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Dzień jakich mało 
Prof. Henryk Skolimowski 
 

   Piękny dzień. Pogoda prawie wiosenna, 

mimo, że to dopiero początek marca. 

Spaceruję po Parku Łazienkowskim i 

rozmawiam z wiewiórkami. One też czują 

oddech wiosny. W czasie spaceru 

komponuje mi się wiersz. Powtarzam go 

sobie szeptem do siebie,  aby nie 

zapomnieć. Inni spacerowicze widząc, jak 

szepczę półgłosem do siebie, myślą, że 

wiosna uderzyła mi do głowy. Niech sobie 

myślą.  

   Blisko Palacu na Wyspie jest schowana 

kunsztowna kawiarenka. Tam zamawiam 

kawę cappucino, która smakuje mi 

wybornie. I dodaje animuszu do dalszego 

spaceru. Co za cudowne manowce.... 

spacerować po tym pysznym Parku i 

dziękować królowi Stasiowi, że go stworzył. 

Szkoda tylko, że nie był bardziej mężnym 

królem .... Hmm .... Gdyby był, tworzyłby z 

pewnością armie, a nie piękne parki i 

pałace.  

   Wracając nasycony tlenem, już                

w autobusie, komponuje mi się nowy 

wiersz. Po powrocie do domu śpiesznie 

zapisuję te moje wersety, bo to dar bogów. 

W samej rzeczy tak je traktuję. Jeden wiersz 

skomponowany, to jeden dzień uratowany 

od niebytu.  

   Tak mnie jakoś uradowała i natchnęła 

lekkość mego istnienia, że pytam gdzie 

jestem? Na jakimś Parnasie, czy w trybach 

miasta XXI wieku? Miasta mogą być 

trybami, ale mój umysł potrafi tańczyć         

w przestrzeniach ponad-fizycznych. 

   Być może ten mistyk we mnie, którego od 

dawna oczekuję, powoli się ujawnia. Ale 

cicho o tym. Aby nie zapeszyć sprawy.   ❒ 
 

__________ 

że gdy wyskoczymy w otwarty teren, 

rozsypać się, , nie tłoczyć. Nadjeżdzaly 

grupy konnych ze szwadronu CKM. Duża 

grupa ze zwiadu konnego pułku piechoty. 

Ruszyliśmy galopem w kierunku gdzie bylo 

dowództwo, a skąd  niecałe chyba 10 minut 

temu wyjechalem.  Powiedzialem 

wachmistrzowi o dużej kolumnie pancernej, 

która gdy ją widzialem posuwala się,        

w kierunku dowództwa. Z chwilą ruszenia 

znaleźliśmy się, pod ostrzalem z północy i  

z zachodu. Przed nami byla kolonia i dość 

duża kępa drzew, zaslaniala nam widok na 

teren, w kierunku którym jechaliśmy. 

Jechałem z lewej strony wachmistrza. Gdy 

wylecieliśmy z poza tej kępy zarośli 

zobaczyliśmy przed nami, w odległości 

kilkuset metrów, a w miejscu gdzie nie tak 

dawno jeszcze było nasze dowództwo, pelno 

Niemców, czolgi, pancerki, piechota. 

Niemalże jednocześnie i oni nas zobaczyli. 

Wachmistrz Jakubowski gwaltownie skręcil 

konia w prawo, ręką wskazując północny- 

zachód. Dotychczas jechaliśmy średnim 

galopem, teraz kazdy z ułanów ciął konia 

ostrogami aby wydobyć maksimum 

szybkości, gdyż nieprzyjaciel już otworzyl 

ogień z różnego rodzaju broni. Wokól 

zawrzalo, gwizdy kul, rozrywające się, 

pociski, krzyki rannych. Padali ludzie i 

konie, reszta parla naprzód. Przed nami parę 

kolonii, trochę, drzew,  jesteśmy jut blisko 

domu, trafia pocisk i caly dom wybucha. 

