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Wstęp

Włodzimierz Wowa Brodecki, syn ułana z Wołyńskiej Bry
gady Kawalerii i partyzanta 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 
urodzony w 1942 roku na Wołyniu wzrastał w atmosferze patrio
tycznej domu rodzinnego, skąd wyniósł wartości wykraczające 
nad ogólne dążenia dnia codziennego. Było to umiłowanie kra
ju Ojców, jego tradycji, służby i wierności Ziemi Ojczystej, entu
zjazm do wojska polskiego, tradycji kawalerii, bezinteresownej 
pomocy drugiemu człowiekowi. W pracy zawodowej w krakow
skim Teatrze Ludowym zaangażował się w wielkie zadanie upo
wszechniania wiedzy i kultury polskiej i historycznej. Wciela się 
w postać patrioty polskiego żołnierza kawalerii, zarazem pierw
szego partyzanta Rzeczpospolitej, mjr Henryka Dobrzańskiego 
Hubala, aby w tej symbolice odwiedzać pola bitew ostatniej woj
ny i oddać cześć Żołnierzowi Polskiemu, który tam poległ dla Zie
mi Ojczystej. Tak zrodziła się idea Samotnych Rajdów Konnych, 
szlakiem walk wojennych na Ziemi Polskiej i Obcej, na których 
ważyły się losy ludów, gdzie w myśl hasła „za naszą i waszą wol
ność” nie szczędził trudu żołnierskiego i krwi przelanej Żołnierz 
Polski. W ten sposób począwszy od 1970 roku zaistniała pojawia
jąca się w krajobrazie nie tylko polskim lecz i europejskim postać 
samotnego ułana polskiego, dążącego na koniu z ziemi polskiej, 
również do ziemi włoskiej, francuskiej, holenderskiej, belgijskiej 
i niemieckiej. Ówczesnym władzom PRL ten samotny jeździec, 
polski kawalerzysta dał poznać, że również droga jest mu krew 
żołnierska przelana dla sprawy polskiej, zarówno przez żołnierza 
pod dowództwem idącym od Wschodu czy Sił Sprzymierzonych 
od Włoch, Normandii czy Holandii. Włodzimierz Wowa Brodecki 
realizuje tę ideę konsekwentnie przez 40 lat. Tu znajduje cenną 
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pomoc i wsparcie w swojej rodzinie u żony Grażyny oraz jej mat
ki Leopoldyny, włączając od wczesnej młodości również swojego 
syna Włodzimierza. W lutym 1993 roku w związku ze zbliżającą 
się rocznicą 200 lecia Mazurka Dąbrowskiego, Polskiego Hym
nu Narodowego powstała w Krakowie inicjatywa powołania 
Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Tradycji 
Mazurka Dąbrowskiego. Uzasadniał ją fakt narodzin gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego na ziemi krakowskiej w Pierzchowie w 
gminie Gdów. Tu patrioci polscy jeszcze w czasie zaborów w 1872 
roku zbudowali jego pomnik i usypali kopiec, zniszczony w czasie 
okupacji niemieckiej.

Podstawowym zadaniem, jakie stanęło przed nowo po
wstałym Stowarzyszeniem była odbudowa zniszczonego kopca. 
Rozpoczęły się gorączkowe prace, do których przy stąpiła Gmina 
Gdów oraz włączył się ówczesny Krakowski Okręg Wojskowy, 
którego dowódca gen. Zenon Bryk oddelegował do tych zadań 
ówczesny Trzeci Pułk Saperów z Dębicy. W Zarządzie Stowa
rzyszenia Mazurka Dąbrowskiego obok starań organizacyj
nych związanych z odbudową kopca rozpoczęto również prace 
nad pierwszą w Polskiej literaturze monografią Polskich Kop
ców Pamięci. Obok tego chodziło również o trwałe udokumen
towanie tego Jubileuszu w postaci medalu okolicznościowego. 
W tym czasie zwrócono równocześnie uwagę na autora Samot
nych Rajdów Konnych do pól bitewnych II wojny światowej.

W czerwcu 1997 roku w czasie odsłonięcia Kopca gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego, po uroczystej mszy św. celebrowanej 
przez krakowskiego biskupa Albina Małysiaka w obecności Mar
szałka Senatu Adama Struzika, wojewody krakowskiego prof. 
dr.hab. Jacka Majchrowskiego, Kompanii Honorowej i Orkiestry 
Wojska Polskiego po Odegraniu Hymnu Narodowego, Apelu Po
ległych, ważnym akcentem uroczystości przy Kopcu stał się Ułan 
Polski Wowa Brodecki, który przy warkocie werbli składał pobra
ną w czasie swoich Rajdów Konnych ziemię z pól bitewnych Pol
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ski i Europy, upamiętnionych bogatą ofiarą krwi żołnierza Pol
skiego. Z tym dniem Kopiec gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
Twórcy Legionów Polskich we Włoszech pełni rolę Pomnika Pa
mięci Historii i Kultury Narodowej, uczestniczy w przekazywa
niu następnym pokoleniom, Idei Mazurka Dąbrowskiego o war
tościach historyczno-społecznych dla kształtowania Ducha i więzi 
międzyludzkich w oparciu o Polskie Symbole Narodowe. Odtąd 
Włodzimierz Wowa Brodecki zaczął współpracować z Zarządem 
Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka 
Dąbrowskiego. Prowadził on organizowane w latach 2000-2009 
przez Stowarzyszenie wspólnie z władzami samorządowymi po
wiatu wielickiego oraz Gminą Gdów Rajdy Konne „Szlakiem Kop
ców i Pomników Pamięci Narodowej Ziemi Krakowskiej i Wieli
ckiej”, w których uczestniczyła młodzież miejscowych szkół, koń
czące się zwykle przy Kopcu gen. J.H. Dąbrowskiego.

W roku 2000 Walne Zebranie Członków Małopolskiego Od
działu Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrow
skiego wybrało Włodzimierza Wowę Brodeckiego trzecim swoim 
prezesem. Jako przewodniczący Oddziału Małopolskiego wcho
dzi równocześnie w skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia, 
gdzie daje się poznać, jako godny reprezentant Małopołski.

Od tej chwili Włodzimierz Wowa Brodecki, uczestniczy we 
wszystkich patriotycznych uroczystościach w Krakowie, repre
zentując Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Ma
zurka Dąbrowskiego, jako łegendarna już postać z wielkiej epo
pei ułanów Rzeczpospolitej i wspaniałej tradycji historycznej 
polskiej kawalerii.

Prof. dr hab. Kazimierz Bielenin
Honorowy Prezes 

Oddziału Małopolskiego 
Stowarzyszenia Miłośników Tradycji 
Mazurka Dąbrowskiego w Krakowie

Kraków, sierpień 2009
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Skąd jego ród

Brodeccy to ród starożytny. Pisał o nich Kasper Niesiecki 
w „Herbarzu Polskim”, wydanym w 1839 roku w Lipsku:

„Brodecki herbu Jastrzębiec. Okolski im herb Tempą Pod
kowę przyznaje, luboć Paprocki in Stromatibus o nich pisząc wy
raźnie mówi, że Brodeccy z Brodku w Szląsku Jastrzębcem się 
pieczętują. W Pszczyńskim i Raciborskim powiecie kiedyś kwit- 
nęli. Z tych Jan Brodecki z Gerałtowskiej trzech synów zostawił, 
Jana, którego córka zmówiona z Balcerem Porębskim wójtem 
Krakowskim. Tobiasza sędziego Pszczyńskiego: ten wiek długi na 
dworze Zygmunta I strawiwszy pojął Annę z Mirowa Jana Mysz
kowskiego z Przeciszowa córkę, siostrę Piotra biskupa krakow
skiego, z której syn Jan i córka Markietta Jana Wogskiego herbu 
Wieniawa na Szląsku małżonka. Trzeciego, imienia autor nie kła
dzie, tylko przydaje, że był dworzaninem Zygmunta I, w różnych 
ekspedycyach doznanego męzstwa i że nie zostawił żadnego syna, 
tylko córki. Bliższych zaś czasów Balcer Brodecki starosta jasiel
ski z województwa Bełzkiego, dworzanin królewski, poseł na sejm 
warszawski w roku 1626. Const.Foló. skąd deputowany na sądy 
fiskalne. Kazimierz starosta Jasielski dworzanin królewski. Jan 
z Brodlic Brodecki, także starosta Jasielski w roku 1674. W Beł- 
zkim województwie kwitną, a wszystko mi się zda, że Balcera syn 
był Kazimierz, Kazimierza Janina Brodecka była za Bełżeckim 
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stolnikiem Bełzskim. Piotr podsędek i sędzia grodzki Oświęcim
ski. Jakub w województwie Kaliskim w roku 1697”.

Ale od końca XVII wieku do końca XIX wieku minęły dwa 
stulecia. W tym czasie jedna z gałęzi Brodeckich przeniosła się na 
kresy Wschodnie Rzeczpospolitej. Stamtąd dziadkowie Wowki 
wyjechali do Nowego Jorku. Tam Frank Brodecki założył fabrykę 
ubrań. Stamtąd po pewnym czasie wróciła babka wraz z synem 
Stanisławem, urodzonym w 1911 roku w Stepaniu. Frank odku
pił od brata gospodarstwo, które otrzymał (10 hektarów ziemi), 
jako osadnik wojskowy w Uściługu. Tam też, w osadzie Piłsudski, 
znajdującej się dwa kilometry od centrum Uściługa zamieszkał 
Stanisław Brodecki.

