimi występami uświetniała uroczystości państwowe i rocznicowe organizowane
na terenie pułku i miasta. Kierował nią st. wachm. Jan Uszczuk. Orkiestra grała również na zabawach urządzanych dla żołnierzy. Oprócz niej działał także zespół smyczkowy, kierowany przez plut. zaw. Teofila Niedzielę, powstały w 1930 r. na bazie plutonu trębaczy, w skład którego wchodzili: kpr. Jan Kowalczyk, kpr. Jan Łuczkiewicz,
st. strz. Włodzimierz Królikowski, plut. Franciszek Grochowski, plut. Michał Lipiec,
kpr. Sawa Kaczała, kpr. Władysław Panasiewicz i kpr. Ludwik Nazimiec72.
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Kasyno podoficerskie. Pierwszy od prawej stoi wachm. Anastazy Lichorobiec
(zbiory Beaty Krzyżewskiej-Lichorobiec).
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W 1935 r. na terenie pułku powstał chór mieszany, do którego należeli członkowie rodzin oficerów i podoficerów, zaś w 1937 r. utworzono chór żołnierski, kierowany przez plut. J. Łuczkiewicza. Lekcje śpiewu odbywały się dwa razy w tygodniu.
Repertuar obejmował pieśni patriotyczne, żołnierskie i ludowe73.
W koszarach rozwijał się również amatorski ruch teatralny. Na wniosek
st. sierż. Tomzy, korpus podoficerów założył kółko teatralne pod nazwą Teatr Garnizonowy, którego próby odbywały się w czasie wolnym od zajęć. Przedstawienia, wystawiane dla żołnierzy hrubieszowskiego garnizonu, były bezpłatne74.
Repertuar Teatru Garnizonowego był zróżnicowany. Wśród przygotowanych
przedstawień były oczywiście komedie, ale też sztuki związane tematycznie z życiem
żołnierskim oraz o patriotycznym charakterze. W repertuarze teatru znalazły się takie
sztuki jak Tatuś pozwolił, Piosenki ułańskie i W starym piecu diabeł pali, wystawione pod
kierunkiem K. Bogorii-Górskiego75.
Z inicjatywy dowództwa garnizonu na terenie pułku gościnnie występowały też
teatry profesjonalne. Wizyty takich grup zawsze były dużym wydarzeniem nie tylko
dla żołnierzy, ale również dla mieszkańców miasta. Spektakle wystawiano zazwyczaj
w Domu Społecznym im. Józefa Piłsudskiego. Z teatrów występujących dla miejscowych żołnierzy można wymienić Teatr Wojskowy z Lublina76.
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Oficerowie 2 Pułku Strzelców Konnych. W pierwszym rzędzie drugi od lewej siedzi mjr Henryk Dobrzański „Hubal”,
obok rtm. Roman Sulimir, a na wprost płk Romuald Niementowski (zbiory Mirosława Borysiewicza).

77
78

79

L. Bujan, dz.cyt., s. 66.
CAW, 2 PSK, I.321.32.11, Rozkaz
nr 281 z 1933 r., k. 583.
Tamże, Rozkaz nr 116 z 20 maja
1933 r., k. 219.

Na terenie pułku działało też kino, w którym raz w tygodniu wyświetlano filmy dla
żołnierzy służby zasadniczej. Wszystkie filmy były starannie dobrane pod względem
przekazywanych treści i promowanych wartości. Żołnierze zawodowi chodzili do kina
w mieście77. Z filmów wyświetlanych żołnierzom można wymienić m.in. Tajemnice
głębin morskich, którego projekcja odbyła się 8 grudnia 1933 r. w związku ze zorganizowanym w Domu Społecznym im. Józefa Piłsudskiego spotkaniem pod hasłem Pokaz
pracy nurka na dnie morskim78. Wśród filmów wyświetlanych żołnierzom w ramach
Tygodnia Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej znalazły się: Awionetka, Oczy polskie, Nowoczesny Ikar i Kamelia samochodowa79.
Uroczystości państwowe i wojskowe odgrywały ważną rolę w kształtowaniu obywatelskiej postawy żołnierzy, która miała być wzorem do naśladowania. Równie istotne
było kreowanie świadomości narodowej i historycznej. Obchody świąt wojskowych
dodatkowo wpływały również na umacnianie więzi między żołnierzami a ludnością
cywilną. Wśród uroczystości państwowych obchodzonych z udziałem pułku można
wymienić: święto Konstytucji 3 maja i Święto Niepodległości, a także obchody imienin
marszałka Józefa Piłsudskiego i marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.
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Podoficerowie 2 Pułku Strzelców Konnych w trakcie dekoracji Krzyżami Zasługi (zbiory Pawła Nowaka).

80

CAW, 2 PSK, I.321.32.1, Rozkaz
nr 2 z 13 sierpnia 1924 r., k. 102.

Szczególnie uroczyście obchodzono w wojsku Święto Żołnierza (15 sierpnia), upamiętniające zwycięską bitwę pod Warszawą w 1920 r. W dniu obchodów pułk w pełnym
uzbrojeniu i rynsztunku zbierał się w godzinach rannych na placu alarmowym, skąd
wyruszał na uroczyste nabożeństwo, po którym odbywała się defilada, wieczorem zaś
żołnierze uczestniczyli w tzw. pogadankach80.
Na terenie pułku organizowane były również uroczystości rocznicowe upamiętniające znaczące postacie i wydarzenia związane z historią Polski.
W 1924 r. pułk uczestniczył w ogólnopolskich obchodach poświęconych Henrykowi
Sienkiewiczowi, w związku ze sprowadzeniem trumny z jego prochami do Polski. Uroczystości w Hrubieszowie odbyły się w kinie Rusałka – z 1, 2, 3 i 4 szwadronu oraz ze
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Brązowy Krzyż Zasługi st. wachm. Jana Rękala, fot. Anna Hyrchała
(zbiory Janusza Jędrzejewskiego).
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szwadronu karabinów maszynowych delegowano na nie po jednym oficerze i 20 szeregowych. Część żołnierzy wzięła udział również we mszy św.81
2 Pułk Strzelców Konnych uczestniczył w obchodach rocznicy wybuchu powstania
styczniowego. Rozpoczynały się one nabożeństwem w kaplicy pułkowej, a kończyły
tzw. pogadankami, wygłaszanymi przez podoficerów w świetlicach szwadronów82.
Żołnierze pułku wzięli udział w poświęceniu pomnika Nieznanego Żołnierza, które odbyło się 25 listopada 1928 r. na cmentarzu w Moniatyczach83, jak też pomnika
Powstańców Styczniowych w 1936 r. w Mołożowie84. Uczestniczyli również w pracach
związanych z usypaniem kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego na Sowińcu
w Krakowie. Delegacja pułku była obecna na uroczystościach pogrzebowych marszałka
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Józefa Piłsudskiego w Krakowie i Warszawie oraz na uroczystościach w Wilnie, związanych z przeniesieniem jego serca do Mauzoleum na Rossie.

Z działu gospodarczego
W związku ze znacznym rozwojem ruchu spółdzielczego w okresie międzywojennym,
w 1922 r. utworzono Spółdzielnię w 2 Pułku Strzelców Konnych, której głównym celem
było zaspokojenie potrzeb gospodarczych i kulturalnych zarówno jej członków, jak też
szeregowców służących w pułku oraz ludności cywilnej, mieszkającej lub pracującej na
terenie koszar w Hrubieszowie. Zyski z prowadzonej działalności przekazywano na
kulturalno-oświatowy fundusz pułku. Spółdzielnia pod względem gospodarczym była
samowystarczalna. Personel prowadzonych sklepów był cywilny, zaś zarząd i radę nadzorczą wybierano spośród wojskowych. Działalność Spółdzielni była oparta na statucie ramowym wydanym przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. Nadzór nad jej pracą
sprawował dowódca pułku oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Wojskowych z siedzibą
w Warszawie. Stanowiska personelu cywilnego obsadzono przede wszystkim wysłużonymi oficerami zawodowymi, uczestnikami walk o niepodległość lub inwalidami
wojennymi. Pracownicy cywilni przed rozpoczęciem pracy musieli ukończyć specjalny
kurs spółdzielczy. W 1935 r. fundusz udziałowy Spółdzielni wynosił 822 460 złotych85.
Obok działającej na terenie pułku Spółdzielni, 1 listopada 1927 r. powstał Fundusz
Samopomocy, założony z inicjatywy zastępcy dowódcy pułku przez podoficerów zawodowych 2 Pułku Strzelców Konnych. Wkład Funduszu zdeponowany w PKO był przeznaczony na pomoc żołnierzom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Reprezentanci Funduszu organizowali pogadanki, przez co starali się pozyskać nowych
członków, a tym samym powiększyć jego kapitał zakładowy. Na przykład na zebraniu
dla podoficerów 4 listopada 1927 r. zastępca dowódcy pułku mjr Gutowski wygłosił pogadankę na temat znaczenia oszczędności i zachęcał podoficerów do zakładania książeczek oszczędnościowych PKO86.
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Z prac Rodziny Wojskowej
Na terenie pułku działało Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, założone w 1927 r. z inicjatywy zastępcy dowódcy pułku ppłk. Stanisława Rostworowskiego, który w liście
do żony z 8 marca 1927 r. opisał okoliczności jego powstania: W kasynie schodzą się

Przedszkole Rodziny Wojskowej (zbiory Marii Ciesielczuk).

panie […]. Wchodzi pani Pułkownikowa! Tableau! Panie siedzą, aż stołki trzeszczą żadna
ani drgnie. Pułkownikowa obchodzi wszystkie i wita się – mam wrażenie, że jest kiepsko.
Pułkownikowa zaczyna z punktu: zakładamy Rodzinę Wojskową. Ja obejmuję sekcję sportową, bo lubię jeździć konno – Pani Sawicka będzie organizować obchody, a p. rotmistrzowa
Fabrycowa założy ochronkę. Wobec tego omówmy, kiedy będzie pierwsza jazda konna. Robi
się milczenie. Korzystam z tego i proszę o głos. Zaczynam z innego tonu: Koszary muszą
być w centrum oświaty narodowej, nie tylko dla wojska, ale rodzin – i otaczającego społeczeństwa – itd., itd. Główna rzecz ochronka, potem dział robót – ogrodnictwo. Przedstawi-
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Organizacja angażowała się w akcje mające na celu dozbrajanie armii – zbierała pieniądze na tzw. „Dar dla Armii”, a w 1939 r. zorganizowała 43-godzinny kurs przysposobienia do obrony kraju89.
Członkinie Stowarzyszenia co roku organizowały na terenie garnizonu Święto Rodziny Wojskowej. W 1933 r. w salach kasyna oficerskiego przygotowały zabawę dla
dzieci „Król Migdałowy”, zakończoną wyborem królowej i króla migdałowego90.
W 1938 r. Rodzina Wojskowa zorganizowała „Bal bez balu”, z którego dochód przeznaczyła na odbudowę kaplicy garnizonowej91.

Z kart sportu pułkowego

Kwestujące członkinie Rodziny Wojskowej (zbiory Janusza Jędrzejewskiego).
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łem kosztorys. – Okazuje się, że nikt nie chce podjąć się organizacji dochodów. – Wybierają
w końcu Ciebie z tym, że na razie ja mam Cię zastępować: Ładna historia!87.
Rodzina Wojskowa znaczny nacisk kładła na rozwój oświaty i sportu, a także na
działania społeczne skierowane do najbardziej potrzebujących – nie tylko na terenie
pułku. Przeprowadzała zbiórki pieniędzy, organizując kwesty, przygotowywała przedstawienia i odczyty, z których dochód przeznaczała m.in. na prowadzenie ochronki.
19 marca każdego roku, w dniu imienin marszałka Józefa Piłsudskiego, Rodzina
Wojskowa przekazywała ubrania dla najbiedniejszych dzieci z przedszkola prowadzonego przez Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w Hrubieszowie88.
Opieka społeczna Rodziny Wojskowej w Hrubieszowie koordynowała dożywianie
biednych dzieci ze szkół działających na terenie miasta, a jej członkinie pełniły dyżury
przy wydawaniu posiłków. Pieniądze na akcje dożywiania pochodziły od Zarządu Naczelnego „Rodziny Wojskowej”, ale też z dobrowolnych składek jej członków i Powiatowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Bezinteresownej pomocy w akcji dożywiania udzielał również hrubieszowski pułk, przygotowując obiady w swojej kuchni.
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W 2 Pułku Strzelców Konnych sport odgrywał szczególną rolę. Z uprawianych dyscyplin najbardziej popularne było jeździectwo, ale nie można zapomnieć również o strzelectwie i szermierce. Upowszechnianie i rozwój sportu w pułku nie tylko wpływały na
sprawność fizyczną żołnierzy, ale także odgrywały znaczącą rolę w ich wyszkoleniu bojowym. Żołnierze niejednokrotnie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
przez uczestnictwo w różnego rodzaju zawodach sportowych.
We wrześniu 1921 r. na terenie pułku został sformowany zespół, który wystartował
w konkursie hipicznym zorganizowanym przez DOG w Lublinie. W skład zespołu weszli: ppor. Adam Chendyński, ppor. Edward Garbolewski, ppor. Bohdan Sawicki oraz
wachm. Koszurski, plut. Ferczak i plut. Józef Władoń92.
Kolejnymi zawodami konnymi z udziałem hrubieszowskich strzelców były okręgowe zawody konne w Lublinie w dniach 29 marca i 2 lipca 1922 r. W biegu myśliwskim na
dystansie 8 km drugie miejsce uzyskał por. B. Sawicki na koniu Quivive, zaś w konkursie dla szeregowych pierwsze miejsce zajął chor. Wojciechowski na koniu Ever, a drugie
– wachm. Józef Władoń na klaczy Fajka. W konkursie ciężkim dla oficerów i dżentelmenów por. Edward Garbolewski uplasował się na drugim miejscu. Bieg dystansowy
na około 15 km z dwoma przeszkodami wygrał por. Bohdan Sawicki na koniu Quivive,
zaś w gymkhanie dla oficerów i dżentelmenów pierwsze miejsce zajęli por. E. Garbolewski i rtm. Stefan Platonoff. Porucznik E. Garbolewski uzyskał ponadto drugie miejsce w konkursie zachęty93.
Na błoniach należących do 2 Pułku Strzelców Konnych zorganizowano w 1924 r. zawody Szkoły Podoficerskiej Zawodowej 2 Samodzielnej Brygady Kawalerii. Wzięli w nich
udział podoficerowie z 12 Pułku Ułanów Podlaskich, 19 Pułku Ułanów Wołyńskich,
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Nagroda st. wachm. Stanisława Sołtysiaka za udział w zawodach konnych,
fot. Anna Hyrchała (zbiory Marty Podgórskiej).
Rtm. Michał Radzimiński podczas skoku (zbiory Marii Ciesielczuk).
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Popis Szkoły Podoficerów Zawodowych
w Hrubieszowie, „Przegląd Hrubieszowski” 1924, nr 6, s. 6-7.

21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich i 2 Pułku Strzelców Konnych. Na zawodach obecny był komendant szkoły rtm. Antoni Czapliński z 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
i por. Piotr Żuchowski z 2 Dywizji Artylerii Konnej94.
W 1925 r. podczas koncentracji w obozie letnim hrubieszowski pułk rywalizował
w zawodach z innymi szwadronami w ramach 4 Dywizji Kawalerii. Kierownictwo
nad imprezą sprawował płk. Poten. 12 lipca, pierwszego dnia zawodów, w biegu myśliwskim dla podoficerów na dystansie około 5000 metrów pierwsze miejsce zajął
wachm. Władoń na wałachu Eros, zaś w biegu myśliwskim dla oficerów na dystansie około 6000 metrów czwarte miejsce uzyskał por. Wdziękoński na wałachu Bob,
a piąte – rtm. Platonoff na klaczy Lisa. Drugiego dnia zawodów, 19 lipca, w biegu myśliwskim dla ułanów na dystansie 4000 metrów drugie miejsce zajął st. strz. Chojnacki, a w maiden steeple-chase na dystansie 3200 metrów na trzeciej pozycji uplasował
się por. Hermanowicz, który wystartował na wałachu Hryć. Trzeciego dnia zawodów,
26 lipca, w steeple-chase na dystansie 4000 metrów drugie miejsce zdobył por. Hermanowicz na wałachu Hryć, a trzecie miejsce rtm. Platonoff na wałachu Terrible. W bie-
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„Przegląd Kawaleryjski” 1925,
nr 5, s. 108-110.
Sprawozdanie z wyścigów 4 Dywizji
Kawalerii w dniu 15 i 21.VIII.1925, „Przegląd Kawaleryjski” 1925, nr 4, s. 65-66.

gu do celu na dystansie około 5000 metrów drugie miejsce zajął por. Garwolewski
na wałachu Bass, a trzecie miejsce por. Hermanowicz na klaczy Emilja, zaś w biegu
myśliwskim dla podoficerów na dystansie około 5000 metrów trzecie miejsce uzyskał
kpr. Sternik na wałachu Darling95.
Pułk uczestniczył również w wyścigach 4 Dywizji Kawalerii zorganizowanych
15 i 21 sierpnia 1925 r. na terenie obozu ćwiczebnego między Pawłowem a Witkowem.
Pierwszego dnia wyścigów, 15 sierpnia, w maiden steeple-chase na dystansie 3200 metrów trzecie miejsce zdobył por. Filipczuk na Nidzie, zaś drugiego dnia, 21 sierpnia,
w steeple-chase na dystansie 4000 metrów por. Filipczuk również uplasował się na
trzecim miejscu, ale na Markietance96.
W 1926 r. na placu koszarowym 2 Pułku Strzelców Konnych zorganizowano zawody
konne, w których sędziowali: dowódca pułku ppłk Antoni Długoborski, Gustaw Grotthus, Łobaczewski i Tuszowski. Zawody rozpoczęły się konkursem myśliwskim podoficerów z ośmioma przeszkodami. Pierwsze miejsce zdobył wachmistrz szwadronu zapasowego na klaczy Nora, drugie miejsce Zygadło na klaczy Lalka, trzecie miejsce Skórecki
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Medal kpr. Władysława Sawińca za udział w zawodach konnych w 1936 r.,
fot. Anna Hyrchała (zbiory Andrzeja Sawińca).
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na Gamie. Podoficerski konkurs myśliwski obejmował szesnaście przeszkód. W tej części zawodów pierwsze miejsce zajął por. Zygmunt Michalski, drugie – por. Niemczynowicz, oficer sztabu 17 Brygady Kawalerii, a trzecie – por. Bohdan Sawicki97.
W 1927 r. w zawodach konnych na terenie pułku miały miejsce pokazy woltyżerki
w wykonaniu uczniów szkoły podoficerskiej, a także zajęcia w galopie odpowiedniego stanowiska bojowego przez pluton szwadronu karabinów maszynowych. Biorącą
udział w zawodach grupę oficerską szkolił rtm. Hermanowicz, zaś grupę podoficerską – rtm. Sawicki. W konkursie myśliwskim lekkim dla podoficerów pierwszą nagrodę zdobył wachm. Zieliński na wałachu Owidiusz, a drugą plut. Kościuk na klaczy
Okazała. W konkursie myśliwskim lekkim dla oficerów ppor. Orlińskiemu przypadło
pierwsze miejsce na klaczy Osa, a także drugie miejsce na klaczy Ninka, trzecie zdobył
por. Musielak na klaczy Nocka. W pokazie przepisowej jazdy maneżowej w wykonaniu
oficerów pierwszą nagrodę otrzymał por. Garbolewski na wałachu Gladiator, drugą
por. Nakoniecznikoff na wałachu Adam, a wstęga honorowa przypadła por. Niemczynowiczowi, który wystartował na wałachu Łowicz. W konkursie myśliwskim ciężkim
dla podoficerów pierwszą nagrodę otrzymał wachm. Zieliński na klaczy Hoża, a drugą
plut. Zwoleń na klaczy Miła. W konkursie myśliwskim ciężkim dla oficerów pierwsze
miejsce zajął rtm. Hermanowicz na wałachu Juhas, a drugie por. Garbolewski na wałachu Gladiator. Nagroda honorowa przypadła por. Karwowskiemu na wałachu Gulina
i rtm. Sawickiemu na wałachu Emir. Nagrody wręczyła pani Grotthusowa, żona oficera
rezerwy pułku, przy dźwiękach marsza pułkowego. Na zakończenie zawodów ppłk Stanisław Rostworowski podziękował publiczności za przybycie98.

Zawody konne na terenie 2 Pułku Strzelców Konnych
(zbiory Marii Ciesielczuk).

W czasie koncentracji letniej 17 Brygady Kawalerii w rejonie Starego Zamościa
w dniach 12-17 lipca 1932 r. 2 Pułk Strzelców Konnych uczestniczył w zawodach hipicznych o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego – Srebrną
Lancę. Co prawda nagroda zespołowa Srebrna Lanca przypadła 4 szwadronowi 24 Pułku Ułanów, ale w zawodach indywidualnych pierwsze miejsce zajął patrol 7 z plutonu
łączności 2 Pułku Strzelców Konnych pod dowództwem wachm. Stanisława Czujkowskiego, a w zawodach oficerskich trzy pierwsze miejsca zajęli por. R. Sulimir, por. Leon
Jurkowski i por. S. Glasser również z 2 psk.

Widok na ul. Kilińskiego, dawną ul. Browarną, lata 30. XX wieku
(zbiory Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie).
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Medal kpr. Władysława Sawińca za udział w Zawodach Eliminacyjnych
o Mistrzostwo Konne Wojska 1938 r., fot. Anna Hyrchała (zbiory Andrzeja Sawińca).

Żołnierze 2 Pułku Strzelców Konnych (zbiory Grzegorza Dańczuka).
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L. Bujan, dz.cyt., s. 67-68.