Dobiegamy do rzeki, większość koni 

przeskakuje, wielu jednak nie dosięgło 

drugiego brzegu. Pędzimy dalej. Z l ewej  

strony dołączają do nas grupy ułanów          

z innych szwadronów. Slońce już zaszlo, 

chociaż niebo jeszcze czerwone na 

zachodzie. Nieprzyjaciel z przodu 

ulokowany po koloniach zaczyna do nas 

strzelać, ale chyba byli zaskoczeni, gdyż 

ogień nie był skoncentrowany. Strzelaliśmy 

do nich w pelnym biegu, niektórzy ułani 

r zu c i l i  g r an a t y n a  s t ano wis ka 

nieprzyjacielskie nie zwazając, że sami 

moga być nimi rażeni, ale to bylo mniej 

groźne niz broń maszynowa z krótkiej 

odległości. Niedługo potem nieduża 

falistość terenu dała nam osłonę. Chwilowo 

nikt do nas nie strzelal bezpośrednio, ale za 

nami w wielu miejscach nadal toczyły się 

walki. Zwolniliśmy tempo, konie były u 

kresu sił. Z prawej strony w odleglości 

chyba 1 kilometra na wzgórzu staly 2 czolgi. 

Spodziewaliśmy się, że lads chwila otworzą 

do nas ogień. Staly na drodze, którą 

mieliśmy przekroczyć. 

   Jechaliśmy stępa, jadąc bardziej na 

zachód, aż dojechaliśmy do drogi gdzie 

krzaki a i zapadający zmrok uniemożliwial 

widoczność. Przejechaliśmy drogę i 

skierowaliśmy bardziej na północ. 

Dojechaliśmy w okolice Gród i 

zatrzymaliśmy się, na jakiejś kolonii z dosć 

dużym sadem. Zrobilo sie już ciemno. 

Zarządzono postój. Dojeżdżaly grupy i 

grupki, a po jakimś czasie zaczeli dołączać i 

piesi. Przeważnie ułani, którym po drodze 

zabito konie. Przywiązalem konia do 

drzewa, popuściłem popręgi. Sam poczułem 

straszne pragnienie. Więc poszedlem pod 

dom w poszukiwaniu wody. Chyba 

wszyscy, którzy znaleźli się na tej kolonii 

mieli to samo pragnienie. Nie można bylo 

docisnąć się do wodopoju. Ci, którzy dostali 

się do wiadra nie mogli wprost zaspokoić 

pragnienia. W końcu i ja, się docisnąlem. 

Wracając do konia uslyszalem- glos: 

„Franek, to ty”? Poznałem po glosie, Paweł 

Kosowicz, który był gońcem por. „Java” d-

cy szwadr. CKM, a którego znałem od 

najmlodszych lat. „Tak, Paweł, to ja”. „Czy 

masz konia?” pyta, mówię, że tak, „To 

pilnuj go żeby ktoś go nie przywłaszczył”. 

Na tej kolonii staliśmy około 2 godzin. Ilu 

nas to dotarło trudno dokładnie powiedzieć, 

mnie się wydawalo jak gdyby gdzieś blisko 

dwustu. Blisko setka musiała paść po 

drodze. Może w przeboju, zabici i ranni, 

niektórzy z tych przezyli wojnę. 

   Głównym dowódcą  oddz ia łami 

przebijającymi się w kierunku północno 

zachodnim na Gródy był st. wachmistrz 

„Dąb”-„Wołodyjowski” Jan Jakubowski      

d-ca 1-go szwadronu. 

   On dowodził swoim szwadronem, który 

jeszcze nie byl rozbity, aczkolwiek już miał 

spore straty. Do niego dołączyły oddziały: 

część konna szwadronu CKM i duże części 

ze    szwadronu    zwiadu    konnego    pułku  
 

Kosowicz do str. 22 

najniżej, a gdzie się zatrzymali to czlowiek 

rozglądał się, gdzie tu najglębsza wnęka       

w ziemi żeby tam się skryć, bo wydawalo 

s ię .  jak gdyby cala niemiecka armia tylko 

ciebie widziala i tylko do ciebie strzelala. 