O Uściługu pisze „Słownik Królestwa Polskiego i krajów sło
wiańskich” z 1881 roku, że w dokumentach miejscowość ta nosi
ła nazwy Ustiłochow (1545), Usthylug i Uszczylug (1570), Uści- 
łuh (1577). „Uściług, to miasteczko u ujściu rzeki Łuh do Bugu, 
w powiecie włodzimierskim, leżące w jednym okręgu policyj
nym, w gminie Chotiaczów, o cztery wiorsty od siedziby gminy, 
o 12 wiorst na zachód od Włodzimierza, o 25 wiorst od Hrubieszo
wa. W 1881 roku miało 125 domów, 1666 mieszkańców, z czego 
89 procent Żydów, dwie cerkwie, kaplicę, synagogę, dom modli
twy żydowski, szkołę, stację pocztową, 110 sklepów, 13 rzemieśl
ników, fabrykę świec, trzy fabryki palonej mączki kostnej. Odby
wały się tu cztery jarmarki i miał siedzibę zarząd okręgu policyj
nego dla czterech gmin powiatu: Wierzby, Korytnica, Chotiaczów, 
Grzybowica. W Korytnicy znajdowała się filia parafii katolickiej, 
a dawniej klasztor kapucynów, założony w 1747 roku, którego koś
ciół został zamieniony później na parafialny. Rzeka Bug zaczyna 
być spławna od Uściługa. Pożar w kwietniu 1881 roku zniszczył 
I30 domów Jest to dawna osada. Jagiełło ucierał się tu ze Świdry- 
gajłą, idąc na Łuck w 1431 r. Wyprawiono stąd do Świdrygajły po 
raz ostatni posłów: Wojciecha Malskiego, kasztelana łęczyckiego 
i Zbigniewa Zarembę, kasztelana sieradzkiego, w celu nakłonię- 



11

nia go do zgody, byleby uznał swoją winę i przeprosił króla. Po
dług rewizyi zamku włodzimierskiego z 1545 r. Ustiłohow należy 
do Jaronina Krupskiego, zięcia Michała Kotowicza (Jabłonowski 
Rewizye 11). W1570 r. Jeromin Krupski płaci z Ustyhluga i Ludzi- 
na z 36 dymów 12 ogr. po 4 gr., a Mikołaj Lyssakowski kasztelan 
lubaczewski z Wierbey, Uszczyluga i wiosek ku nim należących: 
z 93 dym., 2 bojar putn. 4 ogr po 6 gr. 55 ogr. po 4 gr., 69 ogr. po 
2 gr., 17 komorników, 11 komorników ubogich po 2 gr. 3 kół młyn., 
2 kotły gorzałczane, 2 karczmy po 6 gr. W tymże również roku 
wykazano zaległy pobór od p. Jurgowej Howloczińskiej z czę
ści imion Owloczima, Haykow, Sławków i Uszcziługa z 20 dym., 
12 ogr. po 2 gr., 1 koła młyńskie, 24 gr i od części kola trzeciego 8 gr. 
W1577 r. Uścisług należy do Mikołaja Łysakowskiego, kasztelana 
chełmskiego, który płaci od 6 dymów łanowych, 9 ogr. po 2 gr., 
2 młyn, z 3 kół po 44 gr. Podług regestru poborowego pow. wło
dzimierskiego z 1583 r. wojewoda trocki książę Stefan Zbara
ski płaci ze wsi Uściługa od 16 dym., 9 ogr., 4 kół waln., 1 stęp., 
¥2 popa, część zaś należy do ks. Aleksandrowej Wiśniowieckiej 
(ob. Jabłonowski Rewizye, 20, 21, 72,112,116) W zeszłym wieku 
Uściług należy do ks. Lubomirskich, otrzymał około 1765 r. nową 
nazwę Rożyjampol, lecz takowa nie upowszechniła się”.

Istniała tu od 1757 roku parafia Najświętszego Imienia Pana 
Jezusa, którą w 1832 roku zlikwidowały władze rosyjskie, ale zo
stała przywrócona w 1920 roku. Miasteczko liczyło pięć tysięcy 
mieszkańców. Jednym z nich był przed I wojną światową Igor 
Strawiński (1882-1971), który osiedlił się tu w majątku żony Ka
tarzyny Nosenko.

Na temat Uściługa można też było przeczytać w „Ilustrowa
nym Przewodniku po Wołyniu” z 1929 roku autorstwa dr Mie
czysława Orłowicza: „Z poprzednią linią kolejową przecina się we 
Włodzimierzu Wołyńskim zbudowana w czasie wojny linia Zawa
da Zamość Hrubieszów Wojnica, biegnąca z zachodu na wschód, 
która na terytorium Wołynia wkracza na moście na Bugu przed 
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Uściługiem. Pierwszą stacją w granicach Wołynia jest Uściług, 
żydowskie miasteczko o 400 mieszkańcach, położone przy uj
ściu Ługu do Buga. Przed wojną liczyło 5000 mieszkańców. Ho
tele przy Włodzimierskiej nr 38 i 14, restauracja Łotwinowskiego 
przy Warszawskiej 49 i ul. Warszawskiej 14. W osiemnastym wie
ku nosiło miasteczko nazwę Różjampol. W początku osiemnaste
go wieku należało do Lubomirskich. Nad Bugiem zachowały się 
po zamku wały czworoboczne, dość wysokie według miejscowej 
tradycji usypane w trzynastym wieku. Stąd też ślady murów. Nie
gdyś był Uściług głównym portem handlowym Wołynia dla zboża 
spławianego Bugiem i Wisłą do Gdańska. Z tego czasu pozostało 
kilka dużych spichrzów oraz charakterystycznych domów zajezd
nych z obszernymi bramami. W jednym z nich z oryginalną facja
tą z osiemnastego wieku mieści się obecnie apteka. Niegdyś był tu 
klasztor Kapucynów, fundowany w 1747 roku, skasowany w 1832 
roku i zamieniony na parafialny, po 1863 roku zajęty na cerkiew 
prawosławną. W 1919 roku zwrócony katolikom. Za chórem cha
rakterystyczna kaplica. Uściług tak obecnie, jak w przedrozbio
rowej Polsce był najdalej na zachód wysuniętym miastem woje
wództwa wołyńskiego. Na zachód za Bugiem a na północ w lasach 
za Ługiem zaczynało się już województwo belzkie. Od południa 
i wschodu sąsiadowały z miasteczkiem dobra biskupie, dzięki 
urodzajności gleby dobrze zagospodarowane i gęsto zasiedlone.”

Dr Mieczysław Orłowicz podał też, że trzy kilometry na po
łudnie od Uściługa leży Choteczów, wieś o dwóch cerkwiach, 
okolicy czarnoziemnej, niegdyś własność łacińskich biskupów 
łuckich, później Moszyńskich, ostatnio Orzeszków, pięć kilome
trów na wschód Mikulicze, niegdyś centrum klucza władyków 
włodzimierskich, którzy mieli tu na obszarze 68 kilometrów kwa
dratowych siedem dobrze zagospodarowanych wsi, gdzie zacho
wały się kurhany z czasów najazdów tatarskich, 15 km za Bugiem 
Korytnica - miasteczko, ongiś siedziba starostwa niegrodowego, 
zniszczone w czasie najazdu szwedzkiego w 1656-60, gdy w Ko
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rytnicy zostało tylko ośmiu mieszczan, a po I rozbiorze ośrodek 
miniaturowego województwa bełzkiego. Z kolei 18 km na wschód 
od Uściługa, niedaleko Hrubieszowa nad Bugiem przy ujściu 
Huczwy leżał Gródek, gdzie miał stać zamek Wołyń, od którego 
wedle Długosza cała kraina miała wziąć nazwę.

Uściług należał do powiatu, którego stolicą był Włodzimierz 
Wołyński, znajdujący się trzynaście kilometrów na wschód od 
Uściługa, na wyniosłym brzegu rzeki Ług, otoczony błotami. Był 
to jeden z najstarszych grodów Rusi, a w 988 roku stal się sto
licą Księstwa Włodzimierskiego i biskupstwa prawosławnego. 
W 1349 roku zajął go król Kazimierz Wielki. Przez pewien czas 
należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a w 1569 roku wszedł 
w skład Korony. Z biegiem lat Włodzimerz Wołyński nabierał 
charakteru żydowskiego miasteczka. W 1861 roku liczył sześć ty
sięcy mieszkańców zamieszkałych w 317 domach (w tym jedynie 
27 murowanych). Miasto nie miało ani bruków, ani trotuarów, 
zaś jako przejścia dla pieszych służyły drewniane kładki, przerzu
cone nad błotem. W tym czasie mieszkało we Włodzimierzu jedy
nie 810 katolików. Znajdowała się tam fabryka tabaczna, fabryka 
świec, browar, trzy cegielnie, trzy destylarnie. W okresie między
wojennym Włodzimierz Wołyński stanowił siedzibę Szkoły Pod
chorążych Artylerii.

Ojciec Wowki Stanisław Brodecki urodził się 25 listopada 
1912 roku w miejscowości Ledno w powiecie kostopolskim, jako 
syn Franciszka i Heleny. Mając 21 lat został powołany do wojska 
i skierowany do Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu 
Wołyńskim. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej gospodarował 
na roli rodziców. Jego krewny Stanisław Brodowski od 31 sierp
nia 1928 roku właściciel hipoteczny nieruchomości, liczących 
11 hektarów i 2435 metrów kwadratowych położonych w osadzie 
Józefa Piłsudskiego w Uściługu, które otrzymał bezpłatnie na za
sadzie ustawy z 17 grudnia 1920 roku „O nadaniu ziemi żołnie
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rzom WP” 8 maja 1937 roku sprzedał mu dwie działki ziemi ornej 
i łąkowej 7,9000 hektarów.

