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Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Walecznych. 
Medal za Wojnę 1918 – 1921. Medal Dziesięciole-
cia Odzyskania Niepodległości. Srebrny medalista 
na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w drużyno-
wym Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego. Mistrz Polski w Wszechstronnym Kon-
kursie Konia Wierzchowego. Mistrz Polski w Ujeż-
dżeniu. Żołnierz. Jeździec. Instruktor jeździectwa. 
Działacz Polskiego Związku Jeździeckiego.

Urodził się 23 października 1900 roku w Ra-
domiu. Zmarł 14 maja 1983 roku w Los Angeles. 
Ojciec Antoni. Matka Maria z domu Grzywacz. 
Żona Janina z Werberów Kierwińska. Córka Ma-
ria Bronisława. Imię drugiego dziecka nieznane. 
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego imienia 
Mikołaja Reja w Warszawie, Szkoły Podchorążych 
Piechoty w Warszawie, Szkoły Jazdy w Brodach. 
Ułan 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich, 22 Pułku Ułanów Podkar-
packich. Rotmistrz 10 Pułku Strzelców Konnych. 
Major 7 Pułku Ułanów Lubelskich imienia gene-
rała broni Kazimierza Sosnkowskiego. Instruk-
tor jeździectwa Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
w Grudziądzu. Major Wojska Polskiego.

Życie Seweryna Romana Kuleszy jest jak 
pożółkła kartka historii. Można znaleźć na niej 
wszystko. Fakty znane, i nie do odczytania. Smu-
tek, zwątpienie i radość. Porażki i zwycięstwa. Był 
żołnierzem, wychowawcą, jeźdźcem i obrońcą 
Polski. Przelewał za nią krew, zdobywał dla niej 
miejsca w Pucharach Narodów, srebrny medal 
olimpijski. Niemcy trzymali go po walkach we 
wrześniu 1939 roku w obozie jenieckim w Mur-
nau. Kiedy wojska amerykańskie wdarły się do 
bram oflagu, to w II Korpusie Polskim we Wło-
szech wsiadł do czołgu.

Spójrzmy na kartkę z napisem Seweryn Kulesza.
„9 grudnia 1918 roku wstąpiłem w charakterze 

ochotnika do Wojska Polskiego do 1 Pułku Uła-
nów Krechowieckich w Wolbromiu. 15 stycznia 

wyruszyłem na front do Gródka Jagiellońskiego. 
Tu, biorąc czynny udział przeciwko Ukraińcom, 
przebywałem do końca marca 1919 roku Potem 
wraz z pułkiem wróciłem do Wolbromia. 5 maja 
wyjechałem z pułkiem na Wołyń, gdzie brałem 
udział w akcji na Torczyn, Łuck, potem w Galicji 
Wschodniej na Brody, Radziestów i w ofensywie 
na Zbrucz. Pod koniec października bieżącego 
roku po ofensywie na Równe i Dubno, wyjecha-
łem z pułku na urlop akademicki do Warszawy. 
Po skończeniu urlopu odkomenderowano mnie 
do Szkoły Podchorążych w Warszawie. Po ukoń-
czeniu dwudziestej siódmej klasy kawaleryjskiej, 
20 marca zostałem mianowany podchorążym 
i odkomenderowany do 13 Pułku Ułanów Wi-
leńskich. Tu przebywałem od 1 lipca do 3 paź-
dziernika 1920 roku, biorąc przez miesiąc udział 

Srebrny medalista olimpijski w Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego, rotmistrz Seweryn Kulesza na Tośce.

Potem przeniosła się do Aromeru w Halinowie. 
W jej życiu końskim pojawił się Eryk Stępniewski. 
Miał konie. Zaczęła je szkolić.

– Zanim trafiłam do Aromeru, startowałam 
w Legii Stara Miłosna. Piotr pracował dla Wszech-
stronnego Konkursu Konia Wierzchowego, a ja dla 
Ujeżdżenia. Była tam również Wanda Wąsowska. 
Powoli pchałam się w górę. Zajmowałam się mło-
dzieżą występującą w Spartakiadach Młodzieży. 
Sama martwiłam się o konie.

– Legia martwiła się tylko o konie dla Wszech-
stronnego Konkursu Konia Wierzchowego. Sama 
napisałam list do inżyniera Zbigniewa Markowi-
cza do Stada Ogierów w Starogardzie. Umowa 
z Legią była taka, że jak znajdę konia, to klub go 
wydzierżawi i będzie utrzymywał. Dzierżawcy 

mieli do mnie zaufanie. Mówiłam im, czy z da-
nym koniem można pracować. Ja decydowałam, 
czy ma wrócić do Stada albo Stadniny. Tak trafi-
łam na Fosgena.

