
Marek Szewczyk
Lesław Kukawski i jego zbiory

W  końcu  ubiegłego  roku  w  muzeum  im.  Wiktora
Stachowiaka  w  Trzciance  Lubuskiej  miała  miejsce
wystawa  pt.:  Koń  w  życiu  i  kulturze  w  zbiorach
Andrzeja Grzybowskiego i Lesława Kukawskiego. 

O jednym  z  autorów  tej  wystawy,  Andrzeju
Grzybowskim,  rysowniku,  sportsmenie,  projektancie
dekoracji  filmowych,  hipologu,  bibliofilu
i kolekcjonerze  —  pisał  Stanisław  Ledóchowski
w „KP” nr 1/1984. Pora teraz przedstawić Czytelnikom
drugiego z nich — Lesława Kukawskiego.

Kim jest? Czym się zajmuje?

Lesław Kukawski. Co z tego mam ? Przede 
wszystkim satysfakcję. To co zbieram jest naszym 
wspólnym dobrem. Fot.: Majka Serafin

Wychowany  we  Lwowie,  Wydział  Rolniczo-Leśny  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  ukończył  w  1953
r. W czasie studiów był praktykantem w stadninie w Nieświastowie, a także przez rok (1952) asystentem
w PSO  Gniezno;  stąd  znajomość  tego  obiektu,  która  umożliwiła  mu  napisanie  świetnego  artykułu
monograficznego z okazji 100-lecia tego Stada. („KP” nr 3/85). Po ukończeniu studiów pracował jako
zootechnik przez pół roku w stadninie w Nowym Dworze, a następnie przez 4 lata w Gogolewie —
oddziale stadniny w Pępowie.  Potem porzucił  pracę w stadninach państwowych i od 27 lat prowadzi
własne gospodarstwo rolne, specjalizując się w hodowli owiec.

Zamiłowanie do zbierania militariów przejawiał  Lesław Kukawski  już jako mały chłopiec.  W czasie
okupacji miał wcale pokaźny zbiór, ale przepadł on we Lwowie w czasie zawieruchy wojennej. Obecne
jego zbiory są imponujące. Gdy poprosiłem, aby je scharakteryzował, określił je następująco: wszystko
co  jest  związane  z  polską  kawalerią  z  lat  1914— 1947,  w  tym także  z  kawaleryjskimi  oddziałami
pancernymi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, z wyjątkiem broni palnej. A jest tego ok. 1500
różnego rodzaju przedmiotów i  ponad 6000 fotografii.  Jakie  to przedmioty?  Ponad 30 siodeł,  ok.  40
mundurów. 12 szabel, 3 lance, na krycia głowy, hełmy, pasy, chlebaki, maski gazowe, bagnety, ładownice,
oznaki  przynależności  do  pułków  i  stopni  wojskowych,  ok.  100  odznak  pułkowych,  kilkadziesiąt
odznaczeń,  regulaminy,  instrukcje,  dokumenty wojskowe żołnierzy i  oficerów (książeczki  wojskowe,
rozkazy,  legitymacje  odznak  i  odznaczeń,  dyplomy)  listy  z  i  do  oflagów  pisane  na  specjalnych
blankietach,  kwity  rekwizycyjne  za  konie  z  1939  r.,  książeczki  wojskowe  koni  z  okresu
międzywojennego i z pierwszych lat po wojnie (tak, tak. było to coś w rodzaju skrzyżowania dowodu
osobistego  z  książeczką  wojskową,  w  której  oprócz  nazwy i  pochodzenia  konia,  była  wpisana  jego
kategoria i nazwisko właściciela) oraz wiele innych.

Wśród tych przedmiotów są unikaty z historycznego punktu widzenia. Za najcenniejsze uważa Lesław
Kukawski dwa. Jeden to proporzec dowódcy 3. szwadronu 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich z lat 20.
ppłk. Tadeusza Łękawskiego. Drugi to pas płk. Władysława Byliny-Prażmowskiego, dowódcy kawalerii
I Brygady Legionów Polskich w 1914 r., „ojca polskiej kawalerii w niepodległej Polsce. Pas ten dostał od
wdowy po Bylinie-Prażmowskim. Była to jedyna rzecz z jego munduru, która ocalała w czasie II wojny
światowej.