Stanisław Brodecki wziął 6 czerwca 1937 roku ślub z Różą 
z domu Buczyło, urodzoną 5 kwietnia 1917 roku córką Jana i Bro
nisławy z domu Gierzban z pobliskego Załuża (pięć kilometrów 
od Uściługa). 6 września 1937 roku Stanisław Brodowski sprze
dał Stanisławowi Brodeckiemu pozostałą część nieruchomości, 
czyli 3,3435 ha ziemi ornej, wraz z zabudowanami mieszkalny
mi i gospodarczymi, ogrodem owocowym i wszystkimi drzewami 
znajdującymi się na niej. Tak oto Stanisław Brodecki rozpoczął 
samodzielne gospodarowanie. 3 października 1938 roku urodził 
się syn Ryszard. W sierpniu 1939 roku Stanisław Brodecki został 
powołany do służby w randze plutonowego w Wołyńskiej Bryga
dzie Kawalerii w Równem, dowodzonej przez pułkownika dyplo
mowanego Juliana Filipowicza.

Wołyńska Brygada Kawalerii składała się z 19 Pułku Ułanów 
Wołyńskich imienia generała Edmunda Różyckiego z siedzibą 
w Ostrogu, 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Równem, 2 Puł
ku Strzelców Konnych w Hrubieszowie, 2 Dywizjonu Artylerii 
Konnej imienia generała Józefa Sowińskiego, którego dowódz
two znajdowało się w Dubnie, 8 Szwadronu Pionierów w Rów
nem i 4 Szwadronu Łączności, także z siedzibą w Równem.

Stanisław Brodecki służył w 2 Dywizjonie Artylerii Konnej, 
który szczycił się tradycjami sięgającymi 30 lipca 1919 roku, kie
dy to 2 DAK powstał na bazie kadry 2 baterii 1 Dywizjonu Arty
lerii Konnej w Łomży. W 1938 roku dowódcą dywizjonu został 
34 letni podpułkownik Jan Olimpiusz Kamiński. Rodem z Cie
chanowa, potomek uczestników powstań listopadowego i stycz
niowego, syn oficera rosyjskiego, student medycyny uniwersy
tetów w Warszawie i Rostowie nad Donem, w 1916 roku został 
przydzielony jako sanitariusz do pułku artylerii. W rok potem wi
dzimy go w szeregach 1 Korpusu Polskiego generała Józefa Dow
bór Muśnickiego, gdzie awansował do stopnia ogniomistrza. Po 
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ukończeniu Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu służył w róż
nych jednostkach artyleryjskich.

Stanisław Brodecki zdawał sobie sprawę, że wojna z Niem
cami zbliża się nieuchronnie. Wierzył jednak w siłę polskiego 
wojska i był przekonany, że tę wojnę szybko wygrają. Niemniej 
znajdował się cały czas w swej jednostce wojskowej, która pozo
stawała w ciągłym pogotowiu bojowym. W sierpniu 1939 roku 
przebywał w Dubnie. A z końcem sierpnia 1939 roku wraz z Wo
łyńską Brygada Kawalerii, która została przydzielona do Grupy 
Operacyjnej „Piotrków” Armii „Łódź” dowodzonej przez genera
ła Aleksandra Piskora ruszył w kierunku południowo-zachodniej 
granicy z Trzecią Rzeszą.

W dniach 30-31 sierpnia 1939 roku Wołyńska Brygada Ka
walerii zajęła pozycje obronne wokół miejscowości Miedźmo 
w powiecie kłobuckim, znajdujące się około 30 kilometrów na 
północny- zachód od Częstochowy, frontem na zachód i połu
dniowy wschód. Kawalerzyści czekali, aż niemiecka 4 Dywizja 
Pancerna 10 armii, dowodzonej przez generała Waltera Reiche
nau przekroczy granicę z Polską. Wołyńska Brygada Kawalerii 
osłaniała lewe, czyli południowe skrzydło Armii „Łódź”, na które 
zgodnie z przewidywaniami dowództwa polskiego wyszło główne 
uderzenie 10 armii niemieckiej. Brygada miała powstrzymać atak 
niemiecki na przedpolu, aby umożliwić dokończenie mobilizacji 
polskich dywizji idących w tym rejonie na front. W tym celu WBK 
została dodatkowo wzmocniona 12 Pułkiem Ułanów Podolskich 
z Kresowej Brygady Kawalerii, batalionem piechoty z 30 Dywizji 
Piechoty oraz pociągiem pancernym „Śmiały”.

1 września 1939 roku około godziny 10,00 generał Geo
rg Hans Reinchardt, dowódca niemieckiej 4 Dywizji Pancernej 
wysłał do boju 36 pułk pancerny. Miał on za zadanie przebić się 
przez polskie linie obronne. Czołgi niemieckie dotarły do wsi Mo
kre, znajdującej się pięć kilometrów na zachód od miejscowości 
Miedźmo. Niemieccy czołgiści nie wiedzieli jednak, że znajduje 
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się tam doskonale zamaskowany i wstrzelany w teren 2 Dywizjon 
Artylerii Konnej Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Plutonowy Stani
sław Brodecki był pomocnikiem dowódcy jednej baterii. Na nie
mieckie czołgi runęła lawina zmasowanego ognia. Jednocześnie 
załamało się natarcie piechoty niemieckiej na skrzydła polskiego 
ugrupowania, które zostały odparte przez okopane w lasach pod
oddziały 19 Pułku Ułanów i IV batalionu 83 pułku piechoty. Do
wództwo niemieckie nie rezygnowało. O godzinie 12,00 do boju 
ruszył niemiecki 35 pułk pancerny, który zajął Mokrą i zmusił 
21 pułk ułanów do odwrotu, zadając mu ciężkie straty. Ale polska 
artyleria znowu przemówiła i to dość skutecznie. Stanisław Bro
decki i jego kanonierzy strzelali celnie. Zjawił się też polski pociąg 
pancerny „Śmiały”, który przegonił niemiecką piechotę, wdzie
rającą się na wiadukt pod torami kolejowymi, tuż za wsią oraz 
nacierające czołgi. Te ostatnie wycofując się wywołały panikę w 
niemieckich kolumnach zaopatrzeniowych. Dowódcy niemieccy 
musieli wówczas wstrzymać natarcie czołgów, aby móc przegru
pować swe szeregi. Dowódca dywizji niemieckiej wysłał do boju 
12 pułk strzelców zmotoryzowanych, aby obszedł polskie pozy
cje od północy, ale natknął się na szarżujący na nich dywizjon 
19 pułku ułanów, a wspierające piechotę czołgi niemieckie ostrze
lał polski pociąg pancerny „Śmiały”.

O godzinie 15,00 niemiecka 5 Brygada Pancerna (35 i 36 puł
ki pancerne) uderzyła jeszcze raz na wprost, zadając duże straty 
polskiej artylerii. Ale na nasypie kolejowym nadal trwał na swych 
stanowiskach 12 Pułk Ułanów. Natomiast 21 dywizjon tankietek 
i wozów pancernych, wsparty bronią przeciwpancerną 2 Pułku 
Strzelców Konnych zmusił 36 pułk pancerny do odwrotu do wsi 
Mokra. O godzinie 17,00 35 pułk pancerny znowu zaatakował wia
dukt kolejowy, ale jeszcze raz bez skutku. Wiadukt był doskona
le broniony i Niemcy musieli wycofać się ze znacznymi stratami. 
Po zmroku Wołyńska Brygada Kawaleria i wspierające ją poddo- 
działy piechoty wycofały się z zajmowanych pozycji. WBK straciła 
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w bitwie czterystu żołnierzy, pięć dział, cztery armatki przeciw
pancerne, kilkanaście karabinów maszynowych oraz pięćset koni. 
Ale niemiecka 4 Dywizja Pancerna miała daleko większe straty, 
straciła bowiem blisko 150 pojazdów, w tym 76 czołgów. Zginęło 
też więcej żołnierzy, niż po stronie polskiej. Przez kilka dni dywi
zja niemiecka była niezdolna do walki. Poza tym na skutek bitwy 
koło Mokrej nie udało się 4 Dywizji Pancernej okrążyć 7 Dywizji 
Piechoty. Szczególne męstwo w bitwie wykazali żołnierze 2 Dyo- 
nu Artylerii Konnej, prowadząc ogień na wprost z posiadanych 
przez siebie dział. Podpułkownik Jan Olimpiusz Kamiński okazał 
się znakomitym dowódcą, a jego artylerzyści świetnie wyszkolo
nymi żołnierzami. 2 września Wołyńska Brygada Kawalerii sta
wiała przez cały dzień opór 4 niemieckiej Dywizji Pancernej koło 
Ostrowów nad rzeką Biała Oksza w obecnej gminie Miedźmo. Na 
skutek tych walk ponad połowa wsi uległa zniszczeniu. 3 wrześ
nia 1939 roku WBK wycofała się na główną linię obrony w re
jon Łękińsko-Łękawa-Janów, skąd nocą z 2 na 3 września 2 Pułk 
Strzelców Konnych wraz z innymi jednostkami WBK nacierał na 
Kamieńsko, gdzie zniszczył kilkanaście cystern niemieckiej 1 Dy
wizji Pancernej. W walce zginęło około stu żołnierzy niemieckich. 
5 września pododdziały WBK doszły do Jeżowa i zdobyły Wolę 
Krzysztoporską, ale na skutek miażdżącej przewagi wroga wyco
fały się. 7 września 1939 roku wdały się w walki koło Zamościa 
i Żeromina z 18 Dywizją Piechoty, dowodzoną przez generała 
Friedricha Carla Cranza. Na skutek przewagi wroga WBK wycofa
ła się na Andrespol. 8 września 1939 roku WBK opóźniała marsz 
niemieckiego XVI Korpusu Pancernego na Warszawę i osłaniała 
skutecznie odwrót Armii „Łódź” koło Cyrusowej Woli. 9 wrześ
nia stacjonowała w lasach kolo Chlebowa, ale wycofała się przez 
Miedniowice, Szymanów i Kampinos do Puszczy Kampinowskiej, 
dokąd dotarła 10 września. W dwa dni potem Wołyńska Brygada 
Kawalerii weszła w skład Grupy Kawalerii, dowodzonej przez do
wódcę Nowogródzkiej Brygady Kawalerii generała Władysława 
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Andersa. W dzień potem walczyła z wojskami hitlerowskimi koło 
Mińska Mazowieckiego, zdobywając wieś Cyganka i obsadziła li
nię Cyganka-Choszczówka. Niestety hitlerowcy wyparli bryga
dę z Cyganki. W czasie działań bojowych część 12 Pułku Ulanów 
i 21 Pułku Ułanów weszła w skład Zbiorczej Brygady Kawalerii
1 wzięła udział w obronie Warszawy. Pozostałe pododdziały Wo
łyńskiej Brygady Kawalerii weszły wraz z Nowogródzką Brygadą 
Kawalerii w skład Frontu Północnego, dowodzonego przez gene
rała Stefana Dąb-Biernackiego. 22 września 1939 roku zmierzyły 
się z niemiecką 68 Dywizją Piechoty, dowodzoną przez pułkow
nika Georga Brauna koło Suchowoli. Walczyły też koło Krasno
brodu i Huty Rożanieckiej. Tam też znowu wyróżnił się w walce
2 Dywizjon Artylerii Konnej. Ostatnia szarża Wołyńskiej Bryga
dy Kawalerii wspólnie z Nowogródzką Brygadą Kawalerii miała 
miejsce koło miejscowości Morańce. Dnia 27 września 1939 roku 
generał Władysław Anders rozwiązał swoje zgrupowanie, poleca
jąc przebijać się do granicy i dalej na zachód, do Francji.