   W chwili dojścia por. „Doliny” do grupy 

oficerów, major („Okoń”) siedząc na koniu, 

kręcil się, rozglądal się. W tej też chwili 

przygalopowal chorąży ,Nieczaj” Zdzislaw 

Nurkiewicz d-ca dywizjonu kawalerii 27.go 

pulku ulanów. Zwracając się do majora 

powiada: „nieprzyjaciel niszczy resztę 

obrony, co robimy?’ Major nie odpowiadał 

a wciąż się rozglądal. „W którym kierunku 

mamy się przebijać?” Gdy nadal nie 

odpowiadal, por „Dolina” spokojnym, ale 

donośnym glosem powiedzial: „Przebijamy 

się w kierunku poludniowo zachodnim” i 

pokazal ręką. Z gońcem Stasiem 

Niedźwiedziem staliśmy z boku kilka 

metrów od dowództwa, kilka metrów dalej, a 

bliżej olszynek, gdzie s ta ł y nasze konie, 

stało dwóch  innych gońców. Zdaje się, że 

Giedrojć i Puhacewicz. Por. „Dolina” 

zawołał: „Gońcy, co koń wyskoczy 

zawiadomić swoje oddziały i wszystkie 

napotkane po drodze, to bezzwlocznie 

przebijamy się w kierunku południowo 

zachodnim, a jeśli kto już nie może w tym 

kierunku, to niech przebija się, tam gdzie 

może. 

   Chorąży Nieczaj powiada: „Franek 

zawiadom pierwszy szwadron, jest na 

lewym skrzydle szwadronu CKM. W tej 

chwili też wzmogła się kanonada, pociski 

rozrywaly się wokół, a między wybuchami 

slychać coraz mocniejszy i głośniejszy 

warkot i turkot motorów. 

   Biegiem dobiegłem do konia, 

wyprowadzilem z olszynek, zarzucilem 

wodze przez głowę, nogę w strzemię, 

unioslem się, ledwie przerzucilem nogę, 

jeszcze nie zlapalem prawego strzemienia, a 

koń ruszył z miejsca galopem. On też, jak i 

wszyscy inni chciał jak najszybciej z tego 

piekła wyrwać się,. Szwadron CKM 23 

p.uł. zajmowal odcinek obronny na 

północny, wschód od miejsca gdzie 

znajdowalo się dowództwo. Koni nie trzeba 

było popędzać, gdy się pochylilem w siodle 

tak, że całkiem prawie leżałem na końskim 

grzbiecie, pędzil ile miał sił. Po 

przejechaniu 500-600 metrów zostalem 

ostrzelany. Gdy kule zagwizdaly nad glową 

zauważyłem czolgi, - auta pancerne i 

piechotę posuwające się z południowego 

wschodu jakieś 300-400 metrów ode mnie. 

Zauważyli mnie dość późno, bo bylem tuż 

przed zagajnikiem olchowym, jeszcze tylko 

kilka susów i wpadlem w krzaki. Niedaleko 

z prawej strony jakiś pocisk rozerwal się, 

uderzając w drzewo. Ja nie bylem jedynym 

celem. Po łąkach i polach biegli partyzanci 

pieszo i konno. Niektórzy biegli na zach6d, 

duża grupa, może okolo 100 os6b, biegli na 

północ do tych krzaków, do których ja też 

podążałem. Jeszcze parę set metrów i 

wpadlem na stanowiska CKM-ów. 

Wszędzie wokół ślady ciężkich walk. 

Drzewa porąbane, posiekane pociskami, 

rozbite wozy, taczanki, zabici i ranni. 

Przekazalem rozkaz por. „Doliny” dla por. 

„Jara” Jaroslaw Gąsiewski d-ca szwadronu 

CKM. Zapytalem gdzie jest 1-szy szwadron. 

Wskazal ręką na olchowy zagajnik pare set 

metrów w lewo. Pogalopowalem tam. St. 

wachmistrz „Dąb-Wolodyjowski” d-ca 1-go 

szwadronu, oddzialy którego dziś już 

kilkakrotnie wstrzymaly i odrzucily ataki 

nieprzyjacielskie. Wspólnie ze szwadronem 

CKM, gdyż nawzajem wspomagali się,        

w walkach. Spodziewając się,, że lada 

chwila może nastąpić ponowny atak, 

którego nie mial już nadziei na 

powstrzymanie, przygotowywal swój 

szwadron do kontruderzenia lub do 

odskoczenia w tył. Gdy dojechałem, Iżej 

rannych, którzy jeszcze mogli utrzymać się, 

na koniu, sadzano na konie. Konie 

szwadronu dotychczas staly w dość 

bezpiecznym miejscu, jakiś duży obszerny 

wykop, skąd kopano glinę,. Gdy 

przekazaem rozkaz por: „Doliny”, dowódca 

szwadronu krzyknął: „Do koni!!” Ułani 

poderwali się, i biegiem do koni. 