Jak i kiedy zaczął Lesław Kukawski gromadzić swoje obecne zbiory? Na początku lat 60. zainteresował
się marszami pułków kawalerii.  Nuty tylko 2 z nich (a pułków kawalerii  było 40) były przed wojną
wydrukowane.  Nuty  pozostałych  znajdowały  się  tylko  w  książeczkach  marszowych  orkiestrantów.
Szukając tych książeczek i  nut,  docierając do ludzi,  którzy coś na ten temat mogli  wiedzieć,  Lesław
Kukawski  starał  się  dowiedzieć  wszystkiego o  każdym marszu:  kto i  kiedy go skomponował,  kiedy
i w jakich okolicznościach był  grany, itd.  Szukając danych na temat marszów siłą rzeczy natrafiał  na
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ciekawe informacje o plutonach trębaczy, znajdując nuty, znajdował także inne pamiątki kawaleryjskie.
I tak to się zaczęło. W sumie po 7 latach żmudnych poszukiwań skompletował marsze wszystkich pułków
przedwojennej kawalerii, a jednocześnie stał się posiadaczem sporej kolekcji pamiątek kawaleryjskich.
Na tyle dużej, że można je było zaprezentować szerszej publiczności. W ten sposób doszło do pierwszej
wystawy ze  zbiorów Lesława  Kukawskiego,  która  miała  miejsce  w 1967 r.  w tym samym muzeum
w Trzciance, o którym mowa na wstępie. Wystawa zatytułowana była Kawaleria Polska.

Od tego czasu zbieranie wszystkiego co jest związane z kawalerią niepodległej Polski stało się celem
samym w sobie, a zbiory rosły m.in. dzięki kolejnym wystawom, gdyż ludzie widząc zainteresowania
Lesława Kukawskiego, przynosili mu często różne pamiątki rodzinne, które leżały zakurzone gdzieś na
strychu lub piwnicy.  Do tej  pory jego kolekcja  była prezentowana na 8 wystawach.  Na kilku z  nich
prezentowane były tylko jego zbiory, na kilku także innych zbieraczy, a wszystkie tematycznie związane
były  z  kawalerią.  Pięć  z  nich  było  prezentowanych  we  wspomnianym  Muzeum  im.  Stachowiaka
 Trzciance Lubuskiej, koło której leży gospodarstwo Lesława Kukawskiego, a pozostałe w Pile, Poznaniu
i Rogoźnie Wlkp.

Wracając do marszów, Lesław Kukawski próbował zachęcić Polskie Nagrania,  aby wydały płytę,  ale
niestety, jak dotąd bezskutecznie. A szkoda. Na całym świecie marsze wojskowe są wydawane na płytach
i cieszą się dużym powodzeniem. Na dowód Lesław Kukawski pokazuje kilkadziesiąt płyt z całej Europy.
Wśród nich jest jedna wydana w Londynie z 16 marszami polskich pułków kawaleryjskich. Nuty do
dwóch  z  nich  angielski  wydawca  wziął  od  niego.  Przy  okazji  kompletowania  marszów,  a  także
późniejszego ich konfrontowania z marszami z zagranicznych płyt  odkrył  Lesław Kukawski ciekawe
fakty. Otóż kilka marszów pułkowych polskiej kawalerii, które według informacji do jakich dotarł, były
skomponowane  przez  znanych  lub  anonimowych  autorów  w  okresie  międzywojennym,  było  bardzo
podobnych do marszów wojsk carskich, austriackich czy pruskich. Prawdopodobnie ci, którzy tworzyli
marsze dla pułków polskiej kawalerii, nieświadomie albo świadomie je „ściągnęli”.

W detektywa  Lesław Kukawski  musi  się  bawić  cały  czas.  Okazuje  się,  że  aby ustalić  pochodzenie
przedmiotów, które trafiają do jego zbiorów, trzeba wielu zachodów i poszukiwań. Niestety, często nie
dają  one  żadnych rezultatów,  gdyż  brak  jest  źródeł.  Najgorsze  jego zdaniem jest  to.  że  po wojenne
pokolenie  Polaków  cechuje  niefrasobliwy  stosunek  do  konieczności  gromadzenia  w  archiwach
dokumentów.  Przez  to  dzisiaj  bardzo  ciężko  jest  odtworzyć  coś  z  pierwszych  lat  powojennych,
a przyszłym pokoleniom będzie pewnie równie trudno odtworzyć to, co się dzieje obecnie. Jako przykład
podaje kłopoty, jakie miał ze znalezieniem materiałów, gdy pisał monografię PSO Gniezno. Tylko przez
przypadek natrafił  na część potrzebnych materiałów w Państwowym Archiwum.  A więc  panowie  ho
dowcy, przy okazji apel do was! Pamiętajcie, że po was przyjdą inni, którzy będą chcieli wiedzieć, jak wy
hodowaliście  konie.  Nie  działajcie  w  myśl  zasady:  po  nas  choćby  potop.  Tu  dygresja.  Przy  okazji
zbierania  mundurów  kawaleryjskich  zaczął  Lesław  Kukawski  zbierać  także  mundury  masztalerzy
i zootechników z okresu powojennego. Może stanie się to początkiem nowej kolekcji?