Podpułkownik Jan Olimpiusz Kamiński, ranny dostał się do 
niewoli, ale zbiegł z niej dnia 7 listopada 1939 roku i przeszedł 
przez granicę węgierską, po czym dotarł do Francji, gdzie zna
lazł się w szeregach Armii Polskiej. Generał Władysław Sikorski 
powierzył mu zorganizowanie, a potem dowództwo Pułku Arty
lerii Ciężkiej. Po upadku Francji pułkownik Jan Olimpiusz Ka
miński przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie w Szkocji do
wodził dywizjonem artylerii 1 Samodzielnej Brygady Spadochro
nowej. Potem pełnił funkcję zastępcy dowódcy 1 Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej i w jej szeregach uczestniczył w dniach 
21-26 września 1944 roku w wielkiej, niestety nieudanej opera
cji desantowej na Arnhem. Po powrocie do Wielkiej Brytanii zo
stał zastępcą dowódcy artylerii 1 Korpusu Polskiego Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Po II wojnie światowej wrócił do Polski. 
Zmarł w 1986 roku w Warszawie.
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Po rozbiciu oddziałów Grupy Kawalerii generała Władysła
wa Andersa w drugiej połowie września 1939 roku podwładny 
pułkownika Jana Olimpiusza Kamińskiego, plutonowy Stanisław 
Brodecki po nieudanej próbie przekroczenia granicy węgierskiej 
także dostał się do niewoli niemieckiej. Zapewne chciał wypełnić 
rozkaz generała Władysława Andersa i przedrzeć się do Francji, 
aby dalej walczyć z wrogiem. W niewoli prawdopodobnie praco
wał w gospodarstwie niemieckim i korzystając ze względnej swo
body uciekł w połowie 1941 roku i udał się w kierunku Uściługa. 
Tutaj dowiedział się, że obroną pobliskiego Włodzimierza Wołyń
skiego we wrześniu 1939 roku dowodził generał Mieczysław Ma
kary Smorawiński, ale wobec nadejścia 19 września przeważają
cych sił nieprzyjaciela postanowił wszcząć z Sowietami rozmowy 
kapitulacyjne. Dowództwo sowieckie zażądało od niego rozbroje
nia podległych mu odddziałów. Obiecywało, że będą one mogły 
dojść do Bugu i przedostać się na drugą stronę, gdzie znajdowa
ły się już wojska niemieckie. Ale umowa ta nie została dotrzy
mana. Wojska sowieckie zawróciły nad Bugiem rozbrojonych już 
żołnierzy. Zostali oni przewiezieni w głąb Sowietów, a oficerowie 
trafili do obozu jenieckiego w Kozielsku, potem zaś jak to wyszło 
na jaw już w 1943 roku zostali zamordowani w Katyniu. Niemal 
natychmiast po wkroczeniu wojsk sowieckich do Włodzimierza 
Wołyńskiego zawiązała się konspiracja niepodległościowa. Po
wstał tam zalążek komórki Służby Zwycięstwu Polski. Utworzyli 
go zawodowi wojskowi, których nie brakowało w tym mieście, a 
którym udało się uniknąć niewoli. Tu przecież przed wojną sta
cjonowała Szkoła Podchorążych Artylerii, której stanowili kadrę. 
Konspirację wojskową wspomogli miejscowi kapłani. Proboszcz 
parafii Świętych Joachima i Anny ks. Bronisław Galicki i wikary 
ks. Józef Kazimierz Czurko pomagali materialnie uciekinierom 
wojennym. Również proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezu
sowego, ks. Stanisław Kobyłecki włączył się do działalności kon
spiracyjnej. Wspomniani księża zostali jednak aresztowani wios
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ną 1940 roku. Komendantura NKWD we Włodzimierzu Wołyń
skim wpadła też na trop organizacji niepodległościowej, założonej 
16 lipca 1940 roku. Więzienie włodzimierskie zapełniło się wów
czas aresztantami, którzy byli nieludzko torturowani w czasie 
przesłuchań.

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy NKWD trwało 
aż do wybuchu wojny z Niemcami. I choć w tym momencie do
tychczasowi wrogowie stawali się sojusznikami, to jednak komen
dantura sowieckiej bezpieki nadal traktowała polskich patriotów, 
jako wrogów. Gdy wojska niemieckie zbliżyły się do Włodzimie
rza Wołyńskiego 25 czerwca 1941 roku, uciekające władze so
wieckie zdążyły jeszcze rozstrzelać 25 więźniów przebywających 
w tamtejszym więzieniu. Zginęli wtedy księża Galicki i Czurko, 
a ksiądz Kobyłecki cudem ocalał pośród zwału trupów.

Po wejściu wojsk hitlerowskich do Włodzimierza Wołyń
skiego niewiele zmieniło się w życiu tamtejszych polskich miesz
kańców. Nacjonaliści ukraińscy, współpracujący z władzami hit
lerowskimi gorliwie prowadzili działalność, zmierzającą do zde
maskowania polskiego podziemia.

20 kwietnia 1942 roku przyszedł na świat, jako drugi syn 
Włodzimierz Brodecki, który został ochrzczony w miejscowym 
kościele pw. Najświętszego Imienia Pana Jezusa.

Ojciec Wowki pracował wtedy w tartaku. Jednocześnie dzia
łał w konspiracji. Przybrał pseudonim „Ponury”. Początkowo Ko
menda Główna AK nie uważała Wołynia za obszar pierwszopla
nowych działań. Zmieniło się to w monencie, gdy zaczęły się po
gromy polskich wsi na Wołyniu, dokonywane przez nacjonalistów 
ukraińskich. Już 13 listopada 1942 roku w miejscowści Obórka 
w powiecie łuckim zginęło pięćdziesięciu Polaków, a 24 grudnia 
w miejscowości Połonka także w powiecie łuckim - sześćdziesię
ciu. Oczywiście Wowka nie pamięta tych zdarzeń, ale po latach 
nasłuchał się od rodziców strasznych opowieści o pogromach 
dokonywanych na rodakach przez nacjonalistów ukraińskich 
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i uświadomił sobie, w jakim znajdował się wtedy niebezpieczeń
stwie. Pogromy nasiliły się w następnym roku. 9 stycznia 1943 
w Parosławiu Pierwszym w powiecie Sarny zginęło 173 Polaków, 
a 23 kwietnia 1943 roku w Janowej Dolinie w powiecie Kostopol 
aż sześciuset. Komenda Główna AK powołała wtedy Okręg Wołyń 
z trzema obwodami. Jednym z nich był obwód we Włodzimierzu 
Wołyńskim „Ława”, którego pierwszym komendantem do maja 
1943 roku był podporucznik Jan Koziński ps. „Kierej”, „Kosa”. 
Następnie do stycznia 1944 roku funkcję komendanta pełnił po
rucznik Sylwester Brokowski ps. „Bogoria”, „Mały”. Po nim funk
cję komendanta obwodu sprawował podporucznik Jan Kubalski 
ps.„Grot”. Obwód składał się z trzech odcinków. Jednym z nich 
był odcinek III Włodzimierz Wołyński-miasto, którego komen
dantem był także podporucznik Jan Kubalski. Tu służył w kon
spiracji ojciec Wowki. Plutonowy Stanisław Brodecki „Ponury” 
przyczynił się do zorganizowania placówki AK w Uścilugu, od
bierając przysięgę od kilku kandydatów. Służył mu do tego nie
wielki, składany, drewniany krzyż. Placówka ta znajdowała się 
w stanie embrionalnym, ponieważ nadal była niewielka liczebnie 
i prowadziła jedynie działalność wywiadowczą, przekazując mel
dunki komendzie III odcinka. Ale gromadziła także broń i pew
nego dnia Róża Brodecka wywiozła ze swej szopy stos karabinów 
na furmance, ukrywając je pod słomą. Broń trafiła do placówki 
samoobrony w Bielinie Karczunku. Natomiast młodsza siostra 
mamy Wowki, Hala przeszmuglowała do oddziału partyzanckie
go rozmontowany karabin maszynowy.