Nieprzyjaciel zauważyl nagły ruch, 

otworzyl kanonadę, na stanowiska 

szwadronu, które w tej chwili były już 

puste. Ruszyliśmy z tego wykopu. Przed 

wyjazdem dowódca szwadronu powiedzial, 

Wspomnienia 
Kpr. Franciszka Kosowicza 
Ułana, gońca-łącznika d-cy zgrupowania 
 

   Słońce chyliło się ku zachodowi. Już od 

wielu godzin oczekiwaliśmy zachodu slońca 

i mroku jak zbawienia. Licząc, że                     

w ciemności przebijemy się. Wtenczas nie 

będzie samolotów i czołgi nie będą takie 

straszne. Nieprzyjaciel też zdawal sobie 

sprawę, że jeśli do nocy nas nie rozbije, to 

ujdziemy mu w nocy. Wiedzieliśmy, że 

nawet jeśli ziszczą się nasze nadzieje i 

doczekamy nocy i tak, bardzo dużo z nas 

stąd nie wyjdzie. 

   Oddzialy Grupy Kampinos nie mogąc już 

przebić się przez tory, co prawda przeszło 

kilka małych grup, zanim nadjechał pociąg 

pancerny, który zaczął siać spustoszenie 

wśród naszych oddziałów swoją 

skoncentrowaną masą artylerii i broni 

maszynowej, wspierany piechotą, czołgami i 

lotnictwem, musiały wycofać się od torów. 

   Po wycofaniu się poza zasięg broni 

maszynowej oddzialy zajęły stanowiska 

obronne tworząc pierścień; spodziewając się 

ataków nieprzyjacielskich ze wszystkich 

stron, na które .nie trzeba było długo czekać. 

   Nieprzyjaciel rozpoczął ataki, ale nie 

skoncentrowane, raczej pojedyncze, gdy go 

odrzucono w jednym miejscu, próbował          

w innym. Badał naszą obronę i siły, chyba 

chciał wiedz ieć ,  czym dysponujemy. 

Artylerii już nie mieliśmy. Działo 75 mm (i 

kilka 22 mm automatyczne), które zdążyło 

oddać kilka celnych strzałów do pociągu 

pancernego, zostalo zniszczone artylerią,         

z pociągu. A więc przeciw czołgom 

mieliśmy trochę piatów, ale stosunkowo nie 

dużo amunicji, gdyż otrzymaną ze zrzutów 

wysylano do Warszawy, licząc; że przyjdą 

nowe zrzuty i wtenczas uzupelnimy swoje 

dotkliwe braki. Chyba od połowy września 

przestaly przychodzić zrzuty, a mniej więcej 

od tego czasu wzrastalo nasilenie potyczek i 

walk z niemiecką bronią pancerną na 

przedpolach Puszezy Kampinoskiej; a więc 

jeszcze bardziej uszczuplilo nam nasze 

zapasy, które nam tutaj tak bardzo by się 

przydały. 

   Nieprzyjacielskie ataki wzrastaly na sile. 

Nieprzyjaciel wprowadzal do walki wciąż 

przybywające mu posilki. Obrona nasza 

zaczynala stopniowo slabnąć, gdyż kończyla 

się amunicja do PIATÓW i moździerzy, a na 

wielu punktach obronnych zwykla amunicja 

już się kończyla lub byla na wykończeniu. 

Tuż przed zachodem slońca nieprzyjaciel 

uderzyl z kilku kierunków. Pod osloną 

artylerii ruszyly czołgi, auta pancerne 

(zamaskowane gałęziami), a za nimi 

piechota. W niektórych miejscach zdolano i 

te uderzenia zatrzymać, ale nie na dlugo. 

Nieprzyjaciel, który wdarl się do środka 

pierścienia, atakowal teraz punkty oporu od 

tyłu. 

   W tym to czasie, do stojącej grupy 

oficerów, doszedl por. „Dolina”, który 

dotychczas przebywal na odcinkach obrony, 

udając się tam gdzie najbardziej wzmagaly 

się walki i zagrożenie bylo największe. Nie 

zważal na  gwizdy kul, ani na rwące się 

pociski, tak jakby nie slyszal i nie widzial. 

My gońcy, idący za nim, gięliśmy się jak 