Skompletowanie przez Lesława Kukawskiego marszów stało się okazją nie tylko do pierwszej wystawy,
ale także do pierwszego referatu, który wygłosił w 1968 r. Jego tytuł brzmiał: Marsze i sygnały w wojsku
polskim od końca XVIII w. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że Lesław Kukawski od wielu lat jest
członkiem Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Do tej pory opracował 29 referatów na
różne tematy,  najczęściej  związane z  kawalerią.  Zazwyczaj  pierwszą  prelekcję  na dany temat  ma na
zebraniu Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia, którego jest prezesem. a potem swój referat odczytuje
na zebraniach innych oddziałów. W sumie od 1968 r. miał ponad 92 prelekcje. Oto kilka przykładowych
tytułów jego opracowań: Sztandary, Odznaki pułkowe kawalerii. Karuzele i kadryle. Plutony trębaczy,
Służba weterynaryjna w WP. Niektóre z nich zostały opublikowane: Polski koń wojskowy w okresie II
Rzeczypospolitej  w  Koniu  Polskim  nr  4/1972.  Kawaleria  LWP  w  komunikatach  Stowarzyszenia.
Mundury kawalerii polskiej 1914—1947 w informatorze z wystawy w Rogoźnie w 1984 r.. Broń i barwa
kawalerii  polskiej  XX wieku nakładem KAW-u i  Muzeum Historycznego we Wrocławiu,  Uzbrojenie
kawalerii  polskiej  w  latach  1918—1939  (razem  z  Andrzejem  Konstankiewiczem)  w  Studiach
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i materiałach do historii wojskowej tom XXVI.

W ten sposób dochodzimy do jeszcze jednego rodzaju działalności Lesława Kukawskiego, jako autora
prac topologicznych. A zaczęło się od zbierania książek topologicznych już w 1945 r. W tej chwili jego
biblioteka liczy ok. 1000 wolumenów, a są w niej tak cenne pozycje, jak np. reguła min kawalerii z armii
francuskiej z 1810 r. ze stemplem rodziny Niegolewskich czy książki ze zbiorów znanego topologa z XIX
w.  Ostoi-Ostaszewskiego  z  jego  uwagami  na  marginesie.  Zainteresowania  topologiczne  Lesława
Kukawskiego są różnorodne. Oto przykłady: Piśmiennictwo hipologiczne Małopolski (Zeszyty Naukowe
AR w Krakowie, sena Histona Rolnictwa) Koń w polskich kalendarzach XVIII i początku XIX wieku
(Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie.  t.  14),  Tablice genealogiczne polskich koni
huculskich (razem z E. Brzeskim, Zesz. Nauk. WSR w Krakowie nr 40. 1968), czy praca zbiorowa Koń
poznański (Informator Inst. Zootechniki. Kraków 1961). której jest współautorem.

Lesław  Kukawski  od  27  lat  prowadzi  własne
gospodarstwo, ale cały czas miał kontakt z koniarzami
i końmi.  Jest  i  był  aktywnym  członkiem  Polskiego
Związku  Hodowców  Koni.  Przez  wicie  lat  był  tzw.
ogiernikiem. czyli utrzymywał w swoim gospodarstwie
reproduktora, który krył klacze okolicznych rolników.
Jest  działaczem  Polskiego  Związku  Jeździeckiego  i
sędzią,  obecnie  klasy państwowej.  Ma złote  odznaki
PZHK,  PZJ,  a  także  Stowarzyszenia  Miłośników
Dawnej  Broni  i  Barwy,  co  najlepiej  świadczy
o zasługach dla tych organizacji.

Kim  jest  Lesław  Kukawski?  Rolnikiem?  Hodowcą
koni?  Kolekcjonerem  militariów?  Bibliofilem?
Hipologiem?

Lesław Kukawski z nieznanym nam przyjacielem.

Fot.: Ze zbiorów rodzinnych.

Zapewne po trosze każdym z nich. Najważniejsze jednak, że dzięki swej pasji ratuje przed zaginięciem
część kultury materialnej związanej z użytkowaniem koni. Jego kawaleryjskie zbiory dokumentują jeden
ze sposobów, w jaki koń służy człowiekowi — jako towarzysz broni. Ten rodzaj służby należy już do
przeszłości, a więc tym ważniejsze jest gromadzenie tego wszystkiego, co o tym mówi.

Lesław Kukawski na pytanie, co mu daje jego pasja, odpowiedział: Przede wszystkim satysfakcję. Nie
traktuję tego, co zebrałem, jako mojej własności. Przecież to są pamiątki. Prawnie są one co prawda moje,
ale ja je traktuję jako wspólne dobro.

I rzeczywiście. Lesław Kukawski od wielu lat nie szczędzi swego wysiłku, czasu i pieniędzy, by zbierać
nasze wspólne dobro. Nie tylko je zbiera, ale dzieli się nim z innymi i chce by zostało dla potomnych. I za
to mu chwała.
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