Jacek Gałczyński, który w Stadzie w Łącku jeź-
dził Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowe-
go i skoki, powiedział mi, że jest tam fajny koń. 
Super charakter. Miał pięć lat. Myślę, że był tro-
chę za bardzo podciągnięty, bo zaczął odmawiać 
skakania. Dyrektor Michał Wojnarowski chciał go 
sprzedać. Kupcom nie spodobał się, jako skoczek 
i wówczas Fosgen trafił do mnie. Do ujeżdżenia. 
Byłam już wtedy w Aromerze. Stępniewski nosił 
się z zamiarem stworzenia Ośrodka w Józefinie. 
Najpierw była mowa o dzierżawie na cztery lata, 
a w końcu Michał Wojnarowski po rozmowach ze 
swoimi szefami mógł Fosgena sprzedać. Fosgen 
stał się naszą wspólną własnością. Duży, wiśnio-
wo-gniady, sto siedemdziesiąt cztery centymetry 
wzrostu. Z pięknymi oliwkowymi oczami. Fanta-
styczny charakter. Takiego konia można od razu 
pokochać. Dziecko można było na niego posa-
dzić. Był dobrym koniem sportowym. Nie wybit-
nym. Wszystkie medale w Mistrzostwach Polski 
jemu zawdzięczam.

Po moim odejściu z Aromeru, jeździła na 
Fosgenie Romy, córka Eryka Stępniewskiego 
jako juniorka. Następnie Eryk sprzedał konia do 
Finlandii. Jakiś zawodnik robiący kwalifikacje 
olimpijskie szukał konia mogącego wykonywać 
konkurs Grand Prix. Był Fosgenem zachwycony. 
Niestety, na padoku Fosgen złamał nogę i musiał 
być uśpiony.

Anna Piasecka w 1996 roku trafiła do Żółwi-
na. Na chwilę przygarnęła ją Maria Pilichowska 
w Podkowie Leśnej. Stamtąd, z końmi i pod-
opiecznymi, przeniosła się pod Grójec do Łosia. 
Zajęła się jeździeckim klubem sportowym, 30 
koni. Pensjonaty dla koni. Dużo jeżdżących ludzi 
starszych i dużo młodzieży.

W latach 2000 – 2006 była trenerem kadry na-
rodowej Polskiego Związku Jeździeckiego junio-
rów i młodych jeźdźców w Ujeżdżaniu.

– Od 2003 roku, powiedziała Anna Piase-
cka, pracuję z niepełnosprawnymi. Trenuję ich 
i przygotowuję do zawodów krajowych, zagra-
nicznych, a także do Igrzysk Paraolimpijskich.

W Ujeżdżeniu Anna Kuczyńska-Piasecka medale zdobywała 
na Fosgenie. Tu jedzie na Gotyku.



Strzelców Konnych imienia Hetmana Wielkiego 
Koronnego Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi 
miała trudny i przykry charakter. Gdy miała cztery 
lata, wziął ją pod siodło rotmistrz Zgorzelski. Nie 
została zwolniona z normalnej służby żołnierskiej. 
Odbywała długie marsze, które hartowały jej wy-
trzymałość. Miała niespożytą energię. Rotmistrz 
Zgorzelski zabrał ją w 1935 roku z sobą do Cen-
trum Wyszkolenia Kawalerii – CWK w Grudzią-
dzu, kiedy znalazł się w Grupie Przygotowawczej 
Olimpijskiej w Wszechstronnym Konkursie Konia 
Wierzchowego. Słabe zdrowie, choroba wykluczy-
ły go z treningów olimpijskich. Tośkę przydzielono 
rotmistrzowi Kuleszy. Kiedy startował na Ben Hu-
rze, pracował nad nią w Grudziądzu porucznik Jan 
Mickunas. Głównie w ujeżdżeniu, słabym punkcie 
klaczy. Tośka pojechała z Ben Hurem do Berlina. 
I tam go zastąpiła.