W sierpniu 1934 r. 2 psk w zawodach o pierwszeństwo pułków 17 Brygady Kawalerii
„Buńczuk” zdobył nagrodę przechodnią im. prezydenta Ignacego Mościckiego99.
Sukcesy 2 Pułku Strzelców Konnych w zawodach konnych przyczyniły się do utworzenia w latach 30. XX wieku z najlepszych zawodników grupy „Militari”, w skład
której weszli: rtm. Radzimiński (wałach Wołyń), por. Karwowski (klacz Pończoszka),
por. Sulimir (wałach Oszczep), por. Woliński (wałach Tragik), por. Jurkowski (klacz
Ohana), ppor. Kwiatkowski (wałach Linoskok), ppor. Gierasieński (klacz Okazała), ppor. Suchorski (klacz Okupacja) i jeźdźcy zapasowi: por. Choromański (wałach
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Osborn), ppor. Hrasiewicz (wałach Buschloss), st. wachm. Zieliński (wałach Stasiek),
plut. Rybczyński (wałach Skorpion), kpt. Zarembiński (klacz Olimpia). Ćwiczenia z powstałą grupą prowadził rtm. Radzimiński100.
Na sukcesy sportowe 2 Pułku Strzelców Konnych znaczący wpływ miał mjr Henryk
Dobrzański „Hubal”, który służył w pułku w latach 1934-1936 na stanowisku kwatermistrza. Przyczynił się do rozbudowy bazy sportowej i szkoleniowej, a także był instruktorem oficerskiej grupy sportu konnego101.
Drużyna pułku uczestniczyła w dorocznych zawodach brygadowych kwalifikujących
do udziału w Mistrzostwach Wojska Polskiego. W 1926 r. zespołowi 2 Pułku Strzelców
Konnych nie udało się ukończyć mistrzostw. W następnych latach 1927, 1928, 1929,
1930, 1931, 1932 zespół pułku przegrał eliminacje do mistrzostw102.
W 1933 r. w zawodach konnych o Mistrzostwo Armii w Baranowiczach pułk reprezentował por. Leon Jurkowski, który zajął 47 pozycję z liczbą 803 3/5 pkt karnego103.
W 1934 r. Mistrzostwa Armii zostały zorganizowane w Hrubieszowie. Przygotowaniem zajął się dowódca 17 Brygady Kawalerii – płk Stefan Hanka-Kulesza. W zawodach
wzięło udział 86 zawodników, w tym 21 indywidualnych. 2 Pułk Strzelców Konnych reprezentował por. Stanisław Glasser. Zwycięstwo w zawodach odniósł 17 Pułk Ułanów,
który zdobył tytuł Mistrza Wojska 1934 r.
Zorganizowanie Mistrzostw Armii dla hrubieszowskiego pułku było z jednej strony szczególnym wyróżnieniem, z drugiej – nie lada wyzwaniem. Co prawda organizatorzy podołali zadaniu, ale nikt nie był w stanie przewidzieć, że spadnie ulewny
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J. Miller, mjr, Zawody konne o Mistrzostwo Armii w roku 1934, „Przegląd
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deszcz i miejsce zawodów zmieni się w błotnisty i grząski teren. W pamięci zawodników szczególnie utkwiła jedna przeszkoda: W biegu na przełaj, jeden z licznych rowów przysporzył wielu zawodnikom, jeżeli nie karne punkty za przekroczenie czasu, to
w każdym razie powodował większą lub mniejszą kąpiel. Był to głęboki odwadniający rów
o prostopadłych ścianach, wzdłuż którego, od strony lądowania, w odstępie jednego metra, biegł drugi mniejszy, mniej głęboki, lecz bardzo grząski. Mniejszy rów nie ciągnął się
jednak wzdłuż całego rowu, lecz był w kilku miejscach przerwany. Obydwa rowy zalane
wodą tworzyły dla oka przeszkodę bardzo szeroką i złudzenie małego strumienia, który
najłatwiej przejechać. Coprawda takich jeźdźców było zaledwie kilku, którzy wjechawszy,
znaleźli się od razu w wodzie po szyję i mieli nielada trudności z wydostaniem się na brzeg
przeciwległy104.
W 1935 r. w zawodach o Mistrzostwo Armii w Suwałkach wziął udział zespół 2 Pułku Strzelców Konnych w składzie: por. L. Jurkowski, por. T. Gierasiński, por. J. Suchorski i ppor. Otton Saxl. Zespół zajął dwunaste miejsce, uzyskując 3442 pkt karne.
W zawodach indywidualnych ppor. Otton Saxl na wałachu Ząb zajął 55 miejsce z wynikiem 1023 1/3 pkt karnego, por. Leon Jurkowski na wałachu Wierny – 58 miejsce
z 1111 1/6 pkt karnego i por. Tadeusz Gierasiński na wałachu Zachwyt – 60 miejsce
z 1307 1/2 pkt karnego. Zawodów nie ukończył por. Jarosław Suchorski105.
W 1936 r. zawody o Mistrzostwo Armii zorganizowano w Łucku, na terenie Wołyńskiego Klubu Jazdy. 2 Pułk Strzelców Konnych w próbach zespołowych zajął dziesiąte miejsce, uzyskując 3824 2/12 pkt karnego. W próbach indywidulnych wystartowali:
ppor. Alfons Braun na wałachu Wołyń (1262 6/12 pkt karnego), ppor. Otton Saxl na
wałachu Ząb (1450 pkt karnych), por. Tadeusz Gierasiński na wałachu Zachwyt (1111
8/12 pkt karnego) i por. Leon Jurkowski na wałachu Wierny (1603 4/12 pkt karnego)106.
W latach 1937 i 1938 pułk nie uczestniczył w finale Mistrzostw Wojska Polskiego.
W 1939 r. reprezentantem w zawodach był rtm. Leon Jurkowski, który ukończył bieg
terenowy na klaczy Czamara na miejscu dziewiątym, a konkurs skoków na miejscu
piątym z 342 8/12 pkt karnego107.
Na terenie 2 Pułku Strzelców Konnych popularny był nie tylko sport konny. Powstał tu również zespół strzelecki, którego członkowie niejednokrotnie uczestniczyli
w zawodach strzeleckich „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” i zdobywali Odznaki Strzeleckie108. Organizował je Związek Strzelecki na terenie ogrodu Rusałka w Hrubieszowie. W 1933 r. zespół wziął udział w konkursie strzeleckim o nagrodę przechodnią
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego109.
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Nagroda st. wachm. Stanisława Sołtysiaka za udział w zawodach strzeleckich,
fot. Anna Hyrchała (zbiory Marty Podgórskiej).
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Na terenie pułku działała drużyna szermiercza, która także odnosiła duże sukcesy.
31 stycznia 1924 r. na zawodach o mistrzostwo Okręgu Korpusu II w Lublinie reprezentował ją Tomasz Wdziękoński110. Utworzono też zespół piłki nożnej, w skład którego
wchodzili żołnierze szeregowi. Drużyna brała udział w spotkaniach z innymi zespołami zarówno z pobliskich pułków, jak i składającymi się z cywilnych mieszkańców
miasta i odnosiła znaczne sukcesy w rozgrywkach piłkarskich111.
W hrubieszowskim pułku organizowane były walki bokserskie z udziałem znakomitych zapaśników – Stanisława Jana Cyganiewicza „Zbyszka” i Kornackiego, trzykrotnego mistrza świata112.
Zajęcia sportowe odbywały się nie tylko w garnizonie, żołnierze korzystali również
z pływali Ligi Morskiej i Kolonialnej w Hrubieszowie, gdzie zajęcia prowadził instruktor por. Kwiatkowski113. Pływalnię wybudowano w 1932 r. także dzięki pomocy 2 Pułku Strzelców Konnych. W kasynie pułku zorganizowano bal Ligi Morskiej i Kolonialnej z udziałem W. Chrzanowskiego, Protasewicza i Greniuka. Dochód przeznaczono
właśnie na budowę pływalni. Dowódca pułku do budowy obiektu oddelegował patrol
pionierów pod komendą por. Frankiewicza, który odpowiadał za wykonanie mostu

80

2 Pułk Strzelców Konnych || Z historii 2 Pułku Strzelców Konnych

81

2 Pułk Strzelców Konnych || Z historii 2 Pułku Strzelców Konnych

Teren pływalni Ligi Morskiej i Kolonialnej. Na ławce po prawej stronie siedzą
st. wachm. Jan Rękal z żoną Józefą (zbiory Janusza Jędrzejewskiego).
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(kładki) na rzece, umożliwiającego dotarcie przez łąkę do miejsca, gdzie miał powstać
stadion sportowy114.
W 1936 r. z inicjatywy kadry oficerskiej pułku powołano Hrubieszowski Klub Jeździecki. W jego Zarządzie zasiadali: prezes Jan Bielski, wiceprezes płk Romuald Niementowski, skarbnik Kazimierz Dobiecki, sekretarz por. Franciszek Woliński oraz
członkowie: Ksawery Węgliński i Stanisław Rasiński, zaś w skład Komisji Technicznej wchodzili: przewodniczący Michał Gutowski oraz członkowie: Stanisław Biernacki
i rtm. Stanisław Glasser115.
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Po pierwszych dwóch jazdach szkoleniowych w marcu i maju 1936 r. Klub zorganizował dla swoich członków rajd na dystansie 50 kilometrów oraz pokaz konia wierzchowego i biegi od punktu do punktu. Uczestnicy cywilni rajdu zostali podzielni na
zespoły, w których kierownikami byli oficerowie 2 Pułku Strzelców Konnych. Końcowy
punkt rajdu znajdował się w majątku Trzeszczany, należącym do prezesa Klubu Jana
Bielskiego, który już w latach 1922-1926 organizował w swoim majątku zawody sportowe. W rajdzie wzięło udział 32 zawodników, w tym 9 pań. Następnego dnia na placu
konkursowym 2 psk miał miejsce pokaz konia wierzchowego z udziałem 7 zawodników, a po południu dwa biegi od punktu do punktu. Indywidulanie najlepsi w rajdzie
okazali się: Anna Jurkowska (ogier Szach), Irena Kostenicz (wałach Luzak), Michał
Gutowski (wałach Kryzys), zespołowo zaś drugi zespół w składzie: Anna Jurkowska,
Irena Kostenicz, ppor. Jerzy Braun, Leon hr. Ledóchowski i Michał Gutowski. W pokazie konia wierzchowego wyróżnili się: Michał Gutowski (klacz Jasiołda II), Stanisław
Biernacki (klacz Moja Miła), Ksawery Węgliński (wałach Chart). W biegu pań od punktu do punktu najlepsze wyniki osiągnęły: Irena Kostenicz (wałach Luzak), Anna Jurkowska (ogier Szach) i Barbara Grotthus (klacz Pogoń), zaś w biegu panów od punktu
do punktu: Stanisław Rasuński (klacz Namitka) i Stanisław Dobiecki (wałach Alik).
Hrubieszowski Klub Jeździecki w dniach od 18 do 20 września 1936 r. przygotował
miting jeździecki w Hrubieszowie. Zawody przeprowadzono na terenie koszar 2 Pułku Strzelców Konnych, a gospodarzem toru był rtm. Stanisław Glasser. W strzelaniu
z broni myśliwskiej pierwsze miejsce zajął Ksawery Węgliński, konkurs konia wierzchowego wygrał rtm. Szenk, a konkurs na szybkość por. Zborowski. W jeździe konnej
najlepiej wypadły: Irena Kostenicz, Jadwiga Lechnicka, Anna Jurkowska i Maria Kraińska. Pokaz konia o nagrodę prezesa Polskiego Klubu Jeździeckiego wygrał por. Jurkowski na wałachu Wampir. W trakcie zawodów odbyły się również próby na odznakę jeździecką: brązową małą zdobyła J. Kochanowska na koniu Toffi, a brązową dużą
otrzymał M. Gutowski na koniu Jasiołda II.
Zawodnicy Klubu 2 października 1936 r. uczestniczyli w mitingu Polskiego Klubu
Jeździeckiego w Lublinie. Nagrodę honorową ks. Zofii Czetwertyńskiej otrzymał Ksawery Węgliński, a nagrodę honorową ufundowaną przez generała Władysława Andersa
zdobył Michał Gutowski, który także w międzynarodowym konkursie im. Fryderyka
Jurjewicza zajął trzecie miejsce116.
Z inicjatywy Klubu w dniach od 18 do 20 września 1937 r. odbyły się ogólnopolskie
zawody konne w Hrubieszowie z udziałem wielu czołowych polskich jeźdźców117.
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W 1938 r. w trakcie dorocznego mitingu jeździeckiego Klubu por. Tadeusz Gierasieński zdobył w konkursie strzelecko-jeździeckim nierozegrany przez dwa lata puchar
„Hołubia”118.
Hrubieszowski Klub Jeździecki uczestniczył również w biegu myśliwskim „Za lisem”
dla oficerów i podoficerów, organizowanym przez 2 Pułk Strzelców Konnych 3 listopada, w dniu św. Huberta – patrona jeźdźców i myśliwych.

83

2 Pułk Strzelców Konnych || Z historii 2 Pułku Strzelców Konnych

Nieśmiertelnik st. wachm. Stanisława Sołtysiaka,
fot. Anna Hyrchała (zbiory Marty Podgórskiej).

Kampania wrześniowa

118

119
120

Hrubieszów, „Jeździec i Hodowca”
1938, nr 23, s. 502.
L. Bujan, dz.cyt., s. 106-111.
Tamże, s. 114-115.

Mobilizacja 2 Pułku Strzelców Konnych została zarządzona z 13 na 14 sierpnia
1939 r. Pułk osiągnął gotowość bojową 15 sierpnia, a po zakończeniu mobilizacji
17 sierpnia pododdziały opuściły koszary i skierowały się na stację kolejową, skąd wagonami ruszyły na zachód. Na czas transportu pułk otrzymał kryptonim „Roch”. Miejscem docelowym okazało się Radomsko. Późnym wieczorem 20 sierpnia pułk osiągnął
rejon koncentracji Wołyńskiej Brygady Kawalerii.
Po wizytacji Wołyńskiej Brygady Kawalerii przez dowódcę Armii „Łódź”
gen. dyw. Juliusza Rómmla, 28 sierpnia nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy
2 Pułku Strzelców Konnych, a także w obsadzie wakującego etatu zastępcy dowódcy.
Pułkownik Romuald Niementowski został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza na stanowisko inspektora Kawalerii KOP, a na jego miejsce powołano zastępcę
dowódcy 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie ppłk. Józefa Mularczyka. Zastępcą
nowo powołanego dowódcy został mjr Włodzimierz Łączyński.
30 sierpnia dowódca 2 psk zarządził odprawę w trybie alarmowym, po czym zgodnie z otrzymanym rozkazem jednostka skierowała się na wyznaczoną pozycję w rejonie Ostrowy-Miedźno.
Żołnierze 2 psk pierwsze walki stoczyli 1 września w rejonie wsi Mokra, gdzie
w starciu z nacierającymi czołgami niemieckiej 4 Dywizji Pancernej zniszczyli znaczną
część jej uzbrojenia119.
W nocy z 3 na 4 września oddział pułku (dziesięciu ochotników z każdego szwadronu, na czele z oficerem lub podchorążym) pod dowództwem mjr. Włodzimierza
Łączyńskiego dokonał wypadu na wrogie zgrupowanie przeciwpancerne pod Kamieńskiem i zadał Niemcom znaczne straty120. W trakcie wycofywania się oddziałów Armii
„Łódź”, pułk dotkliwie ucierpiał w walkach obronnych, prowadzonych 8 września na

121
122

123

L. Kukawski, dz.cyt., s. 202-203.
H. Smaczny, Księga Kawalerii Polskiej
1914-1947. Rodowody – barwa – broń,
Warszawa 1989, s. 211; L. Bujan,
dz.cyt., s. 117.
J.S. Wojciechowski, dz.cyt., s. 28.

zachód od Woli Cyrusowej. Następnie pułk brał udział w działaniach zbrojnych pod
Mińskiem Mazowieckim, skąd na rozkaz gen. Rómmla wojska Grupy Operacyjnej Kawalerii rozpoczęły manewr w kierunku Garwolina, Baranowa, Lubartowa, Wojsławic
i Tyszowiec. 15 września pułk wraz z innymi oddziałami Wołyńskiej Brygady Kawalerii
osiągnął rejon pod Baranowem, skąd 23 września ruszyła ona do natarcia w kierunku
na Majdan Krynicki, Suchowolę, Jacnię, Kaczorki, Malewszczyznę, Józefów, opanowała Janówkę i Polanówkę, a następnie Suchowolę i rozpoczęła pościg za nieprzyjacielem
w kierunku Jacni. W walkach pod Jacnią pułk poniósł znaczne straty, próbując wyjść
z okrążenia, co przesądziło o jego rozwiązaniu121.
W kampanii wrześniowej zginęło 4 oficerów, 3 podchorążych i ponad 85 szeregowych. Rannych zostało 5 oficerów i wielu żołnierzy szeregowych. W uznaniu zasług
bojowych w kampanii wrześniowej 2 Pułk Strzelców Konnych i 15 żołnierzy zostało
odznaczonych Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari122.
W lipcu 1944 r. podjęte zostały próby odtworzenia Wołyńskiej Brygady Kawalerii
z inicjatywy rtm. Józefa Ostoja-Gajewskiego ps. „Tomek”, który dołączył do 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W miejscowości Gołębie na terenie powiatu hrubieszowskiego utworzono szwadron kawalerii, w ramach którego sformowano
2 Pułk Strzelców Konnych w sile plutonu. Jednak w związku z wezwaniem wojsk sowieckich do podporządkowania się PKWN, 27 WDP AK 25 lipca 1944 r. złożyła broń
w Skrobowie pod Lubartowem123.
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Oficerowie i podoficerowie 2 Pułku Strzelców Konnych, wywodzący się z 1 Pułku
Szwoleżerów Armii gen. Hallera, sformowanego w 1918 r. we Francji, z historycznym
sztandarem ofiarowanym przez mieszkańców Paryża.
Od lewej stoją: wachm. Tomasz Bachor, wachm. Jan Kruk, wachm. Franciszek
Czarnowski, wachm. Kazimierz Mitas, chor. Rudolf Siąkała, wachm. Józef Władoń,
wachm. Franciszek Kazubski, st. wachm. Stanisław Sołtysiak, wachm. Szymon
Teterwak, wachm. Maciej Zygadło, wachm. Jan Różycki; od lewej siedzą:
por. Stanisław Nakoniecznikoff, rtm. Bohdan Sawicki, rtm. Stefan Platonoff,
rtm. Roman Kozakiewicz, por. Waldemar Tarnowski, por. Edward Garbolewski.

Officers and non-commissioned officers of the 2nd Mounted Rifles Regiment originating from the 1st Regiment of Chevau-Légers of Gen. Haller’s Army formed in
France in 1918, with a historical flag from the inhabitants of Paris.
Standing from the left: Sgt. Tomasz Bachor, Sgt. Jan Kruk, Sgt. Franciszek
Czarnowski, Sgt. Kazimierz Mitas, WO Rudolf Siąkała, Sgt. Józef Władoń,
Sgt. Franciszek Kazubski, Sgt. Maj. Stanisław Sołtysiak, Sgt. Szymon Teterwak,
Sgt. Maciej Zygadło, Sgt. Jan Różycki; seated from the left: Lt. Stanisław Nakoniecz
nikoff, cavalry Capt. Bohdan Sawicki, cavalry Capt. Stefan Platonoff, cavalry
Capt. Roman Kozakiewicz, Lt. Waldemar Tarnowski, Lt. Edward Garbolewski.

Szwadron ckm 2 Pułku Strzelców Konnych.
W drugim rzędzie od prawej siedzą: drugi ppor. Roman Sulimir, trzeci
ppor. Zygmunt Michalski i czwarty ppor. Stanisław Nakoniecznikoff;
w ostatnim rzędzie od prawej stoją: szósty plut. Mieczysław Koszel
i siódmy plut. Jan Boniecki.

Heavy machine gun squadron of the 2nd Mounted Rifles Regiment.
Second row, seated from the right: 2nd Lt. Roman Sulimir (second),
2nd Lt. Zygmunt Michalski (third), 2nd Lt. Stanisław Nakoniecznikoff (fourth);
back row, standing from the right: platoon leader Mieczysław Koszel (sixth)
and platoon leader Jan Boniecki (seventh).

fot. nieznany, Hrubieszów, 1930 r.
papier, zdjęcie 85 x 129 mm
nr inw. MH/H/2204

photographer unknown, Hrubieszów, 1930
photo on paper, 85 x 129 mm
inventory no. MH/H/2204

fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 167 x 222 mm
nr inw. MH/H/2608

photographer unknown, Hrubieszów, the interwar period
photo on paper, 167 x 222 mm
inventory no. MH/H/2608
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Kadra szwadronu ckm, pożegnanie rtm. Bohdana Niemczynowicza, dowódcy szwadronu ckm.
Od lewej stoją: plut. Piotr Przegaliński, plut. Andrzej Rybczyński, plut. Andrzej Głowacki, plut. Józef Nowotarski, plut. Aleksander Kołtunik; w pierwszym rzędzie siedzą: plut. Jan Boniecki, wachm. Stanisław Sołtysiak, rtm. Bohdan Niemczynowicz,
por. Roman Sulimir i wachm. Bolesław Kowalski; w drugim rzędzie siedzą:
kpr. Witold Andrzejewski, kpr. Jan Kulik i nn.

Heavy machine gun squadron, farewell meeting for cavalry Capt. Bohdan Niemczynowicz, commander of the heavy machine gun squadron.
Standing from the left: MCpl. Piotr Przegaliński, MCpl. Andrzej Rybczyński,
MCpl. Andrzej Głowacki, MCpl. Józef Nowotarski, MCpl. Aleksander Kołtunik;
seated in the first row: MCpl. Jan Boniecki, Sgt. Stanisław Sołtysiak, cavalry
Capt. Bohdan Niemczynowicz, Lt. Roman Sulimir and Sgt. Bolesław Kowalski;
seated in the second row: Cpl. Witold Andrzejewski, Cpl. Jan Kulik, unknown.

Obiad pożegnalny na cześć ppłk. Stanisława Rostworowskiego, dotychczasowego
zastępcy dowódcy 2 Pułku Strzelców Konnych, odchodzącego na stanowisko dowódcy 27 Pułku Ułanów w Nieświeżu.