Prawdopodobnie ktoś doniósł, że w gospodarstwie Brode
ckich znajdował się arsenał, bo ojciec Wowki został aresztowany 
przez Gestapo i najpierw znalazł się w areszcie w Uściługu, a po
tem został przewieziony do więzienia we Włodzimierzu. Ale ro
dzina za pomocą pewnego aptekarza i lekarza weterynarii wyku
piła go. Po tym incydencie ojciec Wowki już nie wrócił do domu. 
Poszedł jako „spalony” do partyzantki. Tymczasem fala pogro



22

mów zbliżała się do Włodzimierza Wołyńskiego. W nocy z 23 na 
24 maja 1943 najonaliści ukraińscy spalili wszystkie polskie dwo
ry i folwarki w powiecie. W lipcowe noce 1943 znowu zajaśniały 
łuny w 28 palonych polskich miejscowościach.

Wołyńska Dywizja 
i Warszawska Brygada

Nie było czasu do stracenia, jeśli rodzina Brodeckich chciała 
ocalić życie. Mieli wtedy już dwóch synów i córkę Jadwigę uro
dzoną 10 października 1943 roku. Z końcem stycznia 1944 roku 
do domu Brodeckich zapukała Luba Ukrainka, koleżanka mamy 
Wowki z czasów szkolnych.

- Róża uciekaj! Lada chwila mogą do was przyjść bande
rowcy - ostrzegła. Ojciec Luby podjął się przewieźć ich furmanką 
na drugą stronę Bugu. Pojechali do Zosina, ale mostu pilnowali 
żołnierze niemieccy i nie udało się go przekroczyć bez przepust
ki. Trzeba było sforsować Bug, który był zamarznięty. Ale po po
konaniu rzeki nie skończyły się kłopoty. Nie mogli wyjechać na 
wysoką skarpę nadbrzeżną i musieli przeprzęgać konie. Pierwszą 
noc spędzili w opuszczonej starej cegielni, nadsłuchując, czy nie 
zbliżają się banderowcy. Rano pojechali pięć kilometrów na pół
noc do Łużkowa w okolice Horodła, gdzie mieszkała siostra mat
ki, Janina Juszczuk. Tam przetrwali do końca wojny. Natomiast 
ojciec Wowki udał się na miejsce postoju wielkiego zgrupowania 
partyzanckiego. Dowództwo AK okręgu Wołyń podjęło bowiem 
działania w ramach akcji „Burza”, w rezultacie których powsta
ła 28 stycznia 1944 roku w miejscowości Suszybaba 27 Wołyń
ska Dywizja Piechoty AK. Składała się ona z dwóch zgrupowań: 
Kowel („Gromada”), z którego powstał potem 55 pułk piecho
ty AK i Włodzimierz Wołyński („Osnowa”), który stanowił bazę 
23 pułku piechoty AK. Dowódcą „Osnowy” był kapitan Kazimierz 
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Rzaniak („Garda”). Zgrupowanie składało się z sztabu (plutony 
żandarmerii i ochrony sztabu, saperów, łączności, zwiadowczy, 
kwatermistrzostwo) oraz i i n baonów 23 pułku piechoty („Bo
goria” i „Lech”), 1 baonu 24 pułku piechoty („Łuna”), samodziel
nej kompanii Sokół II, 19 pułku ułanów „Jarosław”. 27 Wołyńska 
Dywizja Piechoty AK liczyła w sumie dziewięć baonów piechoty, 
dwa szwadrony kawalerii, jedną samodzielną kompanię i oddzia
ły logistyczne (w tym dwa szpitale połowę). Razem skupiała 6500 
żołnierzy.

Tymczasem reszta rodziny doczekała się 22 lipca 1944 roku 
przybycia wojsk 1 Frontu Białoruskiego, w skład którego wcho
dziła 1 Armia WP. Wojska hitlerowskie wycofały się stamtąd 
wcześniej i nie stawiały oporu, bowiem impet natarcia wojsk so
wieckich był rzeczywiście imponujący. Z końcem lipca 1944 roku 
ojciec Wowki, dotąd przebywający w konspiracji po utracie kon
taktu z dowództwem 27 Wołyńskiej Dywizji AK, która w tym cza
sie po uprzedniej dyslokacji znajdowała się w rejonie Lubartowa 
zgłosił się do wojska „lubelskiego”, czyli 1 Armii WP. Przed ko
misją poborową zataił swą przynależność do AK. Nie wykluczo
ne, że w ten sposób chciał odsunąć od siebie niebezpieczeństwo 
aresztowania przez NKWD i podzielenia losu kolegów z konspi
racji. Prawdopodobnie podał jedynie, że był plutonowym w 2 Dy
wizjonie Artylerii Konnej i walczył w kampanii wrześniowej 1939 
roku.

Na razie został przydzielony do Ewakuacyjnego Szpitala 
nr. 63 w Chełmie, gdzie komendantem był kapitan lekarz doktor 
nauk medycznych Konrad Szpilman. Zapewne ojca Wowki ciąg
nęło do koni. Ale na razie nic nie wskazywało na to, że otrzyma 
przydział do 1 Samodzielnej Brygady Kawalerii, która w tym cza
sie stacjonowała krótko w Chełmie. Formowała się ona od mar
ca do maja 1944 roku w Trościańcu na południowy wschód od 
Sum na Ukrainie. Ułani dostali wtedy szable kozackie wz. 1891 
w drewnianych pochwach, tzw. saszki oraz poniemieckie ostrogi. 



24

Początkowo mieli buty dla piechoty z owijaczami, co nieco raziło, 
bo kawalerzyści zawsze nosili wysokie buty z cholewami.

Rozkazem Naczelnego Dowódcy Armii Polskiej w ZSRR 
nr.38 z dnia 8 maja 1944 roku 1 SBK weszła w skład tej armii, 
a od 6 sierpnia 1944 roku znalazła się w ramach 1 Armii WP. Żoł
nierze pochodzili z polskich jednostek liniowych: 19 Pułku Uła
nów Wołyńskich, 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, 6 Pułku 
Ułanów Kaniowskich, 9 Pułku Ułanów Małopolskich, 12 Pułku 
Ułanów Podolskich, 16 Pułku Ułanów Jazłowieckich, 23 Pułku 
Ułanów Grodzieńskich oraz 2 i 3 Pułków Strzelców Konnych. Za
pewne ojciec Wowki znalazł w jej szeregach wielu znajomych z 
kampanii wrześniowej 1939 roku i wraz z nimi cieszył się, że nad
chodzi czas odwetu. Natomiast 1 Samodzielna Brygada Kawalerii 
składała się z 2 i 3 Pułków Ułanów, 4 Dywizjonu Artylerii Konnej 
(12 armat kal. 76 mm ZIS 3), dywizjonu szkolnego, 8 baterii prze
ciwlotniczej, 12 szwadronu saperów i służb (szwadrony: medycz
ny, sanitarny, zabezpieczenia technicznego, łączności, kolum
na taborowa, park amunicyjny, ambulans weterynaryjny, stacja 
pocztowa). Dowódcą brygady od 12 kwietnia 1944 roku był puł
kownik Włodzimierz Radziwanowicz. W dniach 4, 6 i 13 czerwca 
1944 roku żołnierze brygady złożyli przysięgę wojskową w Do- 
brzyńcu Wielkim. W czerwcu 1944 roku 1 Samodzielna Brygada 
Kawalerii osiągnęła gotowość bojową i jak wiadomo została skie
rowana do Chełma, gdzie przebywała ponad miesiąc. 15 sierpnia 
1944 roku wyruszyła do Lublina. Tam defilowała przed przewod
niczącym KRN i PKWN Bolesławem Bierutem, nie bardzo zdając 
sobie sprawę, że reprezentuje on marionetkowy rząd polski pod 
sowiecką egidą. 1 SBK liczyła wtedy 3500 żołnierzy i oficerów. 
Społeczeństwo Lublina (czytaj PKWN), ufundowało sztandar 
brygadzie, wyhaftowany przez miejscowe zakonnice, który został 
wręczony już na froncie.