Rotmistrz Kulesza wiedział, z jakim koniem bę-
dzie walczył:

„Bat przyłożony klaczy przed jedną z prze-
szkód tak dalece podniecił ją, że klacz stała się zu-

pełnie nie do utrzymania i następny parów, prze-
znaczony do przełazu, skoczyła jak rów potężnym 
skokiem. Jeździec odpokutował jej szaloną i nie-
obliczalną odwagę upadkiem”.

Po próbie ujeżdżenia, polska drużyna była na 
piątym miejscu. Indywidualnie Kulesza za rotmis-
trzem Roycewiczem na Arlekinie III, rotmistrzem 
Kaweckim na Bambino. 15 sierpnia 1936 roku 
o ósmej rano rozpoczęła się próba wytrzymałości 
w terenie. Tam, gdzie było można, zasiadło po-
nad dwieście tysięcy ludzi. Zawody odbywały się 
w okolicach podberlińskiego Dőberitz z łagodny-
mi wzgórzami, lasami, zagajnikami i podmokłymi 
łąkami. Przed tą próbą rotmistrz Kulesza powie-
dział, że drużyna, która pojedzie w całości, będzie 
miała medal.

Rotmistrz Kulesza przewrócił się z Tośką na 
przeszkodzie sześć będącej bajorkiem, rulował 
z koniem na dwudziestej trzeciej przeszkodzie, 
uderzył się o drąg, złamał dwa żebra, siadł na Toś-
kę z trudem. Galopował dalej. Na ostatniej, trzy-
dziestej piątej przeszkodzie znów upada. Mimo 

Po Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie 1936 rotmistrzowie Seweryn Kulesza na Tośce, Henryk Roycewicz-Leliwa na Arlekinie III, 
Zdzisław Kawecki na Bambino.

w ofensywie na Grodno, pod Warszawą. Potem 
na własne życzenie odkomenderowano mnie do 
obecnego 22 Pułku Ułanów, gdzie znajduję się 
do chwili obecnej”.

20 marca 1920 roku był podchorążym, 21 
stycznia 1921 roku podporucznikiem. Na liście 
kwalifikacyjnej tamtego czasu jest podpis majora 
Romualda Niementowskiego, dowódcy 22 
Pułku Ułanów, kawalera Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari i jego uwaga:

„Dobry jeździec”.
Przemyśl, 26 marca 1921 roku.
W 22 Pułku Ułanów Pod-

karpackich, nazywanych przez 
siebie samych imienia księcia 
Jeremiego Wiśniowieckiego, pod-
porucznik Kulesza był w 1 Brygadzie 
Jazdy dowódcą Szkoły Podoficerskiej 
Pułku, noszącego rogatywki z białym 
otokiem. W lutym 1923 roku porucz-
nik Kulesza został przeniesiony do 10 
Pułku Strzelców Konnych w Łańcu-
cie. Był w nim dowódcą Szkoły Podoficerskiej, 
dowódcą szwadronu. W 1929 roku pojechał 
na siedmiomiesięczny kurs sportów konnych 
w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. 
W 1929 roku w międzynarodowych zawodach, 
nad którymi patronat objął prezydent Polski 
profesor Ignacy Mościcki, porucznik Seweryn 
Kulesza zwyciężył na Madzi w konkursie szybko-
ści. W 1931 roku pojechał na międzynarodowe 
zawody do Nicei. W 1933 roku zwyciężył pierw-
szy raz w Pucharze Narodów, a startował w nim 
siedem razy. Ostatni raz w Rydze w 1936 roku 
na Zefirze wspólnie z porucznikiem Michałem 
Gutowskim na Warszawiance, Januszem Komo-
rowskim na Dunkanie, rotmistrzem Tadeuszem 
Sokołowskim na Zbiegu. Było to w ostatnich 
dniach sierpnia i pierwszych września, już po 
Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie.

Igrzyska Olimpijskie w Berlinie były dla pol-
skiego jeździectwa przed wybuchem II wojny 
najważniejsze od Igrzysk w 1928 roku w Amster-
damie. Dla rotmistrza Kuleszy dramatyczne.

Miał w nich startować ze swoim Ben Hurem, 
uważanym za najlepszego konia Wszechstron-
nego Konkursu Konia Wierzchowego w Polsce. 

Przed Igrzyskami zdobył z rotmistrzem Kuleszą 
Mistrzostwo Polski.