Farewell dinner in honour of Lt. Col. Stanisław Rostworowski, previously the second
in command of the 2nd Mounted Rifles Regiment, assuming the position
of a commander of the 27th Uhlan Regiment in Nieśwież.

fot. nieznany, Hrubieszów, 1935 r.
papier, zdjęcie 92 x 140 mm
nr inw. MH/H/2205

photographer unknown, Hrubieszów, 1935
photo on paper, 92 x 140 mm
inventory no. MH/H/2205

fot. H. Peretz, Hrubieszów, 15 czerwca 1927 r.
papier, zdjęcie 169 x 220 mm, tektura 272 x 332 mm
nr inw. MH/H/976, MH/H/3860

photograph: H. Peretz, Hrubieszów, 15 June 1927
169 x 220 mm photo on a 272 x 332 mm cardboard backing
inventory no. MH/H/976, MH/H/3860
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Kadra zawodowa 2 Pułku Strzelców Konnych w dniu wyjazdu ppłk. Stanisława
Rostworowskiego, dotychczasowego zastępcy dowódcy 2 psk, przeniesionego
na stanowisko dowódcy 27 Pułku Ułanów w Nieświeżu.

Professional cadre of the 2nd Mounted Rifles Regiment on the day of departure of
Lt. Col. Stanisław Rostworowski, previously the second in command of the 2nd MRR,
transferred to the position of commander of the 27th Uhlan Regiment in Nieśwież.

Kadra zawodowa 2 Pułku Strzelców Konnych w dniu objęcia kwatermistrzostwa
przez mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
Od lewej w pierwszym rzędzie siedzą: wachm. Julian Przewłocki, chor. Rudolf Siąkała, por. Jan Antoni Łyzoń, mjr Jarosław Michał Kaczyński, mjr Henryk Dobrzański
„Hubal”, por. Piotr Wielgosz, por. Teodor Karwowski, wachm. Stanisław Kaznowski,
wachm. Edward Zakrzewski. Od lewej w drugim rzędzie stoją: wachm. Jan Czwornóg, plut. Włodzimierz Wawruszczak, plut. Karol Gil, kpr. (...), wachm. Jan Rękal,
wachm. Feliks Pietrzak, kpr. Romuald Budziński, wachm. Jan Kruk, kpr. Franciszek
Cyganowski, kpr. Stanisław Graboski.

fot. H. Peretz, Hrubieszów, 15 czerwca 1927 r.
papier, zdjęcie 168 x 214 mm, tektura 259 x 310 mm
nr inw. MH/H/3858, MH/H/2211

photograph: H. Peretz, Hrubieszów, 15 June 1927
168 x 214 mm photo on a 259 x 310 mm cardboard backing
inventory no. MH/H/3858, MH/H/2211

fot. nieznany, Hrubieszów, 1934 r.
papier, zdjęcie 175 x 233 mm, tektura 259 x 310 mm
nr inw. MH/H/3859, MH/H/2210
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Professional cadre of the 2nd Mounted Rifles Regiment on the day of the appointment of Maj. Henryk Dobrzański “Hubal” as quartermaster.
First row, seated from the left: Sgt. Julian Przewłocki, WO Rudolf Siąkała, Lt. Jan
Antoni Łyzoń, Maj. Jarosław Michał Kaczyński, Maj. Henryk Dobrzański “Hubal”,
Lt. Piotr Wielgosz, Lt. Teodor Karwowski, Sgt. Stanisław Kaznowski, Sgt. Edward
Zakrzewski. Second row, standing from the left: Sgt. Jan Czwornóg, platoon leader
Włodzimierz Wawruszczak, platoon leader Karol Gil, Cpl. (...), Sgt. Jan Rękal,
Sgt. Feliks Pietrzak, Cpl. Romuald Budziński, Sgt. Jan Kruk, Cpl. Franciszek
Cyganowski, Cpl. Stanisław Graboski.
photographer unknown, Hrubieszów, 1934
175 x 233 mm photo on a 259 x 310 mm cardboard backing
inventory no. MH/H/3859, MH/H/2210
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Oficerowie i podoficerowie zawodowi 2 Pułku Strzelców Konnych przed wejściem
do kaplicy garnizonowej.
Od lewej w pierwszym rzędzie siedzą: pierwszy chor. Rudolf Siąkała, szósty płk Romuald Niementowski, siódmy mjr Jarosław Michał Kaczyński, dziewiąty por. Roman
Adam Sulimir. Od lewej w drugim rzędzie jako drugi stoi wchm. Jan Czwornóg.

Officers and non-commissioned officers of the 2nd Mounted Rifles Regiment
in front of the garrison chapel.
First row, seated from the left: WO Rudolf Siąkała (first), Col. Romuald Niementowski (sixth), Maj. Jarosław Michał Kaczyński (seventh), Lt. Roman Adam Sulimir
(ninth). Second row, second from left: Sgt. Jan Czwornóg.

Szkoła Podoficerska 2 Pułku Strzelców Konnych.

Non-Commissioned Officers School of the 2nd Mounted Rifles Regiment.

fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 171 x 233 mm, tektura 259 x 310 mm
nr inw. MH/H/3856, MH/H/2212

photographer unknown, Hrubieszów, the interwar period
171 x 233 mm photo on a 259 x 310 mm cardboard backing
inventory no. MH/H/3856, MH/H/2212

fot. nieznany, Hrubieszów, 20 lipca 1929 r.
papier, zdjęcie 87 x 124 mm
nr inw. MH/H/2123

photographer unknown, Hrubieszów, 20 July 1929
photo on paper, 87 x 124 mm
inventory no. MH/H/2123
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Absolwenci kursu dokształcającego dla podoficerów z zakresu 7-klasowej szkoły
powszechnej z wykładowcami, dowództwem pułku i zaproszonymi gośćmi.

Graduates of a training course for non-commissioned officers covering seven
grades of a public school with lecturers, regiment commanders and invited guests.

Kurs informacyjny dla oficerów sztabowych we Lwowie. W górnym rzędzie drugi
od prawej stoi rtm. Michał Radzimiński, a obok niego rtm. Zygmunt Michalski.

Training course for staff officers in Lviv. Top row, second from right cavalry
Capt. Michał Radzimiński, next to him cavalry Capt. Zygmunt Michalski.

fot. Zakład Fotograficzny „TEPER” w Hrubieszowie, 20 czerwca 1932 r.
papier, zdjęcie 169 x 221 mm, tektura 284 x 335 mm
nr inw. MH/H/2062, MH/H/3857

photo by Zakład Fotograficzny “TEPER” (Hrubieszów), 20 June 1932
169 x 221 mm photo on a 284 x 335 mm cardboard backing
inventory no. MH/H/2062, MH/H/3857

fot. nieznany, Lwów, 1921 r.
papier, zdjęcie 114 x 170 mm
nr inw. MH/H/2609

photographer unknown, 1921
photo on paper, 114 x 170 mm
inventory no. MH/H/2609
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Kurs informacyjny dla oficerów sztabowych
we Lwowie z udziałem rtm. Zygmunta Michalskiego i rtm. Michała Radzimińskiego.
fot. nieznany, Lwów, 1921 r.
papier, zdjęcie 86 x 135 mm
nr inw. MH/H/2610

Training course for staff officers in Lviv with
cavalry Capt. Zygmunt Michalski and cavalry
Capt. Michał Radzimiński.
photographer unknown, Lviv, 1921
photo on paper, 86 x 135 mm
inventory no. MH/H/2610
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Kurs informacyjny dla oficerów sztabowych
we Lwowie z udziałem rtm. Zygmunta Michalskiego i rtm. Michała Radzimińskiego.
fot. nieznany, Lwów, 1921 r.
papier, zdjęcie 83 x 134 mm
nr inw. MH/H/2611

Training course for staff officers in Lviv with cavalry
Capt. Zygmunt Michalski and cavalry Capt. Michał
Radzimiński.
photographer unknown, Lviv, 1921
photo on paper, 83 x 134 mm
inventory no. MH/H/2611
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Kurs informacyjny dla oficerów sztabowych we Lwowie z udziałem
rtm. Zygmunta Michalskiego i rtm. Michała Radzimińskiego.

Training course for staff officers in Lviv with cavalry Capt. Zygmunt Michalski
and cavalry Capt. Michał Radzimiński.

fot. nieznany, Lwów, 1921 r.
papier, zdjęcie 72 x 135 mm
nr inw. MH/H/2612

photographer unknown, Lviv, 1921
photo on paper, 72 x 135 mm
inventory no. MH/H/2612
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Szkolenie strzelców z obsługi i budowy broni
przeciwpancernej.
fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 89 x 119 mm
nr inw. MH/H/2126

Riflemen receiving training in the structure
and use of anti-tank weapons.
photographer unknown, Hrubieszów,
the interwar period
photo on paper, 89 x 119 mm
inventory no. MH/H/2126
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Oficerowie na ćwiczeniach.
fot. nieznany, Hrubieszów,
okres międzywojenny
papier, zdjęcie 42 x 71 mm
nr inw. MH/H/2614

Officers on manoeuvres.
photographer unknown, Hrubieszów,
the interwar period
photo on paper, 42 x 71 mm
inventory no. MH/H/2614
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Oficerowie na ćwiczeniach.

Officers on manoeuvres.

Oficerowie na ćwiczeniach.

Officers on manoeuvres.

fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 73 x 97 mm
nr inw. MH/H/2615

photographer unknown, Hrubieszów, the interwar period
photo on paper, 73 x 97 mm
inventory no. MH/H/2615

fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 84 x 134 mm
nr inw. MH/H/2618

photographer unknown, Hrubieszów, the interwar period
photo on paper, 84 x 134 mm
inventory no. MH/H/2618
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Oficerowie 2 Pułku Strzelców Konnych.
fot. nieznany, Hrubieszów,
okres międzywojenny
papier, zdjęcie 76 x 129 mm
nr inw. MH/H/2617

Officers of the 2nd Mounted Rifles Regiment.
photographer unknown, Hrubieszów,
the interwar period
photo on paper, 76 x 129 mm
inventory no. MH/H/2617
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Ćwiczenia zimowe.
Od prawej pierwszy siedzi rtm. Żelisław Zawadzki.
fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 88 x 57 mm
nr inw. MH/H/2619

Winter manoeuvres.
Seated, first from the right: cavalry Capt. Żelisław Zawadzki.
photographer unknown, Hrubieszów, the interwar period
photo on paper, 88 x 57 mm
inventory no. MH/H/2619
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Ćwiczenia zimowe.
Na pierwszym planie siedzi
rtm. Żelisław Zawadzki.
fot. nieznany, Hrubieszów,
okres międzywojenny
papier, zdjęcie 57 x 88 mm
nr inw. MH/H/2620

Winter manoeuvres.
Seated in the foreground:
cavalry Capt. Żelisław Zawadzki.
photographer unknown, Hrubieszów,
the interwar period
photo on paper, 57 x 88 mm
inventory no. MH/H/2620

Pluton przeciwpancerny, wyszkolenie bojowe.
Drugi od lewej stoi wachm. Jan Boniecki, dowódca plutonu, a pierwszy z prawej
kpr. Józef Walczak, dowódca działonu.

Anti-tank platoon, combat training.
Standing, second from the left: Sgt. Jan Boniecki, platoon commander;
first from the right: Cpl. Józef Walczak, gun crew commander.

fot. nieznany, Hrubieszów, marzec 1939 r.
papier, zdjęcie 87 x 134 mm
nr inw. MH/H/2207

photographer unknown, Hrubieszów, March 1939
photo on paper, 87 x 134 mm
inventory no. MH/H/2207
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1 działon plutonu przeciwpancernego, zajęcia z nauki o broni.
Od prawej stoją: wachm. Jan Boniecki, następnie strzelec
Marceli Włodarczyk, kpr. Józef Walczak, strzelec konny
Leon Gałczyński i nn.
fot. nieznany, Hrubieszów, 1939 r.
papier, zdjęcie 88 x 135 mm
nr inw. MH/H/2208

The 1st gun crew of the anti-tank platoon, classes
in weaponry.
Standing from the right: Sgt. Jan Boniecki, rifleman Marceli
Włodarczyk, Cpl. Józef Walczak, mounted rifleman
Leon Gałczyński, unknown.
photographer unknown, Hrubieszów, 1939
photo on paper, 88 x 135 mm
inventory no. MH/H/2208
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Stajnia 2 Pułku Strzelców Konnych.
fot. nieznany, Hrubieszów,
okres międzywojenny
papier, zdjęcie 89 x 138 mm
nr inw. MH/H/2120

Stable of the 2nd Mounted Rifles Regiment.
photographer unknown, Hrubieszów,
the interwar period
photo on paper, 89 x 138 mm
inventory no. MH/H/2120
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Wnętrze stajni 2 Pułku Strzelców Konnych.

Interior of the 2nd Mounted Rifles Regiment’s stable.

Wachm. Jan Boniecki podczas skoku, zawody „Militari” w Komarowie.

Sgt. Jan Boniecki attempting an obstacle, “Militari” competition in Komarów.

fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 89 x 138 mm
nr inw. MH/H/2121

photographer unknown, Hrubieszów, the interwar period
photo on paper, 89 x 138 mm
inventory no. MH/H/2121

fot. nieznany, Komarów, 12 sierpnia 1934 r.
papier, zdjęcie 89 x 139 mm
nr inw. MH/H/2206

photographer unknown, Komarów, 12 August 1934
photo on paper, 89 x 139 mm
inventory no. MH/H/2206
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Żołnierz podczas skoku przez przeszkodę.
fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 73 x 87 mm
nr inw. MH/H/2616

Soldier attempting an obstacle.
photographer unknown, Hrubieszów, the interwar period
photo on paper, 73 x 87 mm
inventory no. MH/H/2616
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Kpr. Eugeniusz Zarębiński podczas skoku
przez przeszkodę, zawody hipiczne.
fot. Zakład „Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów,
ul. 3-go Maja 29, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 85 x 134 mm
nr inw. MH/H/2122

Cpl. Eugeniusz Zarębiński attempting an obstacle,
equestrian competition.
photograph: Zakład “Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów,
ul. 3-go Maja 29, the interwar period
photo on paper, 85 x 134 mm
inventory no. MH/H/2122
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Zawodnicy na ostatnim etapie biegu myśliwskiego „Za lisem” w dzień św. Huberta.

Competitors in the last stage of “fox hunt” on St. Hubertus’ Day.

Obiad po biegu myśliwskim „Za lisem” w dzień św. Huberta.

Dinner after “fox hunt” on St. Hubertus’ Day.

fot. nieznany, Hrubieszów, 3 listopada 1934 r.
papier, zdjęcie 79 x 111 mm
nr inw. MH/H/2623

photographer unknown, Hrubieszów, 3 November 1934
photo on paper, 79 x 111 mm
inventory no. MH/H/2623

fot. nieznany, Hrubieszów, 3 listopada 1934 r.
papier, zdjęcie 69 x 87 mm
nr inw. MH/H/2624

photographer unknown, Hrubieszów, 3 November 1934
photo on paper, 69 x 87 mm
inventory no. MH/H/2624
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Ognisko po biegu myśliwskim „Za lisem” w dzień św. Huberta.

Bonfire after “fox hunt” on St. Hubertus’ Day.

Zawody konne „Militari”. Od prawej stoją: rtm. Michał Radzimiński
i rtm. Stanisław Bukraba.

“Militari” equestrian competition. Standing from the right:
cavalry Capt. Michał Radzimiński and cavalry Capt. Stanisław Bukraba.

fot. nieznany, Hrubieszów, 3 listopada 1934 r.
papier, zdjęcie 58 x 75 mm
nr inw. MH/H/2625

photographer unknown, Hrubieszów, 3 November 1934
photo on paper, 58 x 75 mm
inventory no. MH/H/2625

fot. nieznany, Hrubieszów, 1934 r. (?)
papier, zdjęcie 58 x 69 mm
nr inw. MH/H/2621

photographer unknown, Hrubieszów, 1934 (?)
photo on paper, 58 x 69 mm
inventory no. MH/H/2621
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Zawody „Militari Armii”
w Hrubieszowie.
Zawodnik na przedostatniej przeszkodzie cross-country 4500 m.
fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r.
papier, zdjęcie 131 x 86 mm, reprodukcja
z przełomu lat 60. i 70. XX wieku
nr inw. MH/H/3768

“Militari Armii” competition
in Hrubieszów.
Competitor at the last obstacle
in the 4,500 m cross-country run.
photographer unknown, Hrubieszów,
July 1934
photo on paper, 131 x 86 mm,
reproduction from 1960s/70s
inventory no. MH/H/3768

Zawody „Militari Armii” w Hrubieszowie.
Jeździec indywidualny, płk dypl. Władysław Anders, dowódca 2 Samodzielnej Brygady
Kawalerii „Brody”, na przedostatniej przeszkodzie cross-country 4500 m.

“Militari Armii” competition in Hrubieszów.
Individual rider, certified Col. Władysław Anders, commander of “Brody” Independent
Cavalry Brigade, attempting the penultimate obstacle in the 4,500 m cross-country run.

fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r.
papier, zdjęcie 85 x 136 mm, reprodukcja z przełomu lat 60. i 70. XX wieku
nr inw. MH/H/3769

photographer unknown, Hrubieszów, July 1934
photo on paper, 85 x 136 mm, reproduction from 1960s/70s
inventory no. MH/H/3769
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Zawody „Militari Armii” w Hrubieszowie.
Zawodnik na trasie biegu terenowego.
fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r.
papier, zdjęcie 91 x 139 mm, reprodukcja z przełomu lat 60. i 70. XX wieku
nr inw. MH/H/3770

“Militari Armii” competition in Hrubieszów.
Competitor in the cross-country run.
photographer unknown, Hrubieszów, July 1934
photo on paper, 91 x 139 mm, reproduction from
1960s/70s
inventory no. MH/H/3770
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Zawody „Militari Armii” w Hrubieszowie.
Zawodnik na przeszkodzie pułapce
na trasie biegu terenowego.
fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r.
papier, zdjęcie 90 x 139 mm, reprodukcja z przełomu lat 60. i 70. XX wieku
nr inw. MH/H/3772

“Militari Armii” competition in Hrubieszów.
Competitor at an obstacle
in the cross-country run.
photographer unknown, Hrubieszów, July 1934
photo on paper, 90 x 139 mm, reproduction from
1960s/70s
inventory no. MH/H/3772
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Zawody „Militari Armii” w Hrubieszowie.
Dowódca Brygady Kawalerii „Baranowicze”,
gen. bryg. Stanisław Grzmot-Skotnicki dekoruje zwycięzców. Po lewej stronie z teczką
stoi adiutant dowódcy 17 Brygady Kawalerii
(Hrubieszów) rtm. Jan Leśniewski (3 Pułk
Szwoleżerów).
fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r.
papier, zdjęcie 90 x 139 mm, reprodukcja
z przełomu lat 60. i 70. XX wieku
nr inw. MH/H/3771

“Militari Armii” competition in Hrubieszów.
Commander of “Baranowicze” Cavalry Brigade, Brig. Gen. Stanisław Grzmot-Skotnicki
decorating winners. Standing on the left with
a briefcase is commander’s adjutant of the
17th Cavalry Brigade (Hrubieszów) – cavalry
Capt. Jan Leśniewski (the 3rd Regiment of
Chevau-Légers)
photographer unknown, Hrubieszów, July 1934
photo on paper, 90 x 139 mm, reproduction
from 1960s/70s
inventory no. MH/H/3771
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Zawody „Militari Armii” w Hrubieszowie.
Dowódca Brygady Kawalerii „Baranowicze”,
gen. bryg. Stanisław Grzmot-Skotnicki
dekoruje zwycięskich zawodników.
fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r.
papier, zdjęcie 90 x 139 mm, reprodukcja
z przełomu lat 60. i 70. XX wieku
nr inw. MH/H/3773

“Militari Armii” competition in Hrubieszów.
Commander of “Baranowicze” Cavalry Brigade, Brig. Gen. Stanisław Grzmot-Skotnicki
decorating winners.
photographer unknown, Hrubieszów, July 1934
photo on paper, 90 x 139 mm,
reproduction from 1960s/70s
inventory no. MH/H/3773
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Święto Konstytucji 3 maja, defilada pododdziałów 2 Pułku Strzelców Konnych.

3 May Constitution Day, parade of sub-units of the 2nd Mounted Rifles Regiment.

fot. Zakład „Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja, 3 maja 1938 r.
papier, zdjęcie 83 x 134 mm
nr inw. MH/H/2119

photograph: Zakład “Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja, 3 May 1938
photo on paper, 83 x 134 mm
inventory no. MH/H/2119
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Oficerowie z żonami i zaproszonymi gośćmi
w dniu Święta Pułkowego przed parkiem
garnizonowym.
fot. nieznany, Hrubieszów, 14 lipca 1935 r.
papier, zdjęcie 85 x 137 mm
nr inw. MH/H/2627

Officers with wives and invited guests in front
of the garrison park on the Regimental Day.
photographer unknown, Hrubieszów, 14 July 1935
photo on paper, 85 x 137 mm
inventory no. MH/H/2627
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Święto Pułkowe 2 Pułku Strzelców Konnych,
uroczystości przed kaplicą garnizonową.

The 2nd Mounted Rifles Regiment Regimental Day,
celebrations in front of the garrison chapel.

fot. Zakład „Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja 29,
okres międzywojenny
papier, zdjęcie 85 x 137 mm
nr inw. MH/H/2357

photograph: Zakład “Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja 29,
the interwar period
photo on paper, 85 x 137 mm
inventory no. MH/H/2357
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Obiad w kasynie oficerskim w dniu Święta Pułkowego.
Od prawej: por. Stanisław Nakoniecznikoff, mjr Stanisław Gąssowski, płk Romuald
Niementowski (dowódca pułku), st. wachm. Stanisław Sołtysiak (szef szwadronu
ckm); od lewej: por. Kazimierz Mrugalski, por. Bronisław Siemiński i por. Teodor
Karwowski.

Dinner at the officers’ mess on the Regimental Day.
From the right: Lt. Stanisław Nakoniecznikoff, Maj. Stanisław Gąssowski, Col. Romuald Niementowski (regiment commander), Sgt. Maj. Stanisław Sołtysiak (head
of the heavy machine gun squadron); from the left: Lt. Kazimierz Mrugalski,
Lt. Bronisław Siemiński and Lt. Teodor Karwowski.

fot. nieznany, Hrubieszów, 14 lipca 1934 r.
papier, zdjęcie 77 x 88 mm
nr inw. MH/H/2626

photographer unknown, Hrubieszów, 14 July 1934
photo on paper, 77 x 88 mm
inventory no. MH/H/2626
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Obchody Święta Niepodległości z udziałem 2 Pułku Strzelców Konnych, ul. Rynek
(pl. Wolności) w Hrubieszowie.
fot. nieznany, Hrubieszów,
11 listopada 1928 r.
papier, zdjęcie 110 x 160 mm
nr inw. MH/H/933

Celebrations of the Independence Day with
the 2nd Mounted Rifles Regiment, ul. Rynek
(pl. Wolności) in Hrubieszów.
photographer unknown, Hrubieszów,
11 November 1928
photo on paper, 110 x 160 mm
inventory no. MH/H/933
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Żołnierski posiłek w koszarach.