We wrześniu 1944 roku brygada została skierowana na 
przyczółek warecko-magnuszewski. Jeszcze niedawno toczyły się 
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tam zacięte walki. Przyczółek powstał na początku sierpnia 1944 
roku. Utworzyły go jednostki 8 Armii Gwardii generała Wasilija 
Czujkowa z 1 Frontu Białoruskiego dowodzonego przez marszał
ka Konstantego Rokossowskiego. Wojska sowieckie sforsowały 
Wisłę i dotarły do linii Pilicy i Radomki, osiągając od 1 do 4 sierp
nia 1944 roku głębokość 15 kilometrów i szerokość 18 kilome
trów. Wojska niemieckie usiłowały zlikwidować przyczółek. Dnia 
9 sierpnia 1944 roku na pozycje sowieckie uderzyło 140 czołgów 
i 90 samochodów pancernych Dywizji Pancerno-Samochodowej 
„Herman Goering” oraz 90 czołgów i 40 dział pancernych 19 Dy
wizji Pancernej. Wojska sowieckie zostały wówczas wsparte przez 
1 Brygadę Pancerną imienia Bohaterów Westerplatte (22 tysięcy 
żołnierzy i 86 czołgów), co pozwoliło na zmianę sytuacji na tym 
odcinku frontu. 14 sierpnia polscy czołgiści i sowiecka piechota 
opanowali miejscowość Studzianki i utrzymali przyczółek. Kawa- 
lerzyści polscy przebywali tam w dniach 3-12 września 1944 
roku, stacjonując u ujścia rzeki Pilicy i Wilgi, na prawym skrzyd
le 1 Armii WP. W dniach 15 - 23 września 1944 roku zluzowa
li 1 Dywizję Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, przebywają
cą na pozycjach obronnych na warszawskiej Pradze. 27 września 
1944 roku brygada ruszyła przez Dobrzyniec-Sępochów, dociera
jąc Kołbieli, miejscowości z początków XV wieku, położonej na 
Równinie Garwolińskiej na południowy wschód od Otwocka nad 
rzeką Świder. 29 września 1944 roku kawalerzyści przejęli pozy
cje obronne 4 Dywizji Piechoty na lewym skrzydle 1 Armii WP 
w rejonie miejscowości Świdry Małe i Karczewa w powiecie otwo
ckim, miasta od 1548 roku, ze zbudowanym w stylu piemonckie- 
go baroku kościołem świętego Bartłomieja i parkiem, w którym 
stał ośmioletni pomnik Chrystusa Króla.

Tymczasem 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK została 
już 25 lipca 1944 roku rozbrojona przez wojska sowieckie, a jej 
żołnierze osadzeni w obozie przejściowym w Skrobowie (obec
nie gmina Lubartów w powiecie lubartowskim). Zajęli się nimi 
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wnikliwie funkcjonariusze NKWD. Wielu z partyzantów cze
kał smutny los, którego udało się uniknąć Stanisławowi Brode
ckiemu. Ten zaś służąc w szpitalu ewakuacyjnym został z dniem 
24 grudnia 1944 roku awansowany do stopnia sierżanta z pra
wem noszenia broni palnej. Szpital podążał tuż za jednostkami 
frontowymi i wkrótce potem sierżant Stanisław Brodecki otrzy
mał przydział do 2 Pułku Ulanów. W skład brygady wchodził jak 
wiadomo 6 szwadron medyczno-sanitarny i jeden z plutonów 
szwadronu został podporządkowany 2 Pułkowi Kawalerii. Nie 
wiadomo do końca, jaką ojciec Wowki posiadał funkcję, ponie
waż dokumenty 2 Pułku Kawalerii uległy zniszczeniu. Zapewne 
z uwagi na stopień sierżanta mógł być szefem szwadronu, albo, co 
bardziej prawdopodobne zastępcą dowódcy plutonu.

Dnia 16 stycznia 1945 roku 1 SBK ponownie sforsowała Wi
słę i zbliżyła się do Warszawy od strony Służewca, części dzielni
cy Mokotów, gdzie walczyła m.in. na terenie istniejących od 1939 
roku torów konnych wyścigów służewieckich. 17 stycznia 1945 
roku znowu ruszyła do walki. 4 Dywizjon Artylerii zamykał ko
lumnę główną 1 SBK. Kawalerzyści walczyli o Ochotę i Wolę, aż 
zatrzymali się w Królikarni. Nazajutrz jedna kolumna uderzyła 
na Marszałkowską, druga na aleję Niepodległości, docierając do 
alei Jerozolimskich. Potem kawalerzyści nacierali na ulice Towa
rową i Wolską. O godzinie dwunastej stanęli przy ulicy Sokołow
skiej koło kościoła świętego Wawrzyńca.

19 stycznia 1945 roku 1 Samodzielna Brygada Kawalerii 
opanowała Błonie. Stamtąd dostała rozkaz wymarszu na północ 
i 29 stycznia 1945 roku osiągnęła Bydgoszcz. 1 lutego 1945 roku 
stacjonowała w Nadarzycach, jako odwód 1 Armii WP. Następ
nie walczyła w rejonie Flederborn (Podgaje) obecnie w gminie 
Okonek w powiecie Złotów. Tam starła się z łotewską 15 Dywizją 
Grenadierów SS, której żołnierze wcześniej po wzięciu do niewoli 
32 żołnierzy 4 kompanii 3 pułku piechoty 1 Dywizji Piechoty, 
związali im ręce drutem kolczastym i spalili żywcem w stodole. 
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Kawalerzyści pomścili kolegów. 12 lutego 1945 roku wraz z podo- 
działami 4 i 6 Dywizji Piechoty nacierali na miasto Jastrów, po
łożone malowniczo w dolinie rzeki Gwdy nad rzeką Oską. 13 lute
go 1945 roku 1 SBK stoczyła krwawy bój w rejonie miejscowości 
Wielboki i Sośnica (obecnie w powiecie drawskim).

Dnia 19 lutego 1945 roku rozkazem Naczelnego Dowództwa 
Wojska Polskiego za zasługi w walkach o Warszawę 1 Samodziel
na Brygada Kawalerii otrzymała miano Warszawskiej.

28 lutego 1945 roku 1 WSBK zajęła pozycje w lesie położo
nym pięć kilometrów na wschód od Schónfelde (Borujsko). Wio
ska ta znajdowała się pięć kilometrów na północ od miastecz
ka Miłosławiec. 1 WSBK znalazła się w drugim rzucie polskiego 
ugrupowania na styku 4 i 2 Dywizji Piechoty.

Major Walerian Bogdanowicz utworzył w brygadzie grupę 
bojową, składającą się z dwóch szwadronów, wzmocnionych ce- 
kaemami, czterema działami kał. 76 mm i dwudziestoma czoł
gami T34/85 z 1 Brygady Pancernej imienia Bohaterów Wester
platte. Miała ona uderzyć w celu wsparcia działań wojsk pierw
szego rzutu.

1 marca 1945 roku o godzinie 8,30 rozpoczęło się przygo
towanie artyleryjskie i lotnicze. Po pół godzinie do natarcia ru
szyły kompanie 1 i 2 Dywizji Piechoty oraz 14 pułk piechoty 
6 Dywizji Piechoty. Teren był trudny i rozmokły. Hitlerowcy za
trzymali jednak, nacierającą na otwartym terenie 2 Dywizję Pie
choty przed Borujskiem, prowadząc z bunkrów położonych na 
wzgórzach skuteczny ogień z broni maszynowej i przeciwpancer
nej. Natarcie 6 pułku piechoty na Żabno koło Borujska utknęło 

w miejscu. Także 5 pułk piechoty i 2 batalion czołgów nie mogły 
ruszyć dalej. Dowódca 2 Dywizji Piechoty wprowadził o godzinie 
szesnastej do walki 4 pułk piechoty, 1 batalion czołgów, baterię 
13 pułku artylerii pancernej i batalion piechoty zmotoryzowanej 
z 1 Brygady Pancernej imienia Bohaterów Westerplatte, jako de
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sant na czołgach. Niestety i to natarcie zatrzymało się przed bun
krami niemieckimi.

Wówczas dowódca 1 Armii WP generał Stanisław Popław
ski wydał rozkaz konnej grupie bojowej 1 Warszawskiej Samo
dzielnej Brygady Kawalerii. Ułani runęli do szarży. Hitlerowcy na 
ich widok wprost zbaranieli. Kawalerzyści wdarli się do Borujska 
i w walce na szable i bagnety zdobyli miejscowość, odnosząc przy 
tym niewielkie straty: siedmiu poległych, dziesięciu rannych. Po 
bitwie bowiem okazało się, że 2 Dywizja Piechoty miała 124 za
bitych, 254 rannych, a 1 Brygada Pancerna szesnastu zabitych 
i trzydziestu rannych. Natomast wojska niemieckie straciły po
nad pięćset zabitych. Do niewoli dostało się pięćdziesięciu żoł
nierzy niemieckich.

W następnych dniach 1 Warszawska Samodzielna Bryga
da Kawalerii zajęła Greifenberg im Pommern (Gryfice) nad rze
ką Regą, miasto położone dwadzieścia dwa kilometry od Bałty
ku, sięgające tradycjami dziesiątego wieku, z prawami miejskimi 
od 1262 roku i 17 marca 1945 roku weszła do Trepslauer Deep 
albo Regamunde (Mrzeżyno), gdzie wzięła udział w zaślubinach 
z morzem. 7 kwietnia 1945 roku osiągnęła miejscowość Przebier- 
nów, znalazła się nad brzegami rzeki Dziwna i dotarła do Zalewu 
Szczecińskiego. 18 kwietnia 1945 roku 1 Warszawska Samodziel
na Brygada Kawalerii przekroczyła Odrę na moście pontonowym 
w rejonie Starych Łysogórek. Otrzymała zadanie zajęcie pozycji 
koło Ferdinandsdorf, Wiistrow i Altreetz, zaś Dywizjon Artylerii 
Konnej w lesie kolo Altfranft. W dzień potem 1 WSBK zabezpie
czała lewe skrzydło 1 Armii WP na styku z sowiecką 47 Armią, 
w rejonie Sonneberg-Wriesen. Przebywała tam do 20 kwietnia 
1945 roku. Stamtąd 1 Warszawska Samodzielna Brygada Kawa
lerii ruszyła na zachód.