Ben Hur urodził się w 1929 roku w Stadninie 
Ordynacji Łańcuckiej hrabiów Potockich. Jego oj-
cem był Bafur pełnej krwi, ciemnogniady, urodzo-
ny w 1921 roku. W Królewskiej Stadninie w Weil 
w Wirtembergii. Sprowadzony przez Departa-

ment Chowu Koni Ministerstwa Rolnictwa 
i Reform Rolnych w rozrachunku pie-

niędzy rewindykacyjnych spłaca-
nych przez Niemcy Polsce. Został 
w 1923 roku oddany w dzierża-
wę Alfredowi hrabiemu Poto-
ckiemu. Matka Ben Hura była 
nieznanego pochodzenia. Ben 

Hur półkrwi był służbowym ko-
niem rotmistrza Kuleszy w 10 Puł-

ku Strzelców Konnych w Łańcucie 
i w Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
w Grudziądzu. Kulesza znał go dobrze. 
Był najlepszym koniem polskiej ekipy 
olimpijskiej w Wszechstronnym Kon-

kursie Konia Wierzchowego. Kilkanaście dni przed 
zawodami Ben Hur skaleczył się w piętkę lewej 
przedniej nogi. Mimo leczenia, pojawiła się ropa. 
Do Berlina jednak pojechał z nadzieją, że nogę da 
się na czas wyleczyć. Niemiecki lekarz z podku-
waczem przygotowali koniowi specjalny, skórza-
ny kamasz na kopyto, skórzane obręcze, podszy-
te filcem. Ściągnięte rzemieniami były wspaniałe. 
O olimpijskim występie nie mogło być mowy. Po 
Igrzyskach Ben Hurowi noga wróciła do normy. 
Został włączony do grupy jeźdźców, w tym Se-
weryna Kuleszy, przygotowujących się do Igrzysk 
Olimpijskich w 1940 roku w Helsinkach. W Berli-
nie z Kuleszą wystartowała Tośka.

Była koniem służbowym i sportowym rotmi-
strza Władysława Zgorzelskiego przygotowujące-
go się z nią w Grudziądzu do Igrzysk Olimpijskich. 
Była wspaniałą klaczą. Urodziła się w Stadninie Koni 
w Raszkowie, powiat Horodenka w województwie 
stanisławowskim u Kazimierza księcia Lubomirskie-
go. Naprawdę to wychowała ją Elżbieta, jego żona. 
Dzień jest ważny. 26 marca 1925 roku, i ważni są 
rodzice. Ojciec Kalina półkrwi angloarabskiej, mat-
ka Olga urodzona w 1913 roku, ale niewiadomego 
pochodzenia. Jeżdżona przez żołnierzy w 6 Pułku 

Odznaka pułkowa 
7 Pułku Ułanów 

Lubelskich.
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O olimpijskim występie nie mogło być mowy. Po 
Igrzyskach Ben Hurowi noga wróciła do normy. 
Został włączony do grupy jeźdźców, w tym Se-
weryna Kuleszy, przygotowujących się do Igrzysk 
Olimpijskich w 1940 roku w Helsinkach. W Berli-
nie z Kuleszą wystartowała Tośka.

Była koniem służbowym i sportowym rotmi-
strza Władysława Zgorzelskiego przygotowujące-
go się z nią w Grudziądzu do Igrzysk Olimpijskich. 
Była wspaniałą klaczą. Urodziła się w Stadninie Koni 
w Raszkowie, powiat Horodenka w województwie 
stanisławowskim u Kazimierza księcia Lubomirskie-
go. Naprawdę to wychowała ją Elżbieta, jego żona. 
Dzień jest ważny. 26 marca 1925 roku, i ważni są 
rodzice. Ojciec Kalina półkrwi angloarabskiej, mat-
ka Olga urodzona w 1913 roku, ale niewiadomego 
pochodzenia. Jeżdżona przez żołnierzy w 6 Pułku 

Odznaka pułkowa 
7 Pułku Ułanów 

Lubelskich.



Kulesza napisał w londyńskich zeszytach Ułani 
Lubelscy pod Szczukami, tak:

„Koło godziny szóstej zauważyliśmy na ho-
ryzoncie kurz. To, jak się później okazało, insten-
burska brygada kawalerii szła ku nam…, kiedy 
kolumna główna straży przedniej zbliżyła się na 
odpowiednią odległość, przyjęliśmy ją ogniem… 
Nasza bateria pokryła ogniem konowodnych 
za lasem… Konie grupami rozpierzchły się na 
wszystkie strony. Do nas przygalopowało ponad 
dwadzieścia koni. Wszystkie zostały wcielone 
do szeregów pułku, uzupełniając luki powstałe 
w ciągu paru dni działań… Po upływie więcej niż 
godziny zauważyliśmy piechotę, rozczłonkowa-
ną w terenie, w marszu zbliżania, poprzedzoną 
przez motocyklistów i czołgi… Trzeba wyco-
fać pierwszy szwadron ze wsi pod przykryciem 
ognia… Wydaję rozkazy. Jeden czołg niemiecki 
się pali… Byle nasi zdążyli dopaść koni, zanim 
czołgi wkroczą w obręb wsi. Wskakuję na koń 
i pędzę do wsi. Ani im w głowie siadać na koń. 
Gołasz zamiast już odesłać jedną ze swych armat, 
siedzi jucha za armatą i jak na strzelnicy usiłuje 
ustrzelić jeszcze jeden czołg. Plutony przyczajone 
w dołach strzeleckich ignorują czołgi i czekają na 
motocyklistów i piechotę. Karabiny maszynowe 
grają bez przerwy.

Do koni, drę się jak wściekły, galopując od 
plutonu do plutonu. Gołasz migiem odprzodko-
wał armatę i galopem rżnie na przełaj w stronę 
Szczuk, gdzie za stertami, przed wsią, zawrócił, 
odprzodkował i czeka na przyjęcie czołgów.

Szwadron wreszcie dosiadł koni. Golwark 
jeszcze strzela. Ruszamy w kierunku drugiej linii 
oporu na Szczukach”.

Od 9 września rozgorzały walki dzienne i noc-
ne w miejscowościach Dobre, Głęboczyca, Leś-
nogóra. W miejscowości Żebrak zniszczono nie-
miecką kolumnę amunicyjną. Potem były walki 
na Zamojszczyźnie, próba przebicia się do Kras-
nobrodu i Grupy Operacyjnej generała Włady-
sława Andersa, by z nią przedostać się na Węgry. 
Bezskutecznie. Drogę zagradzała Armia Czerwo-
na. Major Kulesza nie chce iść ani do radzieckiej, 
ani do niemieckiej niewoli. Przedostaje się do 
Mińska Mazowieckiego, do rodziny, tam gdzie 
w czasie pokoju stał 7 Pułk Ułanów Lubelskich. 

Zostaje aresztowany przez Niemców. Trafia do 
Oflagu w Murnau. Po oswobodzeniu z Murnau 
idzie do II Korpusu Polskiego. Na rozkaz generała 
Andersa, 10 stycznia 1945 roku następuje odtwo-
rzenie z Pułku Ułanów Lubelskich, jako pancerne-
go zwiadu rozpoznawczego 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich. Uzbrojenie – dwadzieścia armat prze-
ciwpancernych w samochodach pancernych, 
trzydzieści sześć granatników, moździerze, lekkie 
samochody pancerne, transportery. Było wszyst-
ko, oprócz koni. Do działań wojennych wejść nie 
zdążyli. Był koniec kwietnia, gdy major Seweryn 
Kulesza był gotowy do boju.

Po rozformowaniu Korpusu w 1947 roku 
w Anglii szkolił angielskich jeźdźców, potem bel-
gijskich, w Kanadzie kanadyjskich, w USA ame-
rykańskich. W Los Angeles miał klub jeździecki 
Srebrna Ostroga. Do Polski, której bronił do ostat-
niego wystrzału, nie wrócił. Leży w ziemi amery-
kańskiej.

Był wielkim żołnierzem. Wspaniale walczył na Tośce na 
Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie 1936. We wrześniu 1939 
z Niemcami. 1945 roku 7 Pułk Ułanów Lubelskich był w II 
Korpusie pułkiem rozpoznawczym w 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich.

bólu, dosiadł konia i ukończył cross ratując los 
całej drużyny, bo jechał ostatni. Do tego Tośka 
otrzymała trzydzieści dodatkowych punktów za 
nadrobienie czasu na steeplu.

Następnego dnia, po doprowadzeniu koni do 
pełni sił, w konkursie skoków kończących całe 
Wszechstronne Konkursy Konia Wierzchowego, 
Kulesza na rwącej naprzód, zupełnie świeżej, nie-
zmęczonej Tośce nie strącił ani jednej przeszko-
dy. Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego 
ukończyły tylko cztery drużyny z siedemnastu 
wystawionych do zmagań.