Soldier’s meal at the garrison.

Spotkanie towarzyskie.

Social gathering.

fot. nieznany, Hrubieszów, 1934 r.
papier, zdjęcie 86 x 83 mm
nr inw. MH/H/2622

photographer unknown, Hrubieszów, 1934
photo on paper, 86 x 83 mm
inventory no. MH/H/2622

fot. nieznany, Hrubieszów, lata 30. XX wieku
papier, zdjęcie 67 x 87 mm
nr inw. MH/H/4467

photographer unknown, Hrubieszów, 1930s
photo on paper, 67 x 87 mm
inventory no. MH/H/4467
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Kpr. Eugeniusz Zarębiński z żoną Lidią, bal karnawałowy.

Cpl. Eugeniusz Zarębiński with wife, Lidia, at a carnival ball.

Ppłk Józef Mularczyk, dowódca 2 Pułku Strzelców Konnych.

Lt. Col. Józef Mularczyk, commander of the 2nd Mounted Rifles Regiment.

fot. nieznany, Hrubieszów, 1 lutego 1939 r.
papier, zdjęcie 86 x 65 mm
nr inw. MH/H/2125

photographer unknown, Hrubieszów, 1 February 1939
photo on paper, 86 x 65 mm
inventory no. MH/H/2125

fot. nieznany, I poł. XX wieku
papier, zdjęcie 149 x 99 mm
nr inw. MH/H/2200

photographer unknown, the first half of the 20th century
photo on paper, 149 x 99 mm
inventory no. MH/H/2200

152

2 Pułk Strzelców Konnych || Katalog muzealiów || Catalog of museum objects
→ zdjęcia || photos

Por. Leon Jurkowski.

Lt. Leon Jurkowski.

fot. Zakład „Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja 29,
okres międzywojenny
papier, zdjęcie 137 x 87 mm
nr inw. MH/H/2607

photograph: Zakład “Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja 29,
the interwar period
photo on paper, 137 x 87 mm
inventory no. MH/H/2607
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Kpr. Eugeniusz Zarębiński.
Na odwrotnej stronie tekst: Na pamiątkę wspólnie spędzonych chwil
w Hrubieszowie. Hrub. 14 VII 38. Genek.

Cpl. Eugeniusz Zarębiński.
On the reverse: As a keepsake of our moments together in Hrubieszów.
Hrub. 14 VII 38. Genek.

fot. nieznany, Hrubieszów, 1938 r.
papier, zdjęcie 136 x 87 mm
nr inw. MH/H/4460

photographer unknown, Hrubieszów, 1938
photo on paper, 136 x 87 mm
inventory no. MH/H/4460
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Kpr. Eugeniusz Zarębiński.
fot. nieznany, Hrubieszów,
12 stycznia 1937 r.
papier, zdjęcie 135 x 90 mm
nr inw. MH/H/4746

Cpl. Eugeniusz Zarębiński.
photographer unknown,
Hrubieszów, 12 January 1937
photo on paper, 135 x 90 mm
inventory no. MH/H/4746

Kpr. Eugeniusz Zarębiński.

Cpl. Eugeniusz Zarębiński.

fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 90 x 140 mm
nr inw. MH/H/4461

photographer unknown, Hrubieszów, the interwar period
photo on paper, 90 x 140 mm
inventory no. MH/H/4461

156

2 Pułk Strzelców Konnych || Katalog muzealiów || Catalog of museum objects
→ zdjęcia || photos

157

Kpr. Eugeniusz Zarębiński.
Na odwrotnej stronie zdjęcia tekst: Kochanej Lidce w radosnym dniu Genek
i „wojna” Hrub. 1X-38.

Cpl. Eugeniusz Zarębiński.
On the reverse: To beloved Lidka on this happy day – Genek and “war”
Hrub. 1X-38.

fot. nieznany, Hrubieszów, 1 września 1938 r.
papier, zdjęcie 88 x 67 mm
nr inw. MH/H/4462

photographer unknown, Hrubieszów, 1 September 1938
photo on paper, 88 x 67 mm
inventory no. MH/H/4462

2 Pułk Strzelców Konnych || Katalog muzealiów || Catalog of museum objects
→ zdjęcia || photos

158

2 Pułk Strzelców Konnych || Katalog muzealiów || Catalog of museum objects
→ zdjęcia || photos

159

2 Pułk Strzelców Konnych || Katalog muzealiów || Catalog of museum objects
→ zdjęcia || photos

Kpr. Eugeniusz Zarębiński.

Cpl. Eugeniusz Zarębiński.

Żołnierze 2 Pułku Strzelców Konnych na tle zabudowy
przy ul. 3 Maja w Hrubieszowie.

Soldiers of the 2nd Mounted Rifles Regiment against a background of buildings
at ul. 3 Maja in Hrubieszów.

fot. nieznany, Hrubieszów, 21 sierpnia 1934 r.
papier, zdjęcie 66 x 85 mm
nr inw. MH/H/4463

photographer unknown, Hrubieszów, 21 August 1934
photo on paper, 66 x 85 mm
inventory no. MH/H/4463

fot. nieznany, Hrubieszów, 1938 r.
papier, zdjęcie 67 x 86 mm
nr inw. MH/H/4464

photographer unknown, Hrubieszów, 1938
photo on paper, 67 x 86 mm
inventory no. MH/H/4464
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Plut. Aleksander Dziwo z rodziną na ul. 3 Maja w Hrubieszowie.
Na odwrotnej stronie zdjęcia tekst: Na Pamiątkę Dziwowie. Hrubieszów 20/XI-36 r.

Platoon leader Aleksander Dziwo with family in ul. 3 Maja in Hrubieszów.
On the reverse: As a keepsake from the Dziwo family. Hrubieszów 20/XI-36.

fot. Zakład „Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja 29, 20 listopada 1936 r.
papier, zdjęcie 87 x 66 mm
nr inw. MH/H/4465

photographer: Zakład “Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja 29, 20 November 1936
photo on paper, 87 x 66 mm
inventory no. MH/H/4465
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Plut. Aleksander Dziwo z rodziną na ul. Piłsudskiego w Hrubieszowie.

Platoon leader Aleksander Dziwo with family in Piłsudskiego in Hrubieszów.

Rtm. Tomasz Wdziękoński.

Cavalry Capt. Tomasz Wdziękoński.

fot. nieznany, Hrubieszów, 17 lipca 1938 r.
papier, zdjęcie 65 x 87 mm
nr inw. MH/H/4466

photographer unknown, Hrubieszów, 17 July 1938
photo on paper, 65 x 87 mm
inventory no. MH/H/4466

fot. nieznany, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 51 x 85 mm
nr inw. MH/H/2613

photographer unknown, the interwar period
photo on paper, 51 x 85 mm
inventory no. MH/H/2613
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Wachm. Anastazy Lichorobiec podczas odpoczynku.

Sgt. Anastazy Lichorobiec, resting.

Wachm. Anastazy Lichorobiec na schodach przed wejściem do kwatery dowództwa
2 Pułku Strzelców Konnych w okresie manewrów na Wołyniu.

Sgt. Anastazy Lichorobiec on the stairs in front of the headquarters of the 2nd
Mounted Rifles Regiment during manoeuvres in Volhynia.

fot. nieznany, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 87 x 136 mm
nr inw. MH/H/2355

photographer unknown, the interwar period
photo on paper, 87 x 136 mm
inventory no. MH/H/2355

fot. nieznany, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 140 x 89 mm
nr inw. MH/H/2356

photographer unknown, the interwar period
photo on paper, 140 x 89 mm
inventory no. MH/H/2356
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Wachm. Anastazy Lichorobiec ps. „Lech”.

Sgt. Anastazy Lichorobiec, pseudonym “Lech”.

Por. Ryszard Kwiatkowski.
Na odwrotnej stronie zdjęcia pieczęć: Geprűft /Oflag II B.

Lt. Ryszard Kwiatkowski.
Seal on the reverse: Geprűft /Oflag II B.

fot. nieznany, II wojna światowa
papier, zdjęcie 78 x 56 mm
nr inw. MH/H/2354

photographer unknown, the Second World War
photo on paper, 78 x 56 mm
inventory no. MH/H/2354

fot. nieznany, II wojna światowa
papier, zdjęcie 90 x 64 mm
nr inw. MH/H/2196

photographer unknown, the Second World War
photo on paper, 90 x 64 mm
inventory no. MH/H/2196

168

2 Pułk Strzelców Konnych || Katalog muzealiów || Catalog of museum objects
→ zdjęcia || photos

169

2 Pułk Strzelców Konnych || Katalog muzealiów || Catalog of museum objects
→ zdjęcia || photos

Wachm. Jan Boniecki.

Sgt. Jan Boniecki.

Piotr Hotowy.

Piotr Hotowy.

fot. nieznany, Hrubieszów, 1935 r.
papier, zdjęcie 84 x 55 mm
nr inw. MH/H/2202

photographer unknown, Hrubieszów, 1935
photo on paper, 84 x 55 mm
inventory no. MH/H/2202

fot. nieznany, okres międzywojenny
papier, zdjęcie 123 x 87 mm
nr inw. MH/H/934

photographer unknown, the interwar period
photo on paper, 123 x 87 mm
inventory no. MH/H/934
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Żołnierz 2 Pułku Strzelców Konnych.
Na odwrotnej stronie zdjęcia tekst: Na pamiątkę Lidce. Dn. 29.V.34 r.

Soldier of the 2nd Mounted Rifles Regiment.
Inscription on the reverse: To Lidka. On 29 May 1934.

St. wachm. Antoni Radzik wśród żołnierzy przebywających na leczeniu sanatoryjnym.

Sgt. Maj. Antoni Radzik with soldiers on sanatorium treatment.

fot. Zakład „Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja, 1934 r.
papier, zdjęcie 138 x 87 mm
nr inw. MH/H/2124

photograph: Zakład “Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja, 1934
photo on paper, 138 x 87 mm
inventory no. MH/H/2124

fot. nieznany, Zakopane, 1930 r.
papier, zdjęcie 89 x 137 mm
nr inw. MH/H/935

photographer unknown, Zakopane, 1930
photo on paper, 89 x 137 mm
inventory no. MH/H/935
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St. wachm. Antoni Radzik z żołnierzami przebywającymi na leczeniu sanatoryjnym
i odwiedzającymi ich gośćmi.

Sgt. Maj. Antoni Radzik with soldiers on sanatorium treatment
and their guests.

Żołnierze 2 Pułku Strzelców Konnych.
Pierwszy od lewej stoi Stanisław Sanocki.

Soldiers of the 2nd Mounted Rifles Regiment.
Standing, first from the left, Stanisław Sanocki.

fot. nieznany, Zakopane, 3 lutego 1931 r.
papier, zdjęcie 89 x 119 mm
nr inw. MH/H/936

photographer unknown, Zakopane, 3 February 1931
photo on paper, 89 x 119 mm
inventory no. MH/H/936

fot. nieznany, Hrubieszów, lata 20. XX wieku
papier, zdjęcie 139 x 86 mm
nr inw. MH/H/2180

photographer unknown, Hrubieszów, early 1920s
photo on paper, 139 x 86 mm
inventory no. MH/H/2180
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Zdjęcie pamiątkowe z uroczystego uruchomienia klinkierni w Białopolu.

Commemorative photo taken at the opening of a clinker brickworks in Białopole.

Zdjęcie pamiątkowe wykonane przed wejściem do Magistratu w Hrubieszowie.

Commemorative photo taken in front of the town hall in Hrubieszów.

fot. nieznany, Białopole, 1923 r.
papier, zdjęcie 243 x 300 mm
nr inw. MH/H/1836

photographer unknown, Białopole, 1923
photo on paper, 243 x 300 mm
inventory no. MH/H/1836

fot. nieznany, Hrubieszów, lata 20. XX wieku
papier, zdjęcie 183 x 244 mm
nr inw. MH/H/2596

photographer unknown, Hrubieszów, 1920s
photo on paper, 183 x 244 mm
inventory no. MH/H/2596
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Zdjęcie pamiątkowe ze spotkania zorganizowanego w restauracji Kasieńka
po uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej 2 Pułkowi Strzelców
Konnych w kościele pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie.

Commemorative photo taken at a gathering in restaurant Kasieńka, after setting
a memorial plaque honouring the 2nd Mounted Rifles Regiment in St. Nicholas
Church in Hrubieszów.

Zdjęcie pamiątkowe ze spotkania zorganizowanego w restauracji Kasieńka
po uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej 2 Pułkowi Strzelców
Konnych w kościele pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie.

Commemorative photo taken at a gathering in restaurant Kasieńka, after setting
a memorial plaque to the 2nd Mounted Rifles Regiment in St. Nicholas Church
in Hrubieszów.

fot. nieznany, Hrubieszów, 18 listopada 1973 r.
papier, zdjęcie 90 x 138 mm
nr inw. MH/H/937

photographer unknown, Hrubieszów, 18 November 1973
photo on paper, 90 x 138 mm
inventory no. MH/H/937

fot. nieznany, Hrubieszów, 18 listopada 1973 r.
papier, zdjęcie 90 x 138 mm
nr inw. MH/H/938

photographer unknown, Hrubieszów, 18 November 1973
photo on paper, 90 x 138 mm
inventory no. MH/H/938
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Legitymacja osobista nr 3/33 wachm. Piotra Kwaśniewskiego, Powiatowa Komisja
Uzupełnień, Hrubieszów, 19 grudnia 1933 r.

Sgt. Piotr Kwaśniewski’ ID card no. 3/33, Powiatowa Komisja Uzupełnień (Military
Draft Office), Hrubieszów, 19 December 1933.

Główna Drukarnia Wojskowa
papier, druk, 118 x 84 mm
nr inw. MH/H/826

Główna Drukarnia Wojskowa
paper, print, 118 x 84 mm
inventory no. MH/H/826
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Dyplom Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę kpr. Eugeniusza Zarębińskiego,
Równe, 18 listopada 1938 r.

Cpl. Eugeniusz Zarębiński‘s Bronze Medal Diploma for long-standing service,
Równe, 18 November 1938.

Drukarnia Państwowa
papier, druk, karta 296 x 210 mm
nr inw. MH/H/2117

Drukarnia Państwowa
paper, print, 296 x 210 mm
inventory no. MH/H/2117
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Dyplom nadania proporczyka Dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii
kpr. Eugeniuszowi Zarębińskiemu, Równe, 22 października 1938 r.

Diploma of awarding a pennant of the Commander of the Volhynian Cavalry Brigade
to Cpl. Eugeniusz Zarębiński, Równe, 22 October 1938.

papier, druk, karta 149 x 210 mm
nr inw. MH/H/2118

paper, print, 149 x 210 mm
inventory no. MH/H/2118
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Karta wojskowa nr leg. 7109 strzelca Kazimierza Jurczuka, DOK Nr II Lublin, 2 Pułk
Strzelców Konnych, Oddział 2 Szwadron, Hrubieszów, 30 października 1930 r.

Military identity card no. 7109 of rifleman Kazimierz Jurczuk, DOK (Corps District Command)
No. II Lublin, the 2nd Mounted Rifles Regiment, Unit 2 Battalion, Hrubieszów, 30 October 1930.

papier, druk, 106 x 76 mm
nr inw. MH/H/4331

paper, print, 106 x 76 mm
inventory no. MH/H/4331
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Książeczka strzelecka L. 73 strzelca Kazimierza Jurczuka,
1 Szwadron 2 Pułku Strzelców Konnych, Hrubieszów, 1931 r.

Rifleman’s book L. 73 of rifleman Kazimierz Jurczuk,
1st Battalion of the 2nd Mounted Rifles Regiment, Hrubieszów, 1931.

Główna Drukarnia Wojskowa
papier, druk, 142 x 99 mm
nr inw. MH/H/4332

Główna Drukarnia Wojskowa
paper, print, 142 x 99 mm
inventory no. MH/H/4332
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Książeczka strzelecka L. 41 strzelca Kazimierza Jurczuka,
1 Szwadron 2 Pułku Strzelców Konnych, Hrubieszów, 1931 r.

Rifleman’s book L. 41 of rifleman Kazimierz Jurczuk,
1st Battalion of the 2nd Mounted Rifles Regiment, Hrubieszów, 1931.

Główna Drukarnia Wojskowa
papier, druk, 143 x 102 mm
nr inw. MH/H/4333

Główna Drukarnia Wojskowa
paper, print, 143 x 102 mm
inventory no. MH/H/4333
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Świadectwo Żołnierskiej Szkoły Początkowej strzelca Kazimierza Jurczuka,
2 Pułk Strzelców Konnych, Hrubieszów, 26 maja 1931 r.

Rifleman Kazimierz Jurczuk’s school report from Żołnierska Szkoła Początkowa (soldier’s
elementary school), The 2nd Mounted Rifles Regiment, Hrubieszów, 26 May 1931.

papier, druk, 322 x 248 mm
nr inw. MH/H/4319

paper, print, 322 x 248 mm
inventory no. MH/H/4319
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Świadectwo Szkoły Podoficerskiej 2 Pułku Strzelców Konnych
strzelca Kazimierza Jurczuka, 2 Pułk Strzelców Konnych, Hrubieszów,
11 lipca 1931 r.

Rifleman Kazimierz Jurczuk’s school report from Non-Commissioned Officers’ School
of the 2nd Mounted Rifles Regiment, The 2nd Mounted Rifles Regiment,
Hrubieszów, 11 July 1931.

Główna Drukarnia Wojskowa
papier, druk, 438 x 317 mm
nr inw. MH/H/4318

Główna Drukarnia Wojskowa
paper, print, 438 x 317 mm
inventory no. MH/H/4318
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List obozowy wachm. Anastazego Lichorobca do żony Marii,
Gusen, Austria, 15 stycznia 1944 r.

Letter from Sgt. Anastazy Lichorobiec to his wife, Maria, sent from a concentration camp,
Gusen, Austria, 15 January 1944.

papier, druk, rękopis, karta 168 x 149 mm
nr inw. MH/H/2358

paper, print, manuscript, 168 x 149 mm
inventory no. MH/H/2358
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militaria
militaRY

Zaproszenie na zabawę sylwestrową w Korpusie Podoficerów Zawodowych Hrubieszowskiego Pułku Strzelców Konnych, Hrubieszów, 31 grudnia 1937 r.

Invitation to a New Year’s Eve party at the Non-Commissioned Officers Corps
of the Hrubieszów Mounted Rifles Regiment, Hrubieszów, 31 December 1937.

papier, druk, karta 105 x 136 mm
nr inw. MH/H/1472

paper, print, 105 x 136 mm
inventory no. MH/H/1472
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Szabla wachm. Anastazego Lichorobca, wzór 1921/22.
Na nasadzie po wewnętrznej stronie pod wąsem napis: G. BOROWSKI/WARSZAWA.

Sgt. Anastazy Lichorobiec’s sabre, pattern 1921/22.
Inscription on the tang, directly below the languet: G. BOROWSKI/WARSZAWA.

fot. Anna Hyrchała
nr inw. MH/H/4697

photograph: Anna Hyrchała
inventory no. MH/H/4697
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Proporczyk pamiątkowy 17 Brygady Kawalerii.
Na odwrotnej stronie wygrawerowany napis: Rotmistrzowi Radzimińskiemu Michałowi 2 p.s.k. za dobre wyszkolenie szwadronu szkolnego czerwiec 1933 r.

Commemorative pennant of the 17th Cavalry Brigade.
Engraved inscription on the reverse: To Cavalry Captain Michał Radzimiński of the
2nd Mounted Rifles Regiment for adequate training of the school squadron June 1933.

Ostrogi st. wachm. Mieczysława Koszela, wzór 31.

Sgt. Maj. Mieczysław Koszel’s spurs, pattern 31.

fot. Anna Hyrchała
nr inw. MH/H/4747

photograph: Anna Hyrchała
inventory no. MH/H/4747

fot. Anna Hyrchała
nr inw. MH/H/309/1-2

photograph: Anna Hyrchała
inventory no. MH/H/309/1-2
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Szabla st. wachm. Mieczysława Koszela, wzór 1921/22.
Na nasadzie po wewnętrznej stronie pod wąsem napis: G. BOROWSKI/WARSZAWA.

Sgt. Maj. Mieczysław Koszel’s sabre, pattern 1921/22.
Inscription on the tang, directly below the languet: G. BOROWSKI/WARSZAWA.

fot. Anna Hyrchała
nr inw. MH/H/288

photograph: Anna Hyrchała
inventory no. MH/H/288
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Spodnie kpr. Eugeniusza Zarębińskiego, szasery, wzór 36.

Cpl. Eugeniusz Zarębiński’s chasseur trousers, pattern 36.

fot. Anna Hyrchała
nr inw. MH/H/2115

photograph: Anna Hyrchała
inventory no. MH/H/2115
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PRASA
PRESS

Opatrunek osobisty kpr. Eugeniusza Zarębińskiego.

Cpl. Eugeniusz Zarębiński’s field dressing.

fot. Anna Hyrchała
nr inw. MH/H/2116

photograph: Anna Hyrchała
inventory no. MH/H/2116
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„Wiadomości Hrubieszowskie” nr 29 z 19 lipca 1936 r.

“Wiadomości Hrubieszowskie” no. 29 of 19 July 1936.

„Wiadomości Hrubieszowskie” nr 28 z 11 lipca 1937 r.