Przeciwko nacierającym wojskom sowieckim i polskim mia
ła stawać Grupa Armijna generała Waffen SS Felixa Steinera, 
znakomitego i innowacyjnego dowódcy niemieckiego, składają-
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Ojciec Wowki i jego kawalerzyści

ca się z czterech dywizji pancernych, dywizji niszczycieli czołgów 
i trzech brygad piechoty. Szykowało się kolejne krwawe starcie, 
bowiem zdesperowani hitlerowcy nie zamierzali tanio sprzedać 
swej skóry. Nazistowska propaganda wmawiała im, że stanowią 
ostatnią nadzieję Fiihrera, a oni całkowicie otumianieni ideolo
gią i nierealnymi wizjami zwycięstwa dzięki nieistniejącej Wun
derwaffe postanowili pozostać wierni faszystowskiej przysiędze.

Dnia 21 kwietnia 1 Warszawska Samodzielna Brygada Ka
walerii miała do godziny drugiej rano wyjść na rubież Hackel- 
berg i Brunow. Główne zadanie przypadło tu 3 Pułkowi Ułanów 
i Dywizjonowi Artylerii Konnej, które stoczyły bitwę koło Hac- 
kelberg i ścigały nieprzyjaciela do Gruntal. W bitwie tej zginęło 
250 żołnierzy niemieckich. Ze strony polskiej był jeden zabity 
i dziewiętnastu rannych. 22 kwietnia 1945 roku patrole 1 WSBK 
doszły do kanału Odra-Hawela. Wieczorem 1 Warszawska Samo



30

dzielna Brygada Kawalerii osiągnęła rejon Wandlitz i Basdorf, 
prowadząc pościg za nieprzyjacielem na południe od Oranien- 
burga do kanału Hohenzollernów, na zachód od Zuhldorsdorf. 
23 kwietnia 1945 roku 1 Warszawska Samodzielna Brygada Ka
walerii osiągnęła Borgsdorf i Birkenwerder, w dzień potem ma
szerowała na Kónigshorst, Grunfelde, Statfelde oraz Fiatów. Koło 
Linum 1 Warszawska Samodzielna Brygada Kawalerii starła się 
z nieprzyjacielem, ale bez rezultatu, bowiem natrafiła na silną 
obronę. Wówczas zaszyła się w lasach Schwannter Germandorf 
koło Oranienburga. W tym czasie 4 Dywizjon Artylerii Konnej 
przebywał w Pausin. Żołnierze polscy zobaczyli drogowskaz, in
formujący, że do Berlina jest 10 kilometrów, a do Bramy Bran
denburskiej 21 kilometrów. Brygada nacierała więc dalej i zaję
ła Bernau oraz Schónow, graniczący z Berlinem. Stąd do stolicy 
Niemiec było już tylko trzy kilometry. Wysłany przez dowództwo 
patrol pod dowództwem porucznika Ostrowskiego wjechał do 
miasta, oglądając puste, płonące ulice z wiszącymi białymi flaga
mi. Porucznik zauważył leżącą na ziemi tabliczkę z nazwą ulicy: 
Eupenerstrasse. Zabrał ją, jako dowód, że wszedł do miasta. Jak 
okazało się, dotarł jakieś osiem kilometrów w głąb Berlina.

Dnia 25 kwietnia 1945 roku sowieckie 2 Armia Pancerna 
i 47 Armia spotkały się na zachód od Berlina z 4 Armią Pancer
ną 1 Frontu Ukraińskiego. Tak oto Berlin został okrążony. Dnia 
27 kwietnia 1 Warszawska Samodzielna Brygada Kawalerii nacie
rała na rubież Kremmen - Sommerfield, zaś w cztery dni potem 
na Flatau. 2 maja brygada zajęła folwark Elslacke koło Elsackelt 
w rejonie Hohenaunen. Tego dnia do dowództwa brygady przy
szła wiadomość o upadku Berlina. Wojna miała się ku końcowi, 
ale mimo to nie brakowało uzbrojonych grupek hitlerowców, go
towych walczyć do ostatniej kropli krwi. Dlatego 3 maja 1945 
roku 2 Pułk Ułanów przeprowadził rozpoznanie przepraw na rze
ce Haweli. Brygada przekroczyła ją w rejonie miejscowości Neu- 
monkenberg i Schóllene. 4 maja 1945 roku 2 Pułk Ułanów stoczył 
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ostatnią walkę z niedobitkami armii hitlerowskiej koło Neuscho- 
llene i Karlstahl. W dniach 6-7 maja 1945 roku poddziały bryga
dy znajdowały się w Pausin, Schólene, Stolzenhaugen. Najdalej 
na zachód dotarły one do Sandau (Elba). Za rzeką już widać było 
wojska amerykańskie.

Po ogłoszeniu 9 maja 1945 roku przez Naczelne Dowództwo 
Armii Czerwonej zakończenia działań wojennych w Niemczech 
dowództwo 1 Armii WP nakazało koncentrację 1WSBK w Seelow. 
Potem przez tydzień 1 WSBK stacjonowała w rejonie Wadlitz- 
Stolzhagen, na wschód od Oranienburga.

Stamtąd brygada wymaszerowała z powrotem na wschód, 
kierując się do Gozdowie, gdzie przekraczali granicę. Tak oto 
1 Warszawska Samodzielna Brygada Kawalerii, przekształcona 
formalnie w 1 Warszawską Dywizję Kawalerii wróciła do kraju. 
Jej żołnierze z dumą przekraczali ponownie Odrę. Mieli czym po
szczycić się, ponieważ wykonali testament swych kolegów z kawa
leryjskich brygad września 1939 roku, które uległy w zaciętej nie
równej walce: konie przeciw czołgom. W ciągu swego istnienia, 
przez 12 miesięcy 1 Warszawska Samodzielna Brygada Kawalerii 
przebyła szlak bojowy długości 2650 kilometrów, z tego przez 87 
dni znajdowała się w bezpośrednim kontakcie z nieprzyjacielem, 
a przez 46 dni w natarciu. W wyniku jej działań poległo 1330 żoł
nierzy niemieckich, a 1842 dostało się do niewoli. 1 WSBK znisz
czyła pięć dział przeciwlotniczych, osiem wozów pancernych, 
31 ciężarówek, zestrzeliła dziewięć samolotów. Zdobyła 2470 
koni. Własne straty, to 1263 żołnierzy (40,4 procent stanu), w tym 
255 poległych. 15 maja 1945 roku 1 WSBK wchodząca od 7 maja 
1945 roku formalnie w skład 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii 
została przeformowana. Natomiast sierżant Stanisław Brodecki 
został skierowany, jako kwatermistrz do Szpitala Garnizonowe
go w Chełmie Lubelskim i mianowany rozkazem nr. 03 z dnia 
6 listopada 1945 roku D.O.W. VII Lublin, a podpisanym przez 
majora lekarza dr med. M. Maksymiuka podoficerem zawodo
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wym. Wracał nieomal w rodzinne strony. Chełm wchodził przed 
wiekami w skład Grodów Czerwieńskich. Tu miał swą siedzibę 
Daniel vel Daniło Romanowicz książę halicko-włodzimierski, 
który zbudował tu monumentalny zamek, a w 1253 roku ogłosił 
się królem Rusi.

O Ziemię Chełmską ubiegali się Litwini, Węgrzy i Polacy, 
ale pod koniec XIV wieku została ona przyłączona do Królestwa 
Polskiego. W 1387 roku królowa Jadwiga dokonała inkorporacji, 
a w 1392 roku król Władysław Jagiełło dokonał formalnej loka
cji miasta na prawie magdeburskim. Rozwój miasta zahamowały 
wydarzenia siedemnastego wieku, gdy na Chełm najeżdżały woj
ska kozackie, szwedzkie i rosyjskie. Za czasów króla Augusta III 
powstało tu jednak szereg barokowych świątyń katolickich. Po
tem niestety były rozbiory. Początkowo Chełm przypadł Austrii, 
potem jednak Rosji, której władze utworzyły tu gubernię. Chełm 
był miastem garnizonowym od 1877 roku. Stacjonowało tu pięć 
tysięcy żołnierzy carskich. Od 1888 roku zaczęli tu budować ko
szary przy ulicy Moskiewskiej (potem nazywała się ona Pilichow- 
ska). Stacjonowały tu 65 Moskiewski i 66 Butyrski Pułki Piecho
ty oraz sztab 17 Dywizji Piechoty. Z kolei na Wygonie Miejskim 
powstały stajnie i maneż do ujeżdżania koni. Natomiast w 1892 
roku władze rosyjskie rozpoczęły budowę szpitala wojskowe
go w zachodniej części miasta, na południe od drogi w kierunku 
na Wygon Miejski i Lublin przy ulicy Hrubieszowskiej, tuż kolo 
lasku Borek. Po odzyskaniu niepodległości w Chełmie stacjono
wały 7 Pułk Piechoty Legionów, 2 Pułk Artylerii Ciężkiej oraz 
2 Szpital Okręgowy. Wkrótce po zajęciu Chełma przez wojska so
wieckie i polskie została tu zlokalizowana w tzw. Gmachu przed
wojennym budynku Kolei Wschód Oficerska Szkoła Artylerii. Po
wstała ona na bazie dyonu szkolnego artylerii Centralnej Szkoły 
Podchorążych w Riazaniu rozkazem dowódcy 1 Armii WP z dnia 
5 sierpnia 1944 roku. Jej komendantem został gen bryg. Artur 
Hulej (1901-51) były oficer Armii Czerwonej, a potem dowódca
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5 Brygady Artylerii Ciężkiej 1 Armii WP. Dnia 15 października 
1944 roku odbyła się tu pierwsza promocja. Ogółem szkołę ukoń
czyło 1500 absolwentów. Jesienią 1945 roku OSA została prze
niesiona do Olsztyna. W Chełmie przez pewien czas istniała też 
Oficerska Szkoła Pancerna. Komunistyczne władze podtrzymy
wały legendę o wydrukowaniu w Chełmie Manifestu Lipcowego 
PKWN. Miało do tego dojść w drukarni Czermińskiego „Zwier
ciadło” przy ulicy Lubelskiej. Może to i prawda, choć wiadomo, 
że tekst manifestu powstał wcześniej w Moskwie i tam też został 
wydrukowany, a w Chełmie zapewne był dodruk brakujących eg
zemplarzy. Potem z przedmieścia Borek ruszyła defilada wojsko
wa na czele z generałem Zygmuntem Berlingiem i Wandą Wasi
lewską, a generałowi podała kwiaty Basia Bodakowska.