Srebrny medal Polaków oprotestowali Czesi, 
którzy zajęli czwarte miejsce. Dopiero 1 września 
Międzynarodowa Federacja Jeździecka uznała, że 
protest jest pozbawiony podstaw, a 5 września 
Polski Związek Jeździecki otrzymał od Komitetu 
Organizacyjnego Igrzysk XI Olimpiady trzy dyplo-
my olimpijskie za drugie miejsce w Wszechstron-
nym Konkursie Konia Wierzchowego. Srebrne 
medale zawisły na piersiach jeźdźców wcześniej, 
w Berlinie.

Igrzyska Olimpijskie

W Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego:

Berlin 1 – 16 sierpnia 1936 – srebrny medal 
na Tośce wspólnie z rotmistrzem Henrykiem 
Roycewiczem-Leliwą na Arlekinie III, rotmistrzem 
Zdzisławem Szczęsnym Gozdawą-Kaweckim na 
Bambino.

Mistrzostwa Polski

W Ujeżdżeniu:
Warszawa 9 – 14 października 1934 – brązo-

wy medal na Zagadce II.
Lublin 28 września – 4 października 1936 

– srebrny medal na Buku.
Gniezno 30 września – 5 października 1937 

– złoty medal na Ben Hurze.

W Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego:

Warszawa 7 – 9 czerwca 1934 – brązowy me-
dal na Zagadce II.

Warszawa 28 maja – 8 czerwca 1936 – złoty 
medal na Ben Hurze.

Gniezno 30 września – 5 października 1937 
– złoty medal na Ben Hurze.

Dwa ostatnie lata przed wybuchem II wojny 
światowej to czas startów rotmistrza Kuleszy na 
Ben Hurze w Trembowoli w zawodach organizo-
wanych przez Podolski Klub Jeździecki, którego 
prezesem był generał brygady Gustaw Paszkie-
wicz, Kawaler trzech Orderów Wojennych Virtuti 
Militari, czterech Krzyży Walecznych, w 1939 roku 
dowódca 12 Dywizji Piechoty, potem zastępca 
Komendanta Głównego Związku Walk Zbrojnych, 
dowódca Brygady Czołgów 6 Dywizji Piechoty 
Armii Polskiej na Wschodzie. Nad Seretem wygrał 
Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego in-
dywidualnie na Ben Hurze, 29 maja wygrał z Ben 
Hurem ujeżdżenie, a 31 maja Konkurs Dokładno-
ści na przeszkodach sto trzydzieści centymetrów 
z udziałem sześćdziesięciu koni. Była to nagroda 
miasta Warszawy.

30 maja 1939 roku w Centralnych Zawodach 
i Mityngu Międzynarodowym w Warszawie major 
Seweryn Kulesza był drugi na Zefirze IX w Konkur-
sie Szybkości imienia Fryderyka Jurjewicza.

Po opuszczeniu Centrum Wyszkolenia Kawa-
lerii, gdzie uczył jazdy konnej na wysokim pozio-
mie, i po przeniesieniu z 10 Pułku Strzelców Kon-
nych w Łańcucie do 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
w Mińsku Mazowieckim zajął się ćwiczeniem uła-
nów w rogatywkach z amarantowym otokiem do 
tego, co miało nastąpić we wrześniu. Major Sewe-
ryn Kulesza był dowódcą 1 szwadronu. 7 Pułk Uła-
nów Lubelskich wchodził w skład Mazowieckiej 
Brygady Kawalerii. Rozpoczęła walkę z Niemcami 
w rejonie Krzynowłogi Małej, gdzie od strony Prus 
Wschodnich na tym odcinku Armię Modlin ata-
kowała dywizja pancerna Kempf.

4 września 1939 roku 7 Pułk Ułanów bronił 
najkrótszej drogi prowadzącej z Przasnysza do 
Makowa Mazowieckiego. Pozycji na skraju wsi 
Bogate chronił dywizjon majora Kuleszy złożo-
ny z 1 i 2 szwadronu ułanów, ośmiu cekaemów, 
plutonu przeciwpancernego. Wspierała ich druga 
bateria. Pułk zajmował stanowisko we wsi Szczuki, 
odległej o półtora kilometra. O tym dniu major 



Kulesza napisał w londyńskich zeszytach Ułani 
Lubelscy pod Szczukami, tak:

„Koło godziny szóstej zauważyliśmy na ho-
ryzoncie kurz. To, jak się później okazało, insten-
burska brygada kawalerii szła ku nam…, kiedy 
kolumna główna straży przedniej zbliżyła się na 
odpowiednią odległość, przyjęliśmy ją ogniem… 
Nasza bateria pokryła ogniem konowodnych 
za lasem… Konie grupami rozpierzchły się na 
wszystkie strony. Do nas przygalopowało ponad 
dwadzieścia koni. Wszystkie zostały wcielone 
do szeregów pułku, uzupełniając luki powstałe 
w ciągu paru dni działań… Po upływie więcej niż 
godziny zauważyliśmy piechotę, rozczłonkowa-
ną w terenie, w marszu zbliżania, poprzedzoną 
przez motocyklistów i czołgi… Trzeba wyco-
fać pierwszy szwadron ze wsi pod przykryciem 
ognia… Wydaję rozkazy. Jeden czołg niemiecki 
się pali… Byle nasi zdążyli dopaść koni, zanim 
czołgi wkroczą w obręb wsi. Wskakuję na koń 
i pędzę do wsi. Ani im w głowie siadać na koń. 
Gołasz zamiast już odesłać jedną ze swych armat, 
siedzi jucha za armatą i jak na strzelnicy usiłuje 
ustrzelić jeszcze jeden czołg. Plutony przyczajone 
w dołach strzeleckich ignorują czołgi i czekają na 
motocyklistów i piechotę. Karabiny maszynowe 
grają bez przerwy.

Do koni, drę się jak wściekły, galopując od 
plutonu do plutonu. Gołasz migiem odprzodko-
wał armatę i galopem rżnie na przełaj w stronę 
Szczuk, gdzie za stertami, przed wsią, zawrócił, 
odprzodkował i czeka na przyjęcie czołgów.

Szwadron wreszcie dosiadł koni. Golwark 
jeszcze strzela. Ruszamy w kierunku drugiej linii 
oporu na Szczukach”.

Od 9 września rozgorzały walki dzienne i noc-
ne w miejscowościach Dobre, Głęboczyca, Leś-
nogóra. W miejscowości Żebrak zniszczono nie-
miecką kolumnę amunicyjną. Potem były walki 
na Zamojszczyźnie, próba przebicia się do Kras-
nobrodu i Grupy Operacyjnej generała Włady-
sława Andersa, by z nią przedostać się na Węgry. 
Bezskutecznie. Drogę zagradzała Armia Czerwo-
na. Major Kulesza nie chce iść ani do radzieckiej, 
ani do niemieckiej niewoli. Przedostaje się do 
Mińska Mazowieckiego, do rodziny, tam gdzie 
w czasie pokoju stał 7 Pułk Ułanów Lubelskich. 

Zostaje aresztowany przez Niemców. Trafia do 
Oflagu w Murnau. Po oswobodzeniu z Murnau 
idzie do II Korpusu Polskiego. Na rozkaz generała 
Andersa, 10 stycznia 1945 roku następuje odtwo-
rzenie z Pułku Ułanów Lubelskich, jako pancerne-
go zwiadu rozpoznawczego 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich. Uzbrojenie – dwadzieścia armat prze-
ciwpancernych w samochodach pancernych, 
trzydzieści sześć granatników, moździerze, lekkie 
samochody pancerne, transportery. Było wszyst-
ko, oprócz koni. Do działań wojennych wejść nie 
zdążyli. Był koniec kwietnia, gdy major Seweryn 
Kulesza był gotowy do boju.

Po rozformowaniu Korpusu w 1947 roku 
w Anglii szkolił angielskich jeźdźców, potem bel-
gijskich, w Kanadzie kanadyjskich, w USA ame-
rykańskich. W Los Angeles miał klub jeździecki 
Srebrna Ostroga. Do Polski, której bronił do ostat-
niego wystrzału, nie wrócił. Leży w ziemi amery-
kańskiej.

Był wielkim żołnierzem. Wspaniale walczył na Tośce na 
Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie 1936. We wrześniu 1939 
z Niemcami. 1945 roku 7 Pułk Ułanów Lubelskich był w II 
Korpusie pułkiem rozpoznawczym w 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich.

bólu, dosiadł konia i ukończył cross ratując los 
całej drużyny, bo jechał ostatni. Do tego Tośka 
otrzymała trzydzieści dodatkowych punktów za 
nadrobienie czasu na steeplu.