“Wiadomości Hrubieszowskie” no. 28 of 11 July 1937.

wyd. Komitet Wydawniczy, red. Stefan Witkowski,
Drukarnia Wydziału Powiatowego w Hrubieszowie
papier, druk
nr inw. MH/H/3638

Publishing house: Komitet Wydawniczy, ed. Stefan Witkowski,
Drukarnia Wydziału Powiatowego (Hrubieszów)
paper, print
inventory no. MH/H/3638

wyd. Społeczny Komitet Wydawniczy, red. Marian Baruś,
Drukarnia Wydziału Powiatowego w Hrubieszowie
papier, druk
nr inw. MH/H/3667

Publishing house: Społeczny Komitet Wydawniczy, ed. Marian Baruś,
Drukarnia Wydziału Powiatowego (Hrubieszów)
paper, print
inventory no. MH/H/3667
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„Polska Zbrojna” nr 39 z 8 lutego 1935 r.
W lewym górnym rogu pieczęcie: WP. Por. Kwiatkowski Ryszard
/2 p.s.k./ Hrubieszów; GOSPODARZ KASYNA OFIC 2 P.S.K.
wyd. Jan Sotomski, red. Bolesław Babiarczyk,
„Nowoczesna Spółka Wydawnicza” S.A. Marszałkowska 3-5 w Warszawie
papier, druk
nr inw. MH/H/4745

“Polska Zbrojna” no. 39 of 8 February 1935.
Seals in the top left corner: WP. Lt. Kwiatkowski Ryszard
/2 p.s.k./ Hrubieszów; GOSPODARZ KASYNA OFIC 2 P.S.K.
(administrator of the 2nd MRR officers’ mess).
Publishing house: Jan Sotomski, ed. Bolesław Babiarczyk,
“Nowoczesna Spółka Wydawnicza” S.A. Marszałkowska 3-5 (Warsaw)
paper, print
inventory no. MH/H/4745
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W służbie 2 Pułku Strzelców Konnych

Jan Boniecki (1902-1985)
1

2

3

4

5

6

7

List napisany przez Jana Bonieckiego do
Heleny Bojarczuk, Dyrektor Muzeum
im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, z 5 listopada 1979 r. Dokument
w zbiorach muzeum.
Świadectwo ukończenia kursu Szkoły
Podoficerskiej 2 psk przez strzelca
konnego Jana Bonieckiego, z 1 sierpnia
1923 r. Dokument w zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu.
Centralne Archiwum Wojskowe
(CAW), 2 Pułk Strzelców Konnych (2 PSK), I.321.32.5, Rozkaz
nr 124 z 11 lipca 1928 r., k. 413.
Dyplom strzelecki wachm. Jana Bonieckiego z 12 lipca 1934 r. Kopia dokumentu w zbiorach muzeum.
L. Bujan, 2 Pułk Strzelców Konnych
„Ziemi Hrubieszowskiej”, Warszawa
2000, s. 38.
CAW, 2 PSK, I.321.32.15, Rozkaz
nr 66 z 23 marca 1937 r., k. 191.
L. Bujan, dz.cyt., s. 169.

urodzony 27 czerwca 1902 r. w Zabłotni (powiat sochaczewski, województwo warszawskie). W 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie służył od 1923 r. do 27 września
1939 r.1
W początkowym okresie służby wojskowej, 1 sierpnia 1923 r. ukończył kurs Szkoły
Podoficerskiej 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie z wynikiem bardzo dobrym
i w stopniu kaprala. Świadectwo ukończenia kursu podpisał m.in. ppłk Antoni Długoborski, dowódca jednostki2. Plutonowy Jan Boniecki z dniem 20 stycznia 1929 r. został
oddelegowany na 3-miesięczny kurs w CSK w Toruniu3.
Wachmistrz Jan Boniecki 12 lipca 1934 r. otrzymał dyplom strzelecki za ukończenie
II okresu strzeleckiego, uzyskując stopień celowniczego z wynikiem bardzo dobrym4.
Był jednym z instruktorów w utworzonej przy 2 Pułku Strzelców Konnych Szkole Podoficerskiej CKM 17 Brygady Kawalerii. Szkoła powstała na podstawie rozkazu
Ministerstwa Spraw Wojskowych Departament Kawalerii L.dz. 1466 z 22 grudnia
1934 r. i rozkazu Dowódcy 17 Brygady Kawalerii L.dz. 12 z 14 stycznia 1935 r., a zatwierdzona została 4 lutego 1935 r5.
W wyborach do podoficerskich instytucji pułku 23 stycznia 1937 r. został wybrany
na gospodarza kasyna podoficerskiego6.
Za udział we wrześniu 1939 r. w walkach pod Mokrą odznaczono go Krzyżem Virtuti
Militari, zatwierdzonym przez gen. dyw. Juliusza Rómmla. Otrzymał jeden z dziesięciu takich krzyży przyznanych za męstwo i waleczność żołnierzom 2 Pułku Strzelców
Konnych w Hrubieszowie7. Po wojnie Jan Boniecki mieszkał w Zamościu.
Zdjęcia: MH/H/2202, s. 168; MH/H/2204, s. 88; MH/H/2205, s. 90; MH/H/2206, s. 121; MH/H/2207, s. 115; MH/H/2208,
s. 116-117.
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Kazimierz Jurczuk (1909-1950)
8

9

10

11

12

13

Relacja Stanisława Jurczuka z 5 marca
2015 r. Nagranie w zbiorach muzeum.
Karta wojskowa Nr leg. 7109 Kazimierza
Jurczuka, nr inw. MH/H/4331.
Świadectwo Żołnierskiej Szkoły Początkowej Kazimierza Jurczuka, 26 maja
1931 r., nr inw. MH/H/4319.
Świadectwo Szkoły Podoficerskiej Kazimierza Jurczuka, Hrubieszów, 11 lipca
1931 r., nr inw. MH/H/4318.
Fragment książeczki wojskowej Kazimierza Jurczuka. Dokument w zbiorach
Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica.
Relacja Stanisława Jurczuka z 5 marca
2015 r. Nagranie w zbiorach muzeum.

Kpr. Kazimierz Jurczuk (zbiory Stanisława
Jurczuka).

urodzony 25 lipca 1909 r. w Hrubieszowie. Zawarł związek małżeński z Marią
Bobłowską, z którą miał córkę Danutę
i syna Stanisława. Wraz z rodziną mieszkał w domu przy ul. Górnej 308.
Służbę wojskową w 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie rozpoczął
30 października 1930 r. – otrzymał przydział do 2 szwadronu w stopniu starszego
strzelca9.
26 maja 1931 r. Kazimierz Jurczak,
w trakcie służby wojskowej, ukończył
Żołnierską Szkołę Początkową, której
program obejmował naukę wymowy,
czytania i pisania po polsku, naukę rachunków oraz wiadomości z geografii
i przyrody. Zgodnie z rozporządzeniem
M.W.R. i O.P. [MWR i OP – Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] nr I.3227 z 9 marca 1927 r. ukończenie trzeciego stopnia szkoły żołnierskiej odpowiadało programowi nauki trzeciego
oddziału szkoły powszechnej10. W tym samym roku rozpoczął kształcenie w Szkole
Podoficerskiej 2 Pułku Strzelców Konnych, do której uczęszczał od 16 lutego do 10 lipca
1931 r. Po jej ukończeniu awansował na kaprala11.
Został przeniesiony do rezerwy z dniem 15 września 1932 r. W okresie od 23 września do 9 października 1935 r. odbył 27-dniowe ćwiczenia dla żołnierzy rezerwy w 2 Pułku Strzelców Konnych12.
Po zakończeniu służby wojskowej zajmował się rolnictwem, nie brał udziału w walkach w czasie II wojny światowej13.
Dokumenty: MH/H/4318, s. 191; MH/H/4319, s. 190; MH/H/4331, s. 184-185; MH/H/4332, s. 186-187; MH/H/4333, s. 188-189.

Mieczysław Koszel (1901-1984)
14

15

16

17

18

19

20

21

Kwestionariusz weryfikacyjny Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Oddziału w Hrubieszowie Mieczysława Koszeli, nr inw.
MH/W/6242/64/1/.
CAW, 2 PSK, I.321.32.5, Rozkaz
nr 245 z 22 grudnia 1928 r., k. 9.
Tamże, I.321.32.11, Rozkaz
nr 137 z 17 czerwca 1933 r., k. 266.
Tamże, I.321.32.13, Rozkaz
nr 183 z 8 lipca 1936 r., k. 410.
Tamże, I.321.32.15, Rozkaz
nr 66 z 23 marca 1937 r., k. 191.
Dziennik personalny z 1934 r.,
nr 9, s. 125.
CAW, 2 PSK, I.321.32.5, Rozkaz
nr 211 z 12 listopada 1928 r., k. 76.
Tamże, Rozkaz nr 229 z 3 grudnia
1928 r., k. 43.

Wachm. Mieczysław Koszel z rodziną
(zbiory Marty Podgórskiej).

urodzony 28 kwietnia 1901 r. w Lublinie, syn Teofila i Anny. Ukończył 4 klasy Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie. W listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Początkowo służył w 6 Pułku Strzelców Konnych w Żółkwi, w 1926 r. został zaś
przeniesiony do 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie, gdzie pełnił obowiązki
dowódcy plutonu, a także szefa szwadronu karabinów maszynowych14.
Rozkazem dowództwa pułku z dniem 1 stycznia 1929 r. nadano mu stopień wachmistrza i przydzielono go do szwadronu karabinów maszynowych15.
W 1933 r. dowódca 17 Brygady Kawalerii przyznał wachm. Mieczysławowi Koszelowi pamiątkowy proporzec tej brygady jako wyróżnienie za bardzo dobre indywidualne kłucie lancą16. W okresie służby uczestniczył również w zawodach sportowych,
m.in. w 1936 r. w zawodach „Militari” jako reprezentant brygady na klaczy Delta17.
Natomiast w wyborach do instytucji podoficerskich 2 Pułku Strzelców Konnych został
23 stycznia 1937 r. powołany na przewodniczącego Koła Sportowego18.
W 1934 r. za zasługi na polu wyszkolenia wojskowego wachm. Mieczysław Koszel
otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi19. W okresie służby w 2 Pułku Strzelców Konnych został również odznaczony m.in. Medalem za Wojnę 1918-1921 (1928)20 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928)21.
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Piotr Kwaśniewski (1897-1988)
22
23

L. Bujan, dz.cyt., s. 113-114.
Kwestionariusz weryfikacyjny Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Oddziału w Hrubieszowie Mieczysława Koszeli, nr inw.
MH/W/6242/64/1.

Starszy wachm. Mieczysław Koszel uczestniczył w kampanii wrześniowej
1939 r. W czasie walk dowodził częścią ochotników z 2 Pułku Strzelców Konnych udających się w kierunku znajdującego się w Kamieńsku zgrupowania niemieckiego22.
Po zakończeniu kampanii początkowo mieszkał w odległym Mikołajowie, gdzie
działał w ruchu oporu, a następnie w maju 1944 r. powrócił wraz z rodziną do Hrubieszowa. We wrześniu 1944 r. wstąpił do 6 Pułku Ułanów, a po zwolnieniu z wojska
w marcu 1947 r. pracował na terenie Hrubieszowa, m.in. w zakładach przetwórstwa
rolno-spożywczego23.
Militaria: MH/H/288, s. 200-201; MH/H/309/1-2, s. 199.
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Deklaracja członkowska Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację
Zarząd Oddziału w Hrubieszowie
Piotra Kwaśniewskiego, nr inw.
MH/W/6242/72/14.
Legitymacja Powiatowej Komendy Uzupełnień w Hrubieszowie wachm. Piotra
Kwaśniewskiego, 19 grudnia 1933 r.,
nr inw. MH/H/826.
Zdjęcie pamiątkowe z ukończenia Szkoły Podoficerskiej CKM NR II. Fotografia
w zbiorach Heleny Kwaśniewskiej.
Zaświadczenie do odznaki pamiątkowej
7 Pułku Ułanów. Dokument w zbiorach
Heleny Kwaśniewskiej.
Zaświadczenie z ukończenia Kursu
Informacyjnego OPLG w Hrubieszowie.
Dokument w zbiorach Heleny Kwaśniewskiej.
Deklaracja członkowska Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację
Zarząd Oddziału w Hrubieszowie
Piotra Kwaśniewskiego, nr inw.
MH/W/6242/72/14.
Legitymacja Powiatowej Komendy Uzupełnień w Hrubieszowie wachm. Piotra
Kwaśniewskiego, 19 grudnia 1933 r.,
nr inw. MH/H/826.
CAW, 2 PSK, I.321.32.5, Rozkaz
nr 211 z 12 listopada 1928 r., k. 76.
Tamże, Rozkaz nr 229 z 3 grudnia
1928 r., k. 42-43.

urodzony 28 czerwca 1897 r. w Częstoborowicach (powiat krasnostawski), syn Błażeja
i Franciszki. Poślubił Helenę Krajewską, z którą miał dwóch synów – Jerzego i Janusza.
Ukończył szkołę gminną w Rybczewicach, a następnie kontynuował kształcenie
w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie. W związku z wybuchem I wojny
światowej przerwał naukę w szkole średniej i wstąpił do wojska.
W 1918 r. został zwolniony ze służby w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Posiadał
wówczas stopień wachmistrza. Następnie zaciągnął się do nowo sformowanego 3 Pułku Ułanów Lubelskich. W 1920 r. skierowano go do pracy w Wojskowym Urzędzie Gospodarczym w Lublinie, a w 1921 r. oddelegowano do analogicznej jednostki w Kowlu,
z którego jednak już w 1922 r. przeniesiono go do pracy w szpitalu we Włodzimierzu
Wołyńskim. Po jego rozformowaniu zaczął pełnić służbę wojskową w 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie24, a pod koniec 1933 r. przeniesiono go do Powiatowej
Komendy Uzupełnień w Hrubieszowie, gdzie pracował do momentu wybuchu II wojny
światowej25.
W okresie służby wojskowej w 2 Pułku Strzelców Konnych ukończył Szkołę Podoficerską CKM NR II26.
9 marca 1929 r. otrzymał odznakę pamiątkową 7 Pułku Ułanów, przyznaną mu Rozkazem dziennym dowódcy pułku nr 56/2927.
17 maja 1939 r. wachm. Piotr Kwaśniewski ukończył Kurs Informacyjny OPLG
w Hrubieszowie z obrony przeciwlotniczo-gazowej, zorganizowany przez Ligę Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej Obwód Hrubieszowski28.
Jako podoficer zawodowy 2 Pułku Strzelców Konnych uczestniczył w kampanii
wrześniowej, następnie związał się z ruchem oporu.
Po wyzwoleniu został wcielony do wojska i początkowo służył w 4 Pułku Kawalerii, następnie w 3 Pułku Ułanów 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii, z którego został
przeniesiony do Dywizjonu Szkolnego tej jednostki, a potem do Korpusu Pancernego
w Chełmie. Po zakończeniu służby wojskowej pracował w przedsiębiorstwach na terenie
Hrubieszowa, a także był kierownikiem kasyna w miejscowej Jednostce Wojskowej29.
Został odznaczony m.in.: Medalem „Interallieé”, Krzyżem Świętego Jerzego IV,
III i II klasy (1915), Krzyżem Walecznych (1918)30, Medalem za Wojnę 1918-1921 (1928)31,
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928)32 i Krzyżem Niepodległości (1932).
Dokumenty: MH/H/826, s. 180-181.
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Ryszard Kwiatkowski (?-?)
33

34

35

36
37

38

39
40

41

CAW, 2 PSK, I.321.32.11, Rozkaz
nr 137 z 17 czerwca 1933 r., k. 266.
Tamże, I.321.32.13, Rozkaz
nr 145 z 27 czerwca 1935 r., k. 400.
Tamże, Rozkaz nr 32 z 9 lutego
1933 r., k. 57.
L. Bujan, dz.cyt., s. 68.
CAW, 2 PSK, I.321.32.14, Rozkaz
nr 44 z 22 lutego 1936 r., k. 157.
Legitymacja Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów
Konnych w Polsce nr 1000 por. Ryszarda
Kwiatkowskiego. Dokument w zbiorach
Jerzego Krzyżewskiego.
L. Bujan, dz.cyt., s. 61.
CAW, 2 PSK, I.321.32.15, Rozkaz
nr 66 z 23 marca 1937 r., k. 191.
Fotografia portretowa por. Ryszarda
Kwiatkowskiego, nr inw. MH/H/2196.

służył w 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie, ale nie udało się ustalić, w którym roku przybył do hrubieszowskiego garnizonu. Z pewnością był wyróżniającym się
żołnierzem, ponieważ wielokrotnie nagradzano go za służbę.
W 1933 r. dowódca 17 Brygady Kawalerii przyznał por. Ryszardowi Kwiatkowskiemu pamiątkowy proporzec za najlepszą w pułku jazdę dla prowadzących zastępy33, zaś
w 1935 r. podczas wiosennego przeglądu wyszkolenia otrzymał proporzec zwykły tejże
brygady za jazdę konną młodszego rocznika34.
Znaczące sukcesy odnosił również w sporcie konnym jako reprezentant pułku. Był
członkiem utworzonej w lutym 1933 r. grupy „Militari”35. W 1934 r. por. Ryszard Kwiatkowski wziął udział w zawodach o nagrodę przechodnią dowódcy 17 Brygady Kawalerii, podczas których wyróżnił się w jeździe indywidualnej36. 23 lutego 1936 r. wystartował w treningowym konkursie hipicznym oficerów i podoficerów pułku oraz w tzw.
konkursie oficerskim I stopnia. Zawody odbyły się na placu do rozprężania koni, obok
krytej ujeżdżalni37. O tym, że sport konny był jego pasją, z pewnością świadczyło także członkostwo w Towarzystwie Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych
w Polsce38.
Uczestniczył w życiu kulturalnym i społecznym 2 Pułku Strzelców Konnych.
W 1937 r. należał do Rady Bibliotecznej, działającej przy pułkowej bibliotece39, a ponadto był członkiem komisji rewizyjnej powstałej przy instytucjach oficerskich 2 Pułku Strzelców Konnych40.
Z powodu niewielkiej ilości źródeł trudno jest odtworzyć losy por. Ryszarda Kwiatkowskiego w okresie II wojny światowej. Na odwrocie fotografii portretowej, znajdującej się w zbiorach hrubieszowskiego muzeum, umieszczona jest krótka informacja
o tym, że we wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Modlina i Warszawy. Zdjęcie zostało wykonane w niemieckim obozie jenieckim41.
Zdjęcia: MH/H/2196, s. 167. Prasa: MH/H/4745, s. 208-209.

Anastazy Lichorobiec (1901-?)
42

43

44

45
46

47

Relacja Adeli Jurczuk z 24 czerwca
2014 r. Nagranie w zbiorach muzeum.
Książeczka z hrubieszowskimi stemplami z okresu międzywojennego, nr inw.
MH/H/723.
CAW, 2 PSK, I.321.32.5, Rozkaz
nr 245 z 22 grudnia 1928 r., k. 9.
L. Bujan, dz.cyt., s. 102-103.
CAW, 2 PSK, I.321.32.15, Rozkaz
nr 66 z 23 marca 1937 r., k. 191.
L. Bujan, dz.cyt., s. 61.

Wachm. Anastazy Lichorobiec (zbiory
Beaty Krzyżewskiej-Lichorobiec).

urodzony 7 grudnia 1901 r. w Radogoszczy, poślubił Marię z domu Jurczuk, z którą
miał troje dzieci: Wiesławę, Leszka i Romualda. Wraz z rodziną mieszkał w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego 55, w domu, w którym w okresie okupacji niemieckiej
prowadzona była restauracja42.
W czasie służby wojskowej w 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie pełnił
funkcję szefa Kancelarii Dowództwa43. Anastazemu Lichorobcowi początkowo przyznano tytularny stopień wachmistrza, który zamieniono na rzeczywisty rozkazem dowództwa pułku z 22 grudnia 1928 r. z datą obowiązywania od 1 stycznia 1929 r.44
W 1932 r. ukończył kurs dokształcający dla podoficerów z zakresu 7 klas szkoły powszechnej, zorganizowany przez Polski Biały Krzyż w Hrubieszowie45.
W wyborach do instytucji podoficerskich 23 stycznia 1937 r. został wybrany na sekretarza i księgowego w Podoficerskim Funduszu Pożyczkowym46. W tym samym roku
należał też do Rady Bibliotecznej działającej przy pułkowej bibliotece47.
Wachmistrz Anastazy Lichorobiec we wrześniu 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej, a po jej zakończeniu powrócił do Hrubieszowa. W okresie okupacji niemieckiej podjął służbę w Armii Krajowej. Został aresztowany i osadzony w hrubieszowskim
więzieniu, które mieściło się w budynku magistratu. Następnie przewieziono go na za-
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Zygmunt Franciszek Michalski (1890-1939)
48

49

50

Relacja Janiny Lichorobiec z 27 czerwca
2015 r. Relacja w zbiorach muzeum.
CAW, 2 PSK, I.321.32.5, Rozkaz
nr 229 z 3 grudnia 1928 r., k. 43.
Tamże, Rozkaz nr 211 z 12 grudnia
1928 r., k. 76.

mek w Lublinie, skąd wraz z innymi więźniami został przetransportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gusen na terenie Austrii, z którego już nie powrócił.
W trakcie pobytu w obozie Anastazy Lichorobiec spotkał kolegę z wojska. Obawiając się, że może nie przeżyć pobytu w Gusen, powierzył mu tajemnicę ukrycia sztandaru 2 Pułku Strzelców Konnych, schowanego w jego domu. Niestety poszukiwania,
które prowadziła córka Wiesława, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu48.
W okresie służby wojskowej został odznaczony m.in. Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928)49 i Medalem za Wojnę 1918-1921 (1928)50.
Dokumenty: MH/H/2358, s. 192-193. Zdjęcia: MH/H/2354, s. 166; MH/H/2355, s. 164; MH/H/2356, s. 165; MH/H/2357,
s. 144. Militaria: MH/H/4697, s. 196-197.
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Miejska Biblioteka Publiczna
w Hrubieszowie (MBPH), Cyfrowe
Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL),
Nagranie z 16 grudnia 2011 r., nr. inw.
AHM 2678/07; tamże: nr inw. AHM
2670/01.
Dziennik personalny z 1921 r.,
nr 41, s. 1592.
Dziennik personalny z 1925 r.,
nr 112, s. 605.
Dziennik personalny z 1927 r.,
nr 13, s. 122.
Zawody konne 2-go pułku strzelców
konnych, „Głos Hrubieszowski” 1926,
nr 4, s. 4.
MBPH, CATL, Nagranie z 16 grudnia
2011 r., nr. inw. AHM 2678/01.
Tamże, nr. inw. AHM 2678/07.
Tamże.
CAW, 2 PSK, I.321.32.5, Rozkaz
nr 229 z 3 grudnia 1928 r., k. 42-43.
Tamże, Rozkaz nr 211 z 12 listopada
1928 r., k. 76.