Natomiast po II wojnie światowej swą siedzibę w Chełmie 
miały 5 Pułk Artylerii Polowej 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty 
imienia Romualda Traugutta oraz oddział WOP. Po otrzyma
niu pracy w szpitalu wojskowym ojciec Wowki sprowadził do 
Chełma rodzinę. Rodzina Brodeckich otrzymała czteropokojowe 
mieszkanie służbowe na parterze w budynku dla administracji 
szpitala.

Gdy Wowka miał cztery lata, szpital został zlikwidowany. 
Chorych i personel przeniesiono do Olsztyna i Szczecina. Ojciec 
dostał już przydział do szpitala w Olsztynie, ale matka za żadne 
skarby nie chciała opuścić rodzinnych stron. Wtedy ojcu dowódz
two zaproponowało służbę w 2 Pułku Artylerii Lekkiej, który sta
cjonował w koszarach na drugim końcu miasta, gdzie Stanisław 
Brodecki miał dostać mieszkanie służbowe, większe od dotych
czas zajmowanego. Ale matka znowu nie zgodziła się, bo przy
zwyczaiła się do tego mieszkania, które posiadali. Na szczęście 
w Chełmie powstała w miejsce szpitala II Centralna Składnica Sa
nitarna. Tam ojciec został skierowany do pełnienia służby, gdzie 
otrzymał awans na starszego sierżanta. Zresztą matka Wow
ki także podjęła pracę w składnicy po ukończeniu Zawodowego 
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Studium Medycznego, jako laborantka i kierowniczka sekcji la
borantów. Prócz tego prowadziła kursy dla analfabetów. Umia
ła pięknie kaligrafować. Umiejętność tę wyniosła z gimnazjum 
w Włodzimierzu.

Stanisław Brodecki otrzymał także gospodarstwo rolne w Ka
mieniu w okolicach Chełma, stanowiące pozostałość po osadni
kach niemieckich. Nigdy jednak w nim osobiście nie gospodaro
wał. Objęła je siostra Róży Maria wraz z mężem Jankiem Nowa
ckim. Gdy nadchodziły żniwa przyjeżdżała tam grupa żołnierzy, 
służących w szpitalu. W ramach urlopu dokonywali sprzętu zbóż 
w try-miga, zarzynali wieprzka, czyli robili świniobicie, potem od
bywała się zabawa dożynkowa i zadowoleni wracali do Chełma.

W gospodarstwie ukrywał się kolega ojca, pan Antoni Bed
narczyk, partyzant z 27 Wołyńskiej Dywizji AK, ścigany przez 
NKWD i UB. Już raz został aresztowany, ale uciekł nocą przez 
okno z budynku Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz
nego i schronił się w mieszkaniu rodziców Wowki. Potem prze
trzymywali go w stajni żołnierze. Ojciec Wowki ubrał go w mun
dur i dał rozkaz wyjazdu do Słupska. Tam ukrywał go stryj Wow
ki Stanisław Brodowski. Ale gdy bezpieka znowu wpadła na trop 
Bednarczyka wrócił on do Chełma, a ojciec Wowki zamelino
wał go w Kamieniu. Wioskę patrolowali raz po raz członkowie 
ORMO. Wtedy partyzant chował się pod stół. Gdy kolejna gru
pa ormowców po przeszukaniu gospodarstwa udała się w swoją 
stronę, czteroletni Wowka krzyknął pod stół:

- Anton, możesz wychodzić, oni już sobie poszli!
Po ogłoszeniu amnestii w 1947 roku poszukiwany partyzant 

ujawnił się i zgłosił do władz. Miał dom z ogrodem na obrzeżach 
Chełma i zajął się ogrodnictwem. Jeszcze po latach wspominał, 
jak Wowka informował go, że ormowcy już poszli.

Gdy Wowka miał pięć lat, ojciec posadził go po raz pierw
szy na konia. Wowka był zachwycony. Poczuł się jakby zrośnięty 
z koniem i nic nie bał się. Wizyty z ojcem w maneżu zaczęły się

«•
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Dom Wowki w Chełmie

powtarzać. Wowka szybko uczył się jazdy na koniu. Okazało się, 
że ma do tego smykałkę.

W pierwszych latach powojennych Chełmskie stanowiło 
arenę zmagań oddziałów patriotycznego zbrojnego podziemia 
z organami NKWD, WUBP, MO i jednostek KBW. Jeszcze 
w marcu 1945 roku zaczęły się dezercje z OSA. Dwudziestodwu
letni Henryk Lewczuk ps. „Młot” rodem z Chełma zbiegł z grupą 
elewów i utworzył oddział Wolność i Niezawisłość, który dokony
wał napadów na placówki UB i MO. 16 kwietnia 1946 roku jego 
podwładni zastrzelili starostę chełmskiego Stefana Flisa koło 
jego mieszkania. Wkrótce do „Młota” dołączył Roman Raszewski 
„Zdybek”, były pracownik majątku rolnego w Wólce Leszczyń
skiej, pracującego na potrzeby OSA. Oddział partyzancki stwo
rzył też inny elew Stanisław Sekuła „Sokół”. Do zwalczania pod
ziemia patriotycznego został skierowany do Chełma kapitan Bo
lesław Rycerz, który został komendantem PUBP. Na razie jednak 
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miał kłopoty z własnymi podwładnymi. Jeden z nich, kasjer po
brał trzymiesięczne pobory pracowników, nakupił wszelkiego do
bra i repatriował się wraz z żoną, tyle że nie własną, jako rzeko
my Ukrainiec do Sowietów i szukaj wiatru w polu! W początkach 
1947 roku oddział WiN wziął do niewoli 17 kilometrów od Cheł
ma panią Malewską, siostrę Bieruta, jadącą do Warszawy cięża
rówką z całym dobytkiem, uzyskanym ze sprzedaży istniejącej 
od 1931 roku restauracji męża. Ale po pewnym czasie partyzanci 
puścili ją, a dobytek oddali. Na rogatkach miasta aż roiło się od 
partyzantów, ale ojciec Wowki zawsze był przez nich przepusz
czany. Nie wykluczone, że współpracował z nimi. Trudno dziwić 
się byłemu akowcowi.

Muśnięcie Muzy

Wojsko w ogóle nie znosiło milicji i ubeków. Ciągle docho
dziło do konfliktów. Wowka, jego brat Rysiek, a także koledzy Ję
druś i Bolek Dziaczkowscy stali się jedną z przyczyn tych konflik
tów. Pewnego dnia wzięli z wartowni szpitala dwa karabiny i po
szli do pobliskiego lasu postrzelać sobie. Gdy wracali do szpitala, 
natknęli się na lotny patrol milicji. Milicjanci zobaczyli karabiny 
i zatrzymali malców. Spytali, skąd mają karabiny. Rysiek odparł, 
że znaleźli w lesie. - No to pokażcie gdzie - zażądali milicjanci. 
Zabrali Ryśka i Jędrusia, a Wowkę i Bolka, jako zupełnych jeszcze 
szkrabów puścili. Ci natychmiast wrócili do szpitala i podnieśli 
alarm, że milicja zabrała Ryśka i Jędrusia. Oni zaś zaprowadzili 
milicjantów do lasu i dali nura w gęste krzaki tarniny, po czym 
sobie znanymi ścieżkami wrócili do szpitala. Ale milicjanci udali 
się tam, aby wyjaśnić sprawę dwóch karabinów. Akurat w war
towni służbę oficera dyżurnego pełnił ojciec Dziaczkowskich. Mi
licjanci spytali, czy to karabiny należące do szpitala. Dziaczkow- 
ski oglądnął i odparł lakonicznie: „tak, to nasze”, po czym wstawił 
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je do stojaków. Ale milicjanci zażądali oddania karabinów, jako 
dowodów przestępstwa dzieciaków i nie tylko zresztą, bowiem 
uważali, że oficer dyżurny dopuścił się zaniedbania, pozwalając 
na zabranie karabinów ze stojaków. Wówczas Dziaczkowski we
zwał drużynę żołnierzy i rozkazał milicjantów wyrzucić za bramę 
szpitala. Po paru dniach ten sam patrol milicji spotkał Ryśka na 
ulicy i zatrzymał go. Zabrali go na furmankę i chcieli zawieźć do 
PUBP. Ktoś z chłopców z rodzin pracowników szpitala zauważył 
to i pobiegł do wartowni szpitala z krzykiem. Oficer dyżurny na
tychmiast wysłał za milicjantami grupę żołnierzy, którzy odbili 
Ryśka. Milicjanci poskarżyli