Następnego dnia, po doprowadzeniu koni do 
pełni sił, w konkursie skoków kończących całe 
Wszechstronne Konkursy Konia Wierzchowego, 
Kulesza na rwącej naprzód, zupełnie świeżej, nie-
zmęczonej Tośce nie strącił ani jednej przeszko-
dy. Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego 
ukończyły tylko cztery drużyny z siedemnastu 
wystawionych do zmagań.

Srebrny medal Polaków oprotestowali Czesi, 
którzy zajęli czwarte miejsce. Dopiero 1 września 
Międzynarodowa Federacja Jeździecka uznała, że 
protest jest pozbawiony podstaw, a 5 września 
Polski Związek Jeździecki otrzymał od Komitetu 
Organizacyjnego Igrzysk XI Olimpiady trzy dyplo-
my olimpijskie za drugie miejsce w Wszechstron-
nym Konkursie Konia Wierzchowego. Srebrne 
medale zawisły na piersiach jeźdźców wcześniej, 
w Berlinie.

Igrzyska Olimpijskie

W Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego:

Berlin 1 – 16 sierpnia 1936 – srebrny medal 
na Tośce wspólnie z rotmistrzem Henrykiem 
Roycewiczem-Leliwą na Arlekinie III, rotmistrzem 
Zdzisławem Szczęsnym Gozdawą-Kaweckim na 
Bambino.

Mistrzostwa Polski

W Ujeżdżeniu:
Warszawa 9 – 14 października 1934 – brązo-

wy medal na Zagadce II.
Lublin 28 września – 4 października 1936 

– srebrny medal na Buku.
Gniezno 30 września – 5 października 1937 

– złoty medal na Ben Hurze.

W Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego:

Warszawa 7 – 9 czerwca 1934 – brązowy me-
dal na Zagadce II.

Warszawa 28 maja – 8 czerwca 1936 – złoty 
medal na Ben Hurze.

Gniezno 30 września – 5 października 1937 
– złoty medal na Ben Hurze.

Dwa ostatnie lata przed wybuchem II wojny 
światowej to czas startów rotmistrza Kuleszy na 
Ben Hurze w Trembowoli w zawodach organizo-
wanych przez Podolski Klub Jeździecki, którego 
prezesem był generał brygady Gustaw Paszkie-
wicz, Kawaler trzech Orderów Wojennych Virtuti 
Militari, czterech Krzyży Walecznych, w 1939 roku 
dowódca 12 Dywizji Piechoty, potem zastępca 
Komendanta Głównego Związku Walk Zbrojnych, 
dowódca Brygady Czołgów 6 Dywizji Piechoty 
Armii Polskiej na Wschodzie. Nad Seretem wygrał 
Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego in-
dywidualnie na Ben Hurze, 29 maja wygrał z Ben 
Hurem ujeżdżenie, a 31 maja Konkurs Dokładno-
ści na przeszkodach sto trzydzieści centymetrów 
z udziałem sześćdziesięciu koni. Była to nagroda 
miasta Warszawy.

30 maja 1939 roku w Centralnych Zawodach 
i Mityngu Międzynarodowym w Warszawie major 
Seweryn Kulesza był drugi na Zefirze IX w Konkur-
sie Szybkości imienia Fryderyka Jurjewicza.

Po opuszczeniu Centrum Wyszkolenia Kawa-
lerii, gdzie uczył jazdy konnej na wysokim pozio-
mie, i po przeniesieniu z 10 Pułku Strzelców Kon-
nych w Łańcucie do 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
w Mińsku Mazowieckim zajął się ćwiczeniem uła-
nów w rogatywkach z amarantowym otokiem do 
tego, co miało nastąpić we wrześniu. Major Sewe-
ryn Kulesza był dowódcą 1 szwadronu. 7 Pułk Uła-
nów Lubelskich wchodził w skład Mazowieckiej 
Brygady Kawalerii. Rozpoczęła walkę z Niemcami 
w rejonie Krzynowłogi Małej, gdzie od strony Prus 
Wschodnich na tym odcinku Armię Modlin ata-
kowała dywizja pancerna Kempf.

4 września 1939 roku 7 Pułk Ułanów bronił 
najkrótszej drogi prowadzącej z Przasnysza do 
Makowa Mazowieckiego. Pozycji na skraju wsi 
Bogate chronił dywizjon majora Kuleszy złożo-
ny z 1 i 2 szwadronu ułanów, ośmiu cekaemów, 
plutonu przeciwpancernego. Wspierała ich druga 
bateria. Pułk zajmował stanowisko we wsi Szczuki, 
odległej o półtora kilometra. O tym dniu major 