urodzony 16 lutego 1890 r. w Częstochowie, gdzie ukończył szkołę powszechną i średnią.
Pochodził z wielodzietnej rodziny, miał siedmioro rodzeństwa. Po dość wczesnej śmieci ojca kierowano go na księdza, ale on wybrał służbę wojskową. Do polskich oddziałów
przyszedł w czasie rewolucji znad granicy perskiej. Po ukończeniu Centrum Wyszkolenia
Kawalerii w Grudziądzu przydzielono go do 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie51.
W myśl Ustawy Sejmowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich i na mocy Dekretu Wodza Naczelnego L. 3415 z 5 grudnia
1921 r. przyznano mu stopień porucznika52.
Następnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych z dniem
15 września 1925 r. został skierowany służbowo na „VI-ty 3-miesięczny kurs normalny
w C.S.S. [CSS – Centralna Szkoła Strzelnicza] w Toruniu”53.
W 1927 r. por. Zygmunt Michalski awansował na kapitana (rotmistrza) na podstawie
Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej opublikowanego w Dz.U.R.P. nr 32.22 poz.
256 art. 11 z 23 marca 1922 r.54
W czasie służby wojskowej był dowódcą szwadronu karabinów maszynowych, a następnie kwatermistrzem. Przygotowywał dla podoficerów pogadanki i wykłady na temat broni, a także zasiadał w komisji egzaminacyjnej i prowadził zajęcia w pułkowej
szkole podoficerskiej.
Brał udział w konkursach hipicznych, m.in. w Warszawie. W 1926 r. zajął pierwsze
miejsce w podoficerskim konkursie myśliwskim, zorganizowanym na terenie pułku
z okazji święta Konstytucji 3 maja55.
Jego żona Maria również uprawiała sport konny, uczestniczyła np. w rajdach do
Lublina i Kraśnika, a także w biegach myśliwskich. Jeździła na koniu Girej, ze stajni
ostatniej cesarzowej Austrii Zyty, a jej trenerem był rtm. Tomasz Wdziękoński56.
W okresie, kiedy Zygmunt Michalski służył w pułku, mieszkał wraz z żoną Marią
i córką Izabelą na terenie koszar w tzw. amfiladzie, budynku z widokiem na plac hipiczny. Po przejściu na emeryturę w 1935 r. zamieszkał w domu przy ul. Narutowicza 26,
należącym do rodziców żony, Marii i Wacława Cypryszewskich57.
Rotmistrz Zygmunt Michalski zmarł 17 lutego 1939 r. w Wojskowym Szpitalu
w Chełmie. Został pochowany z pełnymi honorami na cmentarzu w Hrubieszowie:
w pogrzebie uczestniczył pluton honorowy i orkiestra 2 Pułku Strzelców Konnych, za
trumną szła klacz Wilga58.
Za służbę wojskową, oddanie dla ojczyzny i męstwo został odznaczony m.in. Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928)59 i Medalem za Wojnę 19181921 (1928)60.
Zdjęcia: MH/H/2607, s. 152; MH/H/2608, s. 89; MH/H/2609, s. 97; MH/H/2610, s. 98-99; MH/H/2611, s. 100-101;
MH/H/2612, s. 102-103; MH/H/2613, s. 163; MH/H/2614, s. 106-107; MH/H/2615, s. 108; MH/H/2616, s. 122; MH/H/2617,
s. 110-111; MH/H/2618, s. 109; MH/H/2619, s. 112-113; MH/H/2620, s. 114; MH/H/2621, s. 129; MH/H/2622, s. 148;
MH/H/2623, s. 126; MH/H/2624, s. 127; MH/H/2625, s. 128; MH/H/2626, s. 145; MH/H/2627, s. 142-143.
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Antoni Radzik (1903-?)
61

Deklaracja członkowska Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd
Oddziału w Hrubieszowie Antoniego
Radzika, nr inw. MH/H/6242/82/10.

Kpr. Antoni Radzik stoi pierwszy od lewej
(zbiory Jerzego Krzyżewskiego).

urodzony 10 maja 1903 r. w Krępcu (powiat lubelski), syn Macieja
i Franciszki. Ukończył 7 klas szkoły
podstawowej w Konopnicy.
Do zasadniczej służby wojskowej został powołany 11 grudnia
1923 r. i przydzielony do 2 Pułku
Strzelców Konnych w Hrubieszowie. W okresie służby wojskowej
ukończył Podoficerską Szkołę Łączności w Krasnymstawie, a następnie w stopniu podoficera został
instruktorem łączności. Podczas
służby wojskowej uczęszczał do
Szkoły Podoficerskiej, realizującej
program 6-letniego gimnazjum,
gdzie zdobył tzw. małą maturę.
Na skutek wypadku w trakcie ćwiczeń wojskowych, z dniem
1 marca 1932 r. został zwolniony ze
służby. W związku z uszczerbkiem
na zdrowiu przysługiwała mu renta inwalidzka.
Antoni Radzik ponownie został zmobilizowany 14 sierpnia 1939 r. i przydzielony
do grupy łączności w Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii. Brał udział w kampanii wrześniowej. 17 września 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. Po opuszczeniu obozu
jenieckiego wrócił do Hrubieszowa, gdzie działał w ruchu oporu.
Po wojnie pracował w różnych instytucjach, m.in. w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Cechu Rzemiosł Różnych, a także Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Hrubieszowie61.
Zdjęcia: MH/H/933, s. 146-147; MH/H/934, s. 169; MH/H/935, s. 171; MH/H/936, s. 172; MH/H/937, s. 176; MH/H/938, s. 177.

Michał Radzimiński (1896-1977)
62

63

64

65

66

67

68
69
70

71

Materiały dotyczące przebiegu służby
wojskowej mjr. Michała Radzimińskiego udostępnione przez Marię
Ciesielczuk.
Dziennik Rozkazów Wojskowych
z 1919 r., nr 94, s. 2396.
Materiały dotyczące przebiegu służby
wojskowej mjr. Michała Radzimińskiego udostępnione przez Marię
Ciesielczuk.
L. Kukawski, J.S. Tym, T. Wójcik,
Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu
1920-1939. Zarys dziejów, Grudziądz
2008, s. 514.
Materiały dotyczące przebiegu służby
wojskowej mjr. Michała Radzimińskiego udostępnione przez Marię
Ciesielczuk.
Dziennik personalny z 1930 r.,
nr 16, s. 333.
L. Bujan, dz.cyt., s. 69.
Tamże, s. 62.
CAW, 2 PSK, I.321.32.11, Rozkaz
nr 137 z 17 czerwca 1933 r., k. 265.
Tamże, I.321.21.13, Rozkaz
nr 145 z 27 czerwca 1935 r., k. 400.

Rtm. Michał Radzimiński (zbiory Marii
Ciesielczuk).

urodzony 8 czerwca 1896 r. w Wiszniowczyku (powiat Kamieniec Podolski, teren dzisiejszej Ukrainy). Poślubił Annę Pożerską,
z którą miał dwie córki – Jadwigę i Marię.
Ukończył osiem klas szkoły handlowej
i dwa kursy Instytutu Handlowego w Kijowie. Od marca 1916 r. służył w armii rosyjskiej. Po ukończeniu II Szkoły Chorążych
Piechoty w Odessie został mianowany chorążym. W marcu 1918 r. przeszedł do rezerwy62. Następnie na mocy rozkazu mobilizacyjnego 20 sierpnia 1919 r. został powołany
do Armii gen. Józefa Hallera z przydziałem
do 4 Pułku Szwoleżerów – I dyon63 jako dowódca plutonu. W listopadzie 1919 r. wcielono go do 1 Pułku Strzelców Konnych i mianowano porucznikiem. Następnie został
odkomenderowany do 18 Dywizji Piechoty, razem z plutonem 1 Pułku Strzelców Konnych. Ponieważ odniósł rany lewej ręki,
w lipcu 1920 r. przebywał na leczeniu w Okręgowym Szpitalu w Krakowie, po czym od
18 października 1920 r. rozpoczął służbę w 2 Pułku Strzelców Konnych.
W 1921 r. ukończył sześciotygodniowy kurs informacyjny dla oficerów sztabowych
we Lwowie. W początkowym okresie służby wojskowej pełnił funkcję m.in. oficera ewidencyjnego, zastępcy referenta mobilizacyjnego, referenta mobilizacyjnego, a także
oficera ewidencji personalnej64.
W okresie od 25 października 1928 r. do 31 maja 1929 r. został oddelegowany służbowo na IX Kurs Dowódców Szwadronów w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu65. Po powrocie do pułku pełnił funkcję m.in. dowódcy szwadronu, komendanta
Szkoły Podoficerskiej, był także oficerem mobilizacyjnym pułku66. Z dniem 1 stycznia
1931 r. został mianowany rotmistrzem67.
W okresie służby w hrubieszowskim pułku należał do oficerskiej grupy „Militari”,
reprezentującej jednostkę na zawodach konnych68, i był szefem wyszkolenia sportowego w 2 psk. Ponadto angażował się w działalność spółdzielni pułkowej, pełnił funkcję prezesa Zarządu Spółdzielni69.
W 1933 r. dowódca 17 Brygady Kawalerii przyznał rtm. Michałowi Radzimińskiemu
pamiątkowy proporzec tej brygady za dobre kłucie lancą podległego mu pododdziału70,
zaś w 1935 r. podczas wiosennego przeglądu wyszkolenia otrzymał proporczyk zwykły
za władanie szablą i za gimnastykę oraz proporczyk emaliowany za woltyżerkę71.
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Eugeniusz Zarębiński (1908-1986)
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Materiały dotyczące przebiegu służby
wojskowej mjr. Michała Radzimińskiego udostępnione przez Marię
Ciesielczuk.
Dziennik personalny z 1921 r.,
nr 40, s. 1541.
CAW, 2 PSK, I.321.32.5, Rozkaz
nr 211 z 12 listopada 1928 r., k. 76.
Tamże, Rozkaz nr 229 z 3 grudnia
1928 r., k. 42.
Materiały dotyczące przebiegu służby
wojskowej mjr. Michała Radzimińskiego udostępnione przez Marię
Ciesielczuk.

Na początku września 1939 r. pełnił funkcję oficera mobilizacyjnego, a następnie
został kwatermistrzem Ośrodka Zapasowego Kawalerii „Hrubieszów”. Jeszcze we
wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli, a po ucieczce z transportu jeńców ukrywał się
w okolicach Zamościa. Po aresztowaniu w listopadzie 1939 r. przebywał w niemieckich
obozach jenieckich. Z niewoli wrócił do Polski 1 września 1945 r., a już w październiku został zmobilizowany do Wojska Polskiego. Służył w Dowództwie Okręgu Wojskowego VII w Lublinie, początkowo w stopniu rotmistrza, a następnie od 20 grudnia
1945 r. w stopniu majora. W trakcie służby wojskowej w lipcu 1948 r. został aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji podziemnej i osadzony w areszcie na
ul. Rakowieckiej w Warszawie. W listopadzie 1949 r. zwolniono go z więzienia, a następnie z Wojska Polskiego.
Po powrocie do Hrubieszowa z trudem znalazł zatrudnienie w miejscowym Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego, gdzie pracował na pełnym etacie w latach 19501968, zaś po przejściu na emeryturę na 1/2 etatu do 1973 r.72
Został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych (1921)73, Medalem za Wojnę 19181921 (1928)74 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928)75, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Krzyżem Zasługi po raz pierwszy
(1937), Srebrnym Krzyżem Zasługi po raz drugi (1947), Odznaką Grunwaldzką (1946)
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975)76.
Militaria: MH/H/4747, s. 198.
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List napisany przez Krystynę Klisowską
do Heleny Bojarczuk, Dyrektor Muzeum
im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, z 27 października 1991 r. Dokument w zbiorach muzeum.

urodzony 8 lipca 1908 r. w Miętkiem (powiat hrubieszowski), syn Adolfa i Leopoldy
z Dobrzańskich. W wieku 18 lat, po śmierci ojca, administratora majątku ziemskiego, zamieszkał z matką w Hrubieszowie. Nie udało się ustalić, kiedy rozpoczął służbę
w 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie.
W 1939 r., na krótko przed wybuchem II wojny światowej, został przeniesiony do
Warszawy. Uczestniczył w wojnie obronnej do momentu kapitulacji wojsk polskich.
W październiku 1939 r. poślubił Lidię Śmieszko, z którą mieszkał w Krasnymstawie.
W okresie okupacji hitlerowskiej działał w podziemiu.
W 1945 r. aresztowano go pod zarzutem niezgłoszenia się do wojska, do czego był
zobowiązany jako zawodowy wojskowy. Wyrokiem sądu został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Na mocy amnestii 22 lutego 1947 r. zwolniono go z więzienia w Rawiczu. Po powrocie do Krasnegostawu podjął pracę w Zakładzie Energetycznym, w którym pracował do emerytury77.
Dokumenty: MH/H/2117, s. 182; MH/H/2118, s. 183. Zdjęcia: MH/H/2119, s. 140-141; MH/H/2120, s. 118-119; MH/H/2121,
s. 120; MH/H/2122, s. 124-125; MH/H/2123, s. 95; MH/H/2124, s. 170; MH/H/2125, s. 150; MH/H/2126, s. 104-105;
MH/H/4460, s. 153; MH/H/4461, s. 155; MH/H/4462, s. 156-157; MH/H/4463, s. 158; MH/H/4464, s. 159; MH/H/4465, s. 160161; MH/H/4466, s. 162; MH/H/4467, s. 149; MH/H/4746, s. 154. Militaria: MH/H/2115, s. 202-203; MH/H/2116, s. 204.

Wykaz muzealiów z kolekcji
„2 Pułk Strzelców Konnych”
w zbiorach Muzeum
im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
ZDJĘCIA
■ Oficerowie i podoficerowie 2 Pułku Strzelców Konnych, wywodzący się z 1 Pułku Szwole-

żerów Armii gen. Hallera, sformowanego w 1918 r. we Francji, z historycznym sztandarem
ofiarowanym przez mieszkańców Paryża, fot. nieznany, Hrubieszów, 1930 r., papier, zdjęcie 85 x 129 mm, nr inw. MH/H/2204
■ Szwadron ckm 2 Pułku Strzelców Konnych, fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojen-

ny, papier, zdjęcie 167 x 222 mm, nr inw. MH/H/2608
■ Kadra szwadronu ckm, pożegnanie rtm. Bohdana Niemczynowicza, dowódcy szwadronu

ckm, fot. nieznany, Hrubieszów, 1935 r., papier, zdjęcie 92 x 140 mm, nr inw. MH/H/2205
■ Obiad pożegnalny na cześć ppłk. Stanisława Rostworowskiego, dotychczasowego zastęp-

cy dowódcy 2 Pułku Strzelców Konnych, odchodzącego na stanowisko dowódcy 27 Pułku Ułanów w Nieświeżu, fot. H. Peretz, Hrubieszów, 15 czerwca 1927 r., papier, zdjęcie
169 x 220 mm, tektura 272 x 332 mm, nr inw. MH/H/976, MH/H/3860
■ Kadra zawodowa 2 Pułku Strzelców Konnych w dniu wyjazdu ppłk. Stanisława Rostworow-

skiego, dotychczasowego zastępcy dowódcy 2 psk, przeniesionego na stanowisko dowódcy 27 Pułku Ułanów w Nieświeżu, fot. H. Peretz, Hrubieszów, 15 czerwca 1927 r., papier,
zdjęcie 168 x 214 mm, tektura 259 x 310 mm, nr inw. MH/H/3858, MH/H/2211
■ Kadra zawodowa 2 Pułku Strzelców Konnych w dniu objęcia kwatermistrzostwa przez

mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, fot. nieznany, Hrubieszów, 1934 r., papier, zdjęcie
175 x 233 mm, tektura 259 x 310 mm, nr inw. MH/H/3859, MH/H/2210
■ Oficerowie i podoficerowie zawodowi 2 Pułku Strzelców Konnych przed wejściem do

kaplicy garnizonowej, fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny, papier, zdjęcie
171 x 233 mm, tektura 259 x 310 mm, nr inw. MH/H/3856, MH/H/2212
■ Szkoła Podoficerska 2 Pułku Strzelców Konnych, fot. nieznany, Hrubieszów, 20 lipca

1929 r., papier, zdjęcie 87 x 124 mm, nr inw. MH/H/2123
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■ Absolwenci kursu dokształcającego dla podoficerów z zakresu 7-klasowej szkoły po-

wszechnej z wykładowcami, dowództwem pułku i zaproszonymi gośćmi, fot. Zakład Fotograficzny „TEPER” w Hrubieszowie, 20 czerwca 1932 r., papier, zdjęcie 169 x 221 mm,
tektura 284 x 335 mm, nr inw. MH/H/2062, MH/H/3857
■ Kurs informacyjny dla oficerów sztabowych we Lwowie, fot. nieznany, Lwów, 1921 r., papier,

zdjęcie 114 x 170 mm, nr inw. MH/H/2609
■ Kurs informacyjny dla oficerów sztabowych we Lwowie, fot. nieznany, Lwów, 1921 r., papier,

zdjęcie 86 x 135 mm, nr inw. MH/H/2610
■ Kurs informacyjny dla oficerów sztabowych we Lwowie, fot. nieznany, Lwów, 1921 r., papier,

zdjęcie 83 x 134 mm, nr inw. MH/H/2611
■ Kurs informacyjny dla oficerów sztabowych we Lwowie, fot. nieznany, Lwów, 1921 r., papier,

zdjęcie 72 x 135 mm, nr inw. MH/H/2612
■ Szkolenie strzelców z obsługi i budowy broni przeciwpancernej, fot. nieznany, Hrubie-

szów, okres międzywojenny, papier, zdjęcie 89 x 119 mm, nr inw. MH/H/2126
■ Oficerowie na ćwiczeniach, fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny, papier, zdję-

cie 42 x 71 mm, nr inw. MH/H/2614
■ Oficerowie na ćwiczeniach, fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny, papier, zdję-

cie 73 x 97 mm, nr inw. MH/H/2615
■ Oficerowie 2 Pułku Strzelców Konnych na ćwiczeniach, fot. nieznany, Hrubieszów, okres

międzywojenny, papier, zdjęcie 84 x 134 mm, nr inw. MH/H/2618
■ Oficerowie, fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny, papier, zdjęcie 76 x 129 mm,

nr inw. MH/H/2617
■ Ćwiczenia zimowe, fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny, papier, zdjęcie

88 x 57 mm, nr inw. MH/H/2619
■ Ćwiczenia zimowe, fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny, papier, zdjęcie

57 x 88 mm, nr inw. MH/H/2620
■ Pluton przeciwpancerny, wyszkolenie bojowe, fot. nieznany, Hrubieszów, marzec 1939 r.,

papier, zdjęcie 87 x 134 mm, nr inw. MH/H/2207
■ 1 działon plutonu przeciwpancernego, zajęcia z nauki o broni, fot. nieznany, Hrubieszów,

1939 r., papier, zdjęcie 88 x 135 mm, nr inw. MH/H/2208
■ Stajnia 2 Pułku Strzelców Konnych, fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny, pa-

pier, zdjęcie 89 x 138 mm, nr inw. MH/H/2120
■ Wnętrze stajni 2 Pułku Strzelców Konnych, fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojen-

ny, papier, zdjęcie 89 x 138 mm, nr inw. MH/H/2121
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■ Wachm. Jan Boniecki podczas skoku, zawody „Militari” w Komarowie, fot. nieznany, Ko-

marów, 12 sierpnia 1934 r., papier, zdjęcie 89 x 139 mm, nr inw. MH/H/2206
■ Żołnierz podczas skoku przez przeszkodę, fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojen-

ny, papier, zdjęcie 73 x 87 mm, nr inw. MH/H/2616
■ Kpr. Eugeniusz Zarębiński podczas skoku przez przeszkodę, zawody hipiczne, fot. Zakład

„Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja 29, okres międzywojenny, papier,
zdjęcie 85 x 134 mm, nr inw. MH/H/2122
■ Zawodnicy na ostatnim etapie biegu myśliwskiego „Za lisem” w dzień św. Huberta, fot.

nieznany, Hrubieszów, 3 listopada 1934 r., papier, zdjęcie 79 x 111 mm, nr inw. MH/H/2623
■ Obiad po biegu myśliwskim „Za lisem” w dzień św. Huberta, fot. nieznany, Hrubieszów,

3 listopada 1934 r., papier, zdjęcie 69 x 87 mm, nr inw. MH/H/2624
■ Ognisko po biegu myśliwskim „Za lisem” w dzień św. Huberta, fot. nieznany, Hrubieszów,

3 listopada 1934 r., papier, zdjęcie 58 x 75 mm, nr inw. MH/H/2625
■ Zawody konne „Militari”, fot. nieznany, Hrubieszów, 1934 r. (?), papier, zdjęcie 58 x 69 mm,

nr inw. MH/H/2621
■ Zawody „Militari Armii” w Hrubieszowie, fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r., papier,

zdjęcie 131 x 86 mm, reprodukcja z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, nr inw. MH/H/3768
■ Zawody „Militari Armii” w Hrubieszowie, fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r., papier,

zdjęcie 85 x 136 mm, reprodukcja z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, nr inw. MH/H/3769
■ Zawody „Militari Armii” w Hrubieszowie, fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r., papier,

zdjęcie 91 x 139 mm, reprodukcja z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, nr inw. MH/H/3770
■ Zawody „Militari Armii” w Hrubieszowie, fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r., papier,

zdjęcie 90 x 139 mm, reprodukcja z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, nr inw. MH/H/3772
■ Zawody „Militari Armii” w Hrubieszowie, fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r., papier,

zdjęcie 90 x 139 mm, reprodukcja z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, nr inw. MH/H/3771
■ Zawody „Militari Armii” w Hrubieszowie, fot. nieznany, Hrubieszów, lipiec 1934 r., papier,

zdjęcie 90 x 139 mm, reprodukcja z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, nr inw. MH/H/3773
■ Święto Konstytucji 3 maja, defilada pododdziałów 2 Pułku Strzelców Konnych, fot. Za-

kład „Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja, 3 maja 1938 r., papier, zdjęcie
83 x 134 mm, nr inw. MH/H/2119
■ Oficerowie z żonami i zaproszonymi gośćmi w dniu Święta Pułkowego przed parkiem

garnizonowym, fot. nieznany, Hrubieszów, 14 lipca 1935 r., papier, zdjęcie 85 x 137 mm,
nr inw. MH/H/2627
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■ Święto Pułkowe 2 Pułku Strzelców Konnych, uroczystości przed kaplicą garnizonową, fot.

Zakład „Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja 29, okres międzywojenny,
papier, zdjęcie 85 x 137 mm, nr inw. MH/H/2357
■ Obiad w kasynie oficerskim w dniu Święta Pułkowego, fot. nieznany, Hrubieszów, 14 lipca

1934 r., papier, zdjęcie 77 x 88 mm, nr inw. MH/H/2626
■ Obchody Święta Niepodległości z udziałem 2 Pułku Strzelców Konnych, ul. Rynek (pl. Wol-

ności) w Hrubieszowie, fot. nieznany, Hrubieszów, 11 listopada 1928 r., papier, zdjęcie
110 x 160 mm, nr inw. MH/H/933
■ Żołnierski posiłek w koszarach, fot. nieznany, Hrubieszów, 1934 r., papier, zdjęcie

86 x 83 mm, nr inw. MH/H/2622
■ Spotkanie towarzyskie, fot. nieznany, Hrubieszów, lata 30. XX wieku, papier, zdjęcie

67 x 87 mm, nr inw. MH/H/4467
■ Kpr. Eugeniusz Zarębiński z żoną Lidią, bal karnawałowy, fot. nieznany, Hrubieszów, 1 lu-

tego 1939 r., papier, zdjęcie 86 x 65 mm, nr inw. MH/H/2125
■ Ppłk Józef Mularczyk, dowódca 2 Pułku Strzelców Konnych, fot. nieznany, I poł. XX wieku,

papier, zdjęcie 149 x 99 mm, nr inw. MH/H/2200
■ Por. Leon Jurkowski, fot. Zakład „Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja 29,

okres międzywojenny, papier, zdjęcie 137 x 87 mm, nr inw. MH/H/2607
■ Kpr. Eugeniusz Zarębiński, fot. nieznany, Hrubieszów, 1938 r., papier, zdjęcie 136 x 87 mm,

nr inw. MH/H/4460
■ Kpr. Eugeniusz Zarębiński, fot. nieznany, Hrubieszów, 12 stycznia 1937 r., papier, zdjęcie

135 x 90 mm, nr inw. MH/H/4746
■ Kpr. Eugeniusz Zarębiński, fot. nieznany, Hrubieszów, okres międzywojenny, papier, zdję-

cie 90 x 140 mm, nr inw. MH/H/4461
■ Kpr. Eugeniusz Zarębiński, fot. nieznany, Hrubieszów, 1 września 1938 r., papier, zdjęcie

88 x 67 mm, nr inw. MH/H/4462
■ Kpr. Eugeniusz Zarębiński, fot. nieznany, Hrubieszów, 21 sierpnia 1934 r., papier, zdjęcie

66 x 85 mm, nr inw. MH/H/4463
■ Żołnierze 2 Pułku Strzelców Konnych na tle zabudowy przy ul. 3 Maja w Hrubieszowie, fot.

nieznany, Hrubieszów, 1938 r., papier, zdjęcie 67 x 86 mm, nr inw. MH/H/4464
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■ Plut. Aleksander Dziwo z rodziną na ul. Piłsudskiego w Hrubieszowie, fot. nieznany, Hru-

bieszów, 17 lipca 1938 r., papier, zdjęcie 65 x 87 mm, nr inw. MH/H/4466
■ Rtm. Tomasz Wdziękoński, fot. nieznany, okres międzywojenny, papier, zdjęcie 51 x 85 mm,

nr inw. MH/H/2613
■ Wachm. Anastazy Lichorobiec podczas odpoczynku, fot. nieznany, okres międzywojenny,

papier, zdjęcie 87 x 136 mm, nr inw. MH/H/2355
■ Wachm. Anastazy Lichorobiec na schodach przed wejściem do kwatery dowództwa 2 Puł-

ku Strzelców Konnych w okresie manewrów na Wołyniu, fot. nieznany, okres międzywojenny, papier, zdjęcie 140 x 89 mm, nr inw. MH/H/2356
■ Wachm. Anastazy Lichorobiec ps. „Lech”, fot. nieznany, II wojna światowa, papier, zdjęcie

78 x 56 mm, nr inw. MH/H/2354
■ Por. Ryszard Kwiatkowski, fot. nieznany, II wojna światowa, papier, zdjęcie 90 x 64 mm,

nr inw. MH/H/2196
■ Wachm. Jan Boniecki, fot. nieznany, Hrubieszów, 1935 r., papier, zdjęcie 84 x 55 mm, nr inw.

MH/H/2202
■ Piotr Hotowy, fot. nieznany, okres międzywojenny, papier, zdjęcie 123 x 87 mm, nr inw.

MH/H/934
■ Żołnierz 2 Pułku Strzelców Konnych, fot. Zakład „Foto-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów,

ul. 3-go Maja, 1934 r., papier, zdjęcie 138 x 87 mm, nr inw. MH/H/2124
■ St. wachm. Antoni Radzik wśród żołnierzy przebywających na leczeniu sanatoryjnym, fot.

nieznany, Zakopane, 1930 r., papier, zdjęcie 89 x 137 mm, nr inw. MH/H/935
■ St. wachm. Antoni Radzik z żołnierzami przebywającymi na leczeniu sanatoryjnym i odwie-

dzającymi ich gośćmi, fot. nieznany, Zakopane, 3 lutego 1931 r., papier, zdjęcie 89 x 119 mm,
nr inw. MH/H/936
■ Żołnierze 2 Pułku Strzelców Konnych, pierwszy od lewej stoi Stanisław Sanocki, fot. nie-

znany, Hrubieszów, lata 20. XX wieku, papier, zdjęcie 139 x 86 mm, nr inw. MH/H/2180
■ Zdjęcie pamiątkowe z uroczystego uruchomienia klinkierni w Białopolu, fot. nieznany, Bia-

łopole, 1923 r., papier, zdjęcie 243 x 300 mm, nr inw. MH/H/1836
■ Zdjęcie pamiątkowe wykonane przed wejściem do Magistratu w Hrubieszowie, fot. nie-

znany, Hrubieszów, lata 20. XX wieku, papier, zdjęcie 183 x 244 mm, nr inw. MH/H/2596

■ Plut. Aleksander Dziwo z rodziną na ul. 3 Maja w Hrubieszowie, fot. Zakład „Foto-

■ Zdjęcie pamiątkowe ze spotkania zorganizowanego w restauracji Kasieńka po uroczysto-

-Film” A. Lebensztein, Hrubieszów, ul. 3-go Maja 29, 20 listopada 1936 r., papier, zdjęcie

ści wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej 2 Pułkowi Strzelców Konnych w kościele

87 x 66 mm, nr inw. MH/H/4465

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie, fot. nieznany, Hrubieszów, 18 listopada 1973 r., papier,
zdjęcie 90 x 138 mm, nr inw. MH/H/937
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■ Zdjęcie pamiątkowe ze spotkania zorganizowanego w restauracji Kasieńka po uroczysto-

■ Zaproszenie na zabawę sylwestrową w Korpusie Podoficerów Zawodowych Hrubie-

ści wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej 2 Pułkowi Strzelców Konnych w kościele

szowskiego Pułku Strzelców Konnych, Hrubieszów, 31 grudnia 1937 r., papier, druk, karta

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie, fot. nieznany, Hrubieszów, 18 listopada 1973 r., papier,

105 x 136 mm, nr inw. MH/H/1472

zdjęcie 90 x 138 mm, nr inw. MH/H/938

DOKUMENTY
■ Legitymacja osobista nr 3/33 wachm. Piotra Kwaśniewskiego. Powiatowa Komisja Uzu-

MILITARIA
■ Szabla wachm. Anastazego Lichorobca, wzór 1921/22, fot. Anna Hyrchała, nr inw.

MH/H/4697

pełnień, Hrubieszów, 19 grudnia 1933 r., Główna Drukarnia Wojskowa, papier, druk,

■ Proporczyk pamiątkowy 17 Brygady Kawalerii, fot. Anna Hyrchała, nr inw. MH/H/4747

118 x 84 mm, nr inw. MH/H/826

■ Ostrogi st. wachm. Mieczysława Koszela, wzór 31, fot. Anna Hyrchała, nr inw. MH/H/309/1-2

■ Dyplom Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę kpr. Eugeniusza Zarębińskiego, Rów-

ne, 18 listopada 1938 r., Drukarnia Państwowa, papier, druk, karta 296 x 210 mm, nr inw.
MH/H/2117
■ Dyplom nadania proporczyka Dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii kpr. Eugeniuszowi

Zarębińskiemu, Równe, 22 października 1938 r., papier, druk, karta 149 x 210 mm, nr inw.

■ Szabla st. wachm. Mieczysława Koszela, wzór 1921/22, fot. Anna Hyrchała, nr inw.

MH/H/288
■ Spodnie kpr. Eugeniusza Zarębińskiego, szasery, wzór 36, fot. Anna Hyrchała, nr inw.

MH/H/2115
■ Opatrunek osobisty kpr. Eugeniusza Zarębińskiego, fot. Anna Hyrchała, nr inw. MH/H/2116

MH/H/2118
■ Karta wojskowa nr leg. 7109 strzelca Kazimierza Jurczuka, DOK Nr II Lublin, 2 Pułk Strzel-

ców Konnych, Oddział 2 Szwadron, Hrubieszów, 30 października 1930 r., papier, druk,

PRASA

106 x 76 mm, nr inw. MH/H/ 4331

■ „Wiadomości Hrubieszowskie” nr 29 z 19 lipca 1936 r., wyd. Komitet Wydawniczy, red.

■ Książeczka strzelecka L. 73 strzelca Kazimierza Jurczuka, 1 Szwadron 2 Pułku Strzelców

Konnych, Hrubieszów, 1931 r., Główna Drukarnia Wojskowa, papier, druk, 142 x 99 mm,
nr inw. MH/H/4332
■ Książeczka strzelecka L. 41 strzelca Kazimierza Jurczuka, 1 Szwadron 2 Pułku Strzelców

Konnych, Hrubieszów, 1931 r., Główna Drukarnia Wojskowa, papier, druk, 143 x 102 mm,
nr inw. MH/H/4333
■ Świadectwo Żołnierskiej Szkoły Początkowej strzelca Kazimierza Jurczuka, 2 Pułk Strzel-

ców Konnych, Hrubieszów, 26 maja 1931 r., papier, druk, 322 x 248 mm, nr inw. MH/H/4319
■ Świadectwo Szkoły Podoficerskiej 2 Pułku Strzelców Konnych strzelca Kazimierza Jurczu-

ka, 2 Pułk Strzelców Konnych, Hrubieszów, 11 lipca 1931 r., Główna Drukarnia Wojskowa,
papier, druk, 438 x 317 mm, nr inw. MH/H/4318
■ List obozowy wachm. Anastazego Lichorobca do żony Marii, Gusen, Austria, 15 stycznia

1944 r., papier, druk, rękopis, karta 168 x 149 mm, nr inw. MH/H/2358

Stefan Witkowski, Drukarnia Wydziału Powiatowego w Hrubieszowie, papier, druk, nr inw.
MH/H/3638
■ „Wiadomości Hrubieszowskie” nr 28 z 11 lipca 1937 r., wyd. Społeczny Komitet Wydawni-

czy, red. Marian Baruś, Drukarnia Wydziału Powiatowego w Hrubieszowie, papier, druk,
nr inw. MH/H/3667
■ „Polska Zbrojna” nr 39 z 8 lutego 1935 r., wyd. Jan Sotomski, red. Bolesław Babiarczyk,

„Nowoczesna Spółka Wydawnicza” S.A. Marszałkowska 3-5 w Warszawie, papier, druk,
nr inw. MH/H/4745

BIBLIOGRAFIA
ŹRÓDŁA ARCHIWALNE
Centralne Archiwum Wojskowe
2 Pułk Strzelców Konnych
sygn. I.321.32.1, I.321.32.5, I.321.32.11, I.321.32.13, I.321.32.14, I.321.32.15.
Archiwum Państwowe w Lublinie
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie 1918-1939
sygn. 38, 313.

ŹRÓDŁA DRUKOWANE, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Deklaracja członkowska Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Oddziału
w Hrubieszowie Antoniego Radzika, nr inw. MH/H/6242/82/10.
Deklaracja członkowska Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Oddziału
w Hrubieszowie Piotra Kwaśniewskiego, nr. inw. MH/W/6242/72/14.
Dyplom strzelecki wachm. Jana Bonieckiego z 12 lipca 1934 r. Kopia dokumentu w zbiorach muzeum.
Fotografia portretowa por. Ryszarda Kwiatkowskiego, nr inw. MH/H/2196.
Fragment książeczki wojskowej Kazimierza Jurczuka. Dokument w zbiorach Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica.
Karta wojskowa Nr leg. 7109 Kazimierza Jurczuka, nr. inw. MH/H/4331.
Książeczka z hrubieszowskimi stemplami z okresu międzywojennego, nr inw. MH/H/723.
Kwestionariusz weryfikacyjny Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Oddziału w Hrubieszowie Mieczysława Koszeli, nr inw. MH/W/6242/64/1/.
Legitymacja Powiatowej Komendy Uzupełnień w Hrubieszowie wachm. Piotra Kwaśniewskiego, 19 grudnia 1933 r., nr inw. MH/H/826.
Legitymacja Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych w Polsce
nr 1000 por. Ryszarda Kwiatkowskiego. Dokument w zbiorach Jerzego Krzyżewskiego.
List napisany przez Jana Bonieckiego do Heleny Bojarczuk, Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, z 5 listopada 1979 r. Dokument w zbiorach muzeum.
List napisany przez kierownik muzeum Helenę Bojarczuk do dr. Stanisława Piotrowskiego
z dnia 8 czerwca 1979 r. Dokument w zbiorach muzeum.

236

2 Pułk Strzelców Konnych || Bibliografia

List napisany przez Krystynę Klisowską do Heleny Bojarczuk, Dyrektor Muzeum im. ks.
Stanisława Staszica w Hrubieszowie, z 27 października 1991 r. Dokument w zbiorach
muzeum.
Materiały dotyczące przebiegu służby wojskowej mjr. Michała Radzimińskiego udostępnione przez Marię Ciesielczuk.
Odezwa dotycząca poświęcenia sztandaru 2 Pułku Strzelców Konnych z dnia 25 czerwca
1925 r., Biblioteka Narodowa, nr inw. G.12050/II.
Odpis statutu muzeum w Hrubieszowie z 10 listopada 1966 r. Dokument w zbiorach muzeum.
Pokwitowanie przyjęcia w posiadanie od Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego
wartości muzealnych z dnia 30 listopada 1972 r. Dokument w zbiorach muzeum.
Relacja Adeli Jurczuk z 24 czerwca 2014 r. Nagranie w zbiorach muzeum.
Relacja Izabeli Sławińskiej z 16 grudnia 2011 r. Nagranie w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, nr inw. AHM
2678/07, nr inw. AHM 2678/01.
Relacja Janiny Lichorobiec z 27 czerwca 2015 r. Relacja w zbiorach muzeum.
Relacja Stanisława Jurczuka z 5 marca 2015 r. Nagranie w zbiorach muzeum.
Statut Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego, Lublin 1919.
Świadectwo Szkoły Podoficerskiej Kazimierza Jurczuka, Hrubieszów, 11 lipca 1931 r., nr inw.
MH/H/4318.
Świadectwo ukończenia kursu Szkoły Podoficerskiej 2 psk przez strzelca konnego Jana Bonieckiego, z 1 sierpnia 1923 r. Dokument w zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu.
Świadectwo Żołnierskiej Szkoły Początkowej Kazimierza Jurczuka, 26 maja 1931 r., nr inw.
MH/H/4319.
Wykaz wartości muzealnych przekazanych Muzeum Ziemi Hrubieszowskiej w depozyt
przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie w dniu 1 października 1965 r. Dokument w zbiorach muzeum.
Zaświadczenie do odznaki pamiątkowej 7 Pułku Ułanów. Dokument w zbiorach Heleny
Kwaśniewskiej.
Zaświadczenie z ukończenia Kursu Informacyjnego OPLG w Hrubieszowie. Dokument
w zbiorach Heleny Kwaśniewskiej.
Zdjęcie pamiątkowe z ukończenia Szkoły Podoficerskiej CKM NR II. Fotografia w zbiorach
Heleny Kwaśniewskiej.

237

2 Pułk Strzelców Konnych || Bibliografia

PRASA , DZIENNIKI I PERIODYKI URZĘDOWE
Dziennik personalny 1921, 1925, 1927, 1930, 1934.
Dziennik rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych 1919, 1925.
„Echo Hrubieszowskie” 1930.
„Głos Hrubieszowski” 1926.
„Jeździec i Hodowca” 1936, 1938.
„Przegląd Hrubieszowski” 1924.
„Przegląd Kawaleryjski” 1925, 1927, 1933-1936.
„Wiadomości Hrubieszowskie” 1936-1939.
„Wiarus” 1932-1933.
„Żołnierz Polski” 1926-1927, 1932.

MONOGRAFIE, ARTYKUŁY, OPRACOWANIA
Barczyński M., Kawaleria polska 1914-1939. Część I: 1914-1921, Biała Podlaska 1989.
Bujan L., 2 Pułk Strzelców Konnych „Ziemi Hrubieszowskiej”, Warszawa 2000.
Cybulski T., Armia Błękitna, „Błękitny Weteran” 1936, nr 1.
2 Pułk Strzelców Konnych, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, t. 32, Warszawa 2013.
Grobicki J., Organizacja kawalerii polskiej w latach 1918-1921, „Przegląd Kawalerii” 1932,
nr 2.
Janik B., Rostworowski S.J., Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry: Chocieszewice, Gębice, Gostyń, Kobylepole, Pępowo, Smogorzewo, Wydawy. Korespondencja Stanisława
Rostworowskiego z lat 1922-1939, Gębice, Pępowo 2011.
Kitliński M.A., Antologia sportu hrubieszowskiego. Historia i współczesność sportu na terenie powiatu hrubieszowskiego, Hrubieszów 2010.
Krzyżewski J.L., Historia wojska polskiego na ziemi hrubieszowskiej i na terenie podregionu
Gotania w latach 1914-1939, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 2014, nr specjalny.
Krzyżewski J.L., Rodowód Hrubieszowskiego Muzeum, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 2015, nr specjalny.
Kucharski S., Tym J., 2 Pułk Strzelców Konnych, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 19181939. Odznaki Kawalerii, t. 23, Warszawa 2019.
Kukawski L., 2 Pułk Strzelców Konnych, „Koń Polski” 1996, nr 10/14.
Kukawski L., Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej, Grajewo 2004.

238

2 Pułk Strzelców Konnych || Bibliografia

Kukawski L., Orkiestry kawaleryjskie II Rzeczypospolitej, Grajewo 2013.
Kukawski L., Tym J.S., Wójcik T., Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 1920-1939.
Zarys dziejów, Grudziądz 2008.
Kwiatkowski W., Dziesięciolecie Akcji Oświatowej i Społecznej w Korpusie Lubelskim, Lublin 1929.
Kwiatkowski W., Oświata w Okręgu Korpusu II w Garnizonie Lubelskim, „Przegląd Lubelsko-Kresowy” 1924, nr 1.
Niewęgłowska A., Polski Biały Krzyż a wojsko w latach 1919-1939, Toruń 2005.
Odznaki Kawalerii 2 Pułk Strzelców Konnych, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 19181939, t. 23, Warszawa 2019.
Piotrowski S., W żołnierskim siodle, Warszawa 1979.
Plis J., Biblioteki oświatowe w Lubelskiem (1918-1939), Lublin 1993.
Przysposobienie Wojskowe Konne, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, t. 45,
Warszawa 2013.
Rogulski R., Okręg Korpusu nr II Lublin w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w latach
1921-1939, „Historia i Świat” 2012, t. 1.
Skrzesiński K.J., Wołyńska Brygada Kawalerii. „Żelazna Brygada”, Grajewo 2012.
Smaczny H., Księga Kawalerii Polskiej 1914-1947. Rodowody – barwa – broń, Warszawa 1989.
Smoliński A., Formowanie pierwszych oddziałów jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego pomiędzy lutym a czerwcem 1919 r., „Rocznik Grudziądzki” 2001, t. 14.
Smoliński A., Mundur i barwy jazdy dywizyjnej oraz strzelców konnych Wojska Polskiego.
Lata 1919-1939, Grajewo 2012.
Stredziński M., Pierwsze Polskie Sztandary na froncie francuskim, „Błękitny Weteran”
1936, nr 1.
Wawrzyniec K., Dziesięciolecie akcji oświatowej i społecznej w Korpusie Lubelskim, Lublin
1929.
Wielecki H., Sieradzki R., Wojsko polskie 1921-1939. Organizacja i odznaki kawalerii, Warszawa 1992.
Wojciechowski J.S., 2 Pułk Strzelców Konnych, Pruszków 1998.
Wojtiuk J., Pół wieku Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 2015, nr specjalny.
Wójcik T., Kształcenie oficerów zawodowych kawalerii Wojska Polskiego w latach 19191939, Wrocław 2008.

The origin of the museum collection
of the 2nd Mounted Rifles Regiment
The collection has its roots in the beginnings of the museum, when the Hrubieszów
Regional Society handed over a deposit to Museum of the Hrubieszów Region. Among
the artefacts was a sabre belonging to Sgt. Maj. Mieczysław Koszel, a soldier of the 2nd
Mounted Rifles Regiment (2nd MRR).
The museum archive includes a handover report produced on 1 October 1965, signed
by Czesława Wdowiak – director of the museum, and Wincenty Piątak – secretary of
the board of the Hrubieszów Regional Society.
Sgt. Maj. Mieczysław Koszel’s sabre was the germ of the collection of artefacts connected with the 2nd MRR. After years of acquiring new pieces, a separate collection
of 2nd MRR artefacts was organised, and now consists of militaria, documents and
photographs.
Former soldiers of the 2nd MRR, who have since died, and their families made a notable contribution to the creation of this collection as they have donated a significant
number of objects. Some artefacts have also been purchased by the museum.
Today, 50 years after its foundation, the Hrubieszów museum houses a rich and
diverse collection of artefacts connected with the 2nd MRR, part of which is on permanent exhibition covering the Hrubieszów region.
The 2nd MRR collection includes photographs, documents, militaria, and press
articles on the history and activity of this formation. Its main part consists of photographs documenting military service and life in the regiment, and showing bonds
between the soldiers and inhabitants of the Hrubieszów region. On the reverse of
some photographs there are descriptions (unfortunately, some of them are illegible
or very general, making it impossible to recognise people featured on them or the
year in which a photo was taken) and commemorative inscriptions and seals of photographer’s shops from Hrubieszów (Zakład “Foto-Film” A. Lebensztein, ul. 3-go Maja;
Zakład Fotograficzny “TEPER”; H. Peretz).
Documents connected with military service and training in the 2nd MRR are also
noteworthy. One of them is a letter by Sgt. Maj. Anastazy Lichorobiec, sent on 15 January 1944 from the concentration camp in Gusen, to his wife, Maria.
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Militaria, consisting mostly of elements of weaponry and uniforms form a separate
part of the collection. Worthy of mention are sabres of Sgt. Maj. Mieczysław Koszel
and Sgt. Anastazy Lichorobiec, pattern 1921/22, and chasseur trousers of Cpl. Eugeniusz Zarębiński, pattern 36.
The collection has recently been expanded by a commemorative pennant of the
17th Cavalry Brigade with an engraved dedication reading “To Cavalry Captain Michał
Radzimiński of the 2nd Mounted Rifles Regiment for adequate training of the school
squadron, June 1933”.

About the history
of the 2nd Mounted Rifles Regiment
The 2nd Mounted Rifles Regiment, based in Hrubieszów, was formed on 28 October
1920, and consisted of the 2nd Battalion of the 1st Mounted Rifles Regiment and the
1st Battalion of the 4th Mounted Rifles Regiment. As a result of restructuring which
took place in October 1921, the 1st Battalion of the 2nd MRR was reduced to a squadron and became the 1st Squadron of the 2nd MRR, while the 2nd and 3rd Squadrons
and a Heavy Machine Gun Platoon were formed from the former 3rd Battalion. After
the end of military activities on the demarcation line, all units of the 2nd MRR returned to their home garrison in Hrubieszów.
The 2nd MRR took over fighting traditions of the battalions from which it originated, and its formation was connected with creation of the Polish Army in France.
Until 1924, the regiment was at the disposal of the Headquarters of the Corps District Command no. II in Lublin – a territorial body of the Ministry of Military Affairs in independent Poland, and was intended as a regiment for a divisional cavalry
for three infantry divisions in the Corps District Command no. II in Lublin. Due to
reorganisation of mounted rifles regiments into independent cavalry regiments, the
2nd MRR consisted of four frontline squadrons, a machine gun squadron, a communications platoon and a supplementary squadron. Together with the 24th Uhlan Regiment, it was part of the 17th Cavalry Brigade, co-forming the 4th Cavalry Division.
In 1937, after dissolution of the 17th Cavalry Brigade, the regiment became part of the
Volhynian Cavalry Brigade.
From the time of its formation, the regiment was under the command of Lt. Col.
Rudolf Bohdan Aleksander (October 1920 – 18 February 1921), Lt. Col. Antoni Długoborski (18 February 1921 – 20 February 1928), Lt. Col./Col. Romuald Niementowski
(20 February 1928 – 28 August 1939) and Lt. Col. Józef Jerzy Mularczyk (28 August
1939 – 25 September 1939).
The regiment had two flags. The first one, historical, was funded by inhabitants
of Paris for the 1st Regiment of Chevau-Légers of the Polish Army in France. It was
presented by the president of France, Raymond Poincaré, during an official ceremony
on 22 June 1918. The second one, created in 1925 in accordance with an agreed pattern,
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was funded by the community of the Hrubieszów region, represented by the local government assembly, the Hrubieszów Municipal Council and eminent citizens. The flags
were lost during the Second World War, their fate remaining unknown.
The badge of the 2nd MRR referred to the badge of a Polish Army officer in France
and was placed on a regiment’s pennant, as the regiment included battalions formed
in France. The badge was approved by the Ministry of Military Affairs on 28 February
1922, and could be worn from 30 January 1923. There were two types of the badge: for
officers (enamelled) and soldiers (without enamel). It was in the shape of a pennant
and bore the regiment’s colours: olive green and purplish red with a cornflower blue
stripe, on which there was an officers’ badge of the Polish Army in France, made of
tombac or silver. It was made by Stanisław Reising, an engraver from Warsaw.
The lyrics of the regiment’s march were written by the bandmaster of the 2nd MRR
orchestra, Sgt. Jan Uszczuk (the former bandmaster of the 7th Olviopol Uhlan Regiment, based in Hrubieszów before the First World War). He is also the composer of
music, based on a march melody of a Russian cavalry regiment.
The Regimental Day was initially celebrated on 28 June, yet in 1927 the Minister of
Military Affairs approved a new date – 14 July.
The Polish White Cross played a significant role in the cultural and educational
life of the regiment. It supported educational activities among soldiers by organising
training for non-commissioned officers, as well as talks and lectures. The regiment
and squadrons also had libraries for officers and soldiers. The regiment’s band, a string
band and a mixed choir played a special role in the cultural life of the regiment. Amateur theatre and a cinema were also organised in the barracks. As cooperative movement developed significantly in the interwar period, a cooperative and a mutual aid
society were also formed.
The Military Family, which ran an orphanage in the barracks in Hrubieszów, placed
particular emphasis on the development of education and sport in the regiment.
Sport was of particular importance in the 2nd MRR. The most popular disciplines included horse riding, shooting, fencing, football and boxing. Sports successes
achieved by the 2nd MRR were much influenced by Henryk Dobrzański “Hubal”, who
served in the regiment as a quartermaster between 1934 and 1936. Owing to him, the
sports and training facilities were expanded. He was also an instructor of the officers’
equestrian sports group.
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In 1936, on the initiative of the officer corps of the regiment, the Hrubieszów
Equestrian Club was started. It organised tours and horseback meetings, and its members took part in equestrian competitions.
The 2nd MRR took part in combat during the 1939 invasion of Poland as part of the
Volhynian Cavalry Brigade. On 1 September, soldiers of the regiment fought their first
battles near the Mokra village, where they destroyed a large part of the weaponry of
the 4th Panzer Division.
On the night of 3 September, a unit of the regiment (10 volunteers from each
squadron led by an officer or cadet) under Maj. Włodzimierz Łączyński made a sortie
towards Kamieńsk, where they inflicted serious losses on the German anti-tank concentration. While units of the “Łódź” Army were withdrawing, the regiment suffered
great losses in defensive combat which took place to the west of Wola Cyrusowa on
8 September. Following this, the regiment took part in military activities near Mińsk
Mazowiecki, from where the forces of the Cavalry Operation Group started manoeuvres towards Garwolin, Baranów, Lubartów, Wojsławice and Tyszowce (on the orders
of Gen. Rómmel). On 15 September, the regiment and other units of the Volhynian
Cavalry Brigade reached the area near Baranów, from where, on 23 September, the Volhynian Cavalry Brigade launched an offensive towards Majdan Krynicki, Suchowola,
Jacnia, Kaczorki, Malewszczyzna and Józefów; capturing Janówka, Polanówka, and
then Suchowola, and then starting the pursuit of the enemy towards Jacnia. In combat near Jacnia, the regiment suffered losses while attempting to break out of an encirclement. This determined its dissolution.
Four officers, three cadets and over 85 privates died during the 1939 invasion of Poland. Five officers and many privates were injured. In recognition of their accomplishments in the campaign, the regiment and 15 soldiers were awarded the Silver Cross of
the War Order of Virtuti Militari.

Recenzja katalogu

W bieżącym roku Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie podjęło się realizacji ambitnego przedsięwzięcia wydawniczego związanego z opracowaniem i opublikowaniem katalogu kolekcji muzealiów 2 Pułku Strzelców Konnych, znajdującej się
w zbiorach tej placówki muzealnej. Na wstępie niniejszej recenzji warto przywołać
konteksty rocznicowe, w jakie wpisuje się ta inicjatywa. Pierwszym jest 100. rocznica
powstania 2 psk, bez wątpienia zasłużonej w historii II RP jednostki kawaleryjskiej.
Pokrywa się ona z 100. rocznicą bitwy warszawskiej oraz wojny polsko-bolszewickiej,
w której uczestniczyły formacje kawaleryjskie będące protoplastami 2 psk. Trzeci kontekst to jubileusz 55-lecia utworzenia Muzeum Ziemi Hrubieszowskiej, wpisanego
w genezę Muzeum im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie. Wymienione rocznice ukazują
bogactwo tradycji kawaleryjskich oraz muzealnych regionu hrubieszowskiego, wkomponowujących się jednocześnie w szerszą perspektywę dziejową państwa polskiego.
Tym samym recenzowana publikacja jest ważna z punktu widzenia zarówno lokalnej
społeczności, jak i wszystkich, którzy interesują się historią kawalerii polskiej, wojskowością okresu międzywojennego czy też bardziej ogólnie – losami II Rzeczypospo-
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litej. Jest ona także świadectwem działalności i rozwoju hrubieszowskiego muzeum
w aspekcie gromadzenia, badania, udostępniania i popularyzacji kolekcji zbiorów muzealnych związanych z 2 Pułkiem Strzelców Konnych, a także opieki nad nimi. To również świadectwo przywiązania, czy wręcz kultu nas, Polaków, do narodowych tradycji
kawaleryjskich, deprecjonowanych przez historiografię i publicystykę PRL. Na ten temat tak pisał Lesław Kukawski, znawca historii kawalerii polskiej i jej niestrudzony
popularyzator, w swojej pracy pt. „Oddziały Kawalerii II Rzeczypospolitej” (Grajewo
2004): Przez szereg lat powojennych władze PRL robiły wszystko, aby nie tylko zatrzeć pamięć o kawalerii II Rzeczypospolitej, traktując ją jako „pańskie wojsko”, zarzucając jej przeróżne popełnione i niepopełnione winy […]. Jednak mimo tych wszystkich zabiegów, a może
właśnie dlatego, pamięć o szwoleżerach, ułanach i strzelcach konnych Polski Niepodległej nie
tylko nie zanikła, ale wręcz przeciwnie – zainteresowanie tymi oddziałami rosło i zataczało
coraz szersze kręgi. Mimo że L. Kukawski sformułował tę opinię już kilkanaście lat temu,
to nie straciła ona na aktualności, a nawet zyskała dalsze potwierdzenie trwałości fenomenu kawaleryjskiego w świadomości społeczeństwa polskiego. Świadczy o tym
fakt, że większość przedwojennych pułków kawalerii znalazła kontynuatorów swojej
tradycji w oddziałach i związkach taktycznych współczesnego Wojska Polskiego. Powstał szereg stowarzyszeń i grup rekonstrukcji historycznej, odtwarzających jednostki
kawalerii II RP, takich jak np. Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców
Konnych, z których wiele współpracuje w ramach Federacji Kawalerii Ochotniczej RP.
Dużą popularnością cieszą się wydarzenia plenerowe i kulturalne odwołujące się do
historii i obyczajowości kawaleryjskiej. Do wymownych przykładów takich działań należą cykliczne hrubieszowskie Święto Strzelca Konnego i memoriał 2 Pułku Strzelców
Konnych, największe zawody kawaleryjskie na Lubelszczyźnie, sięgające ideowo do
spuścizny międzywojennych Mistrzostw Konnych Wojska Polskiego, najważniejszej
imprezy jeździeckiej w ówczesnej Polsce, zwanej potocznie „Militari”. Zmiany w społecznym postrzeganiu roli i znaczenia kawalerii II RP spowodowały, że obecnie fakt
istnienia związku danych miejscowości i regionów z ich oddziałami jest powodem do
dumy i służy umacnianiu lokalnego patriotyzmu, zaś ślady po nich w przestrzeni i zabudowie miejskiej lub też wszelkie pamiątki traktowane są z należytym szacunkiem
i estymą. Trend ten jest widoczny także w historiografii i publicystyce. Wiele jednostek
kawaleryjskich doczekało się swoich monografii, pojawiły się prace rehabilitujące ich
udział w wojnie z hitlerowskimi Niemcami we wrześniu 1939 roku oraz omawiające
szereg zagadnień i szczegółowych problemów związanych z ich funkcjonowaniem.
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Konkludując ten wątek, należy zauważyć, że nie jest nadużyciem stwierdzenie, iż kawalerzysta polski II RP jest, obok staropolskiego husarza, symbolem wywołującym
w naszym społeczeństwie jak najbardziej pozytywne skojarzenia oraz poczucie dumy
narodowej.
Na tym tle należy rozpatrywać także recenzowaną inicjatywę wydawniczą Muzeum
im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Wpisuje się ona bowiem w tę swoistą
„modę” na tradycję kawaleryjską. Jednocześnie formuła katalogu wiąże się ze specyfiką i formami działalności muzealnej, w której na pierwszy plan wysuwają się same
muzealia, czyli zbiory będące własnością danego muzeum, poprzez które i za pomocą
których tworzona jest narracja i jej konteksty, na potrzeby zarówno ekspozycji, jak też
wydawnictw muzealnych. Stąd celem recenzowanego opracowania katalogowego nie
jest kompleksowe i wyczerpujące omówienie tematu, jakim jest w tym przypadku historia 2 Pułku Strzelców Konnych, ale przede wszystkim stworzenie tła dla prezentacji
muzealiów. Niestety tego rodzaju wydawnictwa są raczej rzadkością w polskim muzealnictwie, szczególnie jeśli chodzi o katalogi kolekcji (nie katalogi wystaw), zwłaszcza
tych znajdujących się w zbiorach muzeów regionalnych, a nie dużych muzeów – instytucji o statusie państwowym. Ze względu na ten aspekt omawiany katalog z pewnością
wzbudzi duże zainteresowanie w środowisku muzealników polskich, taka forma ujęcia
muzealiów z jednej strony stanowi bowiem ich dokumentację, z drugiej zaś jest także
dokumentacją działalności pracowników muzeum.
W katalogu pt. „2 Pułk Strzelców Konnych. Kolekcja muzealiów w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie” można wyodrębnić dwie zasadnicze
części. Pierwsza dotyczy historii powstania kolekcji muzealiów 2 psk oraz bezpośrednio dziejów tej jednostki kawaleryjskiej. Druga to dokumentacja i prezentacja obiektów z tytułowej kolekcji. Natomiast swoistym aneksem są biogramy żołnierzy 2 psk,
związanych z jej powstaniem.
W pierwszej części katalogu, w której znalazło się ujęcie historyczne, jedno z dwóch
omówionych zagadnień dotyczy genezy i rozwoju kolekcji muzealiów 2 psk w zbiorach hrubieszowskiego muzeum. Niezwykle znamienny jest w tym przypadku fakt,
że jej początki są bezpośrednio powiązane z powstaniem tej placówki, wśród zabytków przekazanych muzeum przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie w roku
1965 (początkowo jako depozyt) znalazła się bowiem szabla żołnierza 2 psk, st. wachm.
Mieczysława Koszela. Zainaugurowała ona gromadzenie przez tamtejszych muzealników pamiątek po stacjonującym w hrubieszowskim garnizonie pułku kawaleryjskim.
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Z czasem ta systematyczna i konsekwentna działalność umożliwiła wydzielenie tematycznego zbioru – kolekcji muzealiów, wciąż z zaangażowaniem i pasją powiększanej
przez Muzeum im. S. Staszica w Hrubieszowie, dla którego jest ona również swoistą
wizytówką. Należy też podkreślić znaczenie wsparcia, jakie przez lata w tym dziele
wzbogacania kolekcji, otrzymuje ono od lokalnej społeczności, okazującej w ten sposób
emocjonalne przywiązanie do historii regionalnej, w tym związków z tradycją 2 psk.
Drugim zagadnieniem, jakie opisane zostało w pierwszej części katalogu, jest historia 2 Pułku Strzelców Konnych. Fragment ten (zatytułowany „Z historii 2 Pułku
Strzelców Konnych”) ma formułę popularnonaukowego szkicu historycznego, przy
którego opracowaniu wykorzystane zostały zarówno źródła archiwalne (z Centralnego
Archiwum Wojskowego oraz Archiwum Państwowego w Lublinie) i drukowane oraz
prasa, jak i literatura przedmiotu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że do tej pory
ukazały się jedynie cztery pozycje książkowe poświęcone 2 psk, z których najważniejszym i najbardziej kompleksowym opracowaniem pozostaje praca płk. Leonida Bujana pt. „2 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Hrubieszowskiej” (Warszawa 2000). Pozostałe
trzy to niewielkie objętościowo publikacje: pierwsza – Jerzego S. Wojciechowskiego
pt. „2 Pułk Strzelców Konnych” (zeszyt nr 107 serii „Zarys Historii Wojennej Pułków
Polskich w Kampanii Wrześniowej”); druga, pod tym samym tytułem, to tom 32 (Warszawa 2013) popularnej, kolekcjonerskiej serii „Wielka Księga Kawalerii Polskiej 19181939” (prowadzonej merytorycznie przez Pawła Rozdżestwieńskiego); trzecia – również tego samego wydawnictwa, specjalizującego się w publikacjach kolekcjonerskich
– to pozycja „2 Pułk Strzelców Konnych”, tym razem wydana w serii „Wielka Księga
Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii” (tom 23, Warszawa 2019, z udziałem
merytorycznym płk. Juliusza S. Tyma). Ponadto do przygotowania tego materiału wykorzystany został szereg publikacji związanych z dziejami kawalerii polskiej II RP oraz
artykułów problemowych, które wyszczególniono w znajdującej się na końcu katalogu
bibliografii.
We wspomnianym syntetycznym szkicu w interesujący dla czytelnika sposób przedstawione zostały takie kwestie jak: geneza pułku i jego służba do 1939 roku; sztandary
i odznaka, czyli symbole pułkowe; problematyka związana ze służbą koni w jednostce;
wyszkolenie żołnierzy i rezerwistów oraz koncentracja pułku; praca kulturalno-oświatowa; sprawy socjalne i działalność Stowarzyszania „Rodzina Wojskowa”; sport pułkowy ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa strzelców konnych w zawodach
jeździeckich; udział pułku w kampanii wrześniowej. Część z wymienionych tematów
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przedstawiona została sygnalnie, części poświęcono szersze omówienia. Niemniej jednak całościowo materiał ten składa się na pełny obraz zarysu dziejów 2 Pułku Strzelców Konnych.
Druga część katalogu to prezentacja kolekcji muzealiów. Najliczniejszą grupę w tym
zbiorze stanowią fotografie, łącznie jest to 69 pozycji inwentarzowych. Ich układ nie
jest przypadkowy, zostały bowiem w logiczny sposób ułożone tematycznie. Występują
zatem fotografie: „grupowe”, z różnego rodzaju kursów dla oficerów i kadry oraz ćwiczeń dla strzelców, z zawodów jeździeckich, obchodów świąt i rocznic, w tym święta
pułkowego, spotkań towarzyskich, indywidualne zdjęcia oficerów, podoficerów i żołnierzy, fotografie pamiątkowe. Kolejną grupę w kolekcji tworzą dokumenty – 10 pozycji inwentarzowych. Są to: dyplomy, legitymacje, karty wojskowe, książeczki strzeleckie, świadectwa, druki ulotne i listy obozowe. Wszystkie te dokumenty pochodzą
z lat 1930-1944. W kategorii militaria mieści się sześć pozycji inwentarzowych. Są to
części umundurowania i wyposażenia, dwie szable, ostrogi oraz proporczyk pamiątkowy 17 Brygady Kawalerii, w skład której (w latach 1924-1937) wchodził 2 psk. Ostatnia,
najmniej liczna grupa w kolekcji to prasa. Tworzą ją dwa numery „Wiadomości Hrubieszowskich” (z lat 1936-1937) oraz jeden numer „Polski Zbrojnej” (z 1935 roku). Łącznie
katalog prezentuje i dokumentuje 87 pozycji inwentarzowych – zabytków z kolekcji
muzealiów 2 Pułku Strzelców Konnych w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica
w Hrubieszowie.
Dopełnieniem treści recenzowanego katalogu jest dziewięć biogramów oficerów
i podoficerów pułku. We wstępie do katalogu wyjaśnione zostało, iż ich wybór wynika
z wkładu, jaki wnieśli oni w powstanie omawianej kolekcji. Całość zamyka bibliografia
wykorzystanych przy opracowaniu katalogu materiałów źródłowych oraz literatury
przedmiotu.
Reasumując, należy stwierdzić, iż katalog „2 Pułk Strzelców Konnych. Kolekcja
muzealiów w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie” jest pozycją wartościową, której ukazanie się drukiem jest wkładem w stan wiedzy i badań
nad dziejami 2 psk oraz, w szerszym ujęciu, nad historią kawalerii II Rzeczypospolitej. Ma dużą wartość poznawczą i popularyzatorską. Jest też pozycją oczekiwaną ze
względu na przypadające w bieżącym roku jubileusze: 100. rocznicę powstania 2 psk,
100. rocznicę bitwy warszawskiej oraz wojny polsko-bolszewickiej, 55-lecie utworzenia
hrubieszowskiego Muzeum. Wydanie drukiem katalogu wpisze się w obchody i upamiętnienie wspomnianych rocznic. Publikacja ma zatem znaczenie zarówno ogólno-
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polskie – w zakresie utrwalania polskich tradycji kawaleryjskich, jak i regionalne – jest
świadectwem więzi 2 psk z ziemią hrubieszowską i jej społecznością. W kontekście
muzealnym katalog stanowi rzadki przykład dobrej praktyki, jak właściwie opracowywać tego rodzaju wydawnictwa poświęcone prezentacji i dokumentacji, tworzonych na
przestrzeni wielu lat, muzealnych tematycznych kolekcji historycznych. Jego wydanie to również podsumowanie dotychczasowej pracy muzealników hrubieszowskich,
związanej z tą kolekcją, a także nowy impuls do dalszego jej rozwoju poprzez pozyskiwanie kolejnych obiektów w przyszłości.
Należy zatem pogratulować Dyrekcji i Pracownikom Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie tej cennej inicjatywy, jaką jest wydanie recenzowanego katalogu.
Z pewnością będzie on istotną pozycją w bibliotekach uniwersyteckich, szkolnych
i muzealnych, jak również w zbiorach prywatnych osób kultywujących polskie tradycje
kawaleryjskie.
dr hab. Edmund Juśko, prof. UR
Tarnów, sierpień 2020 r.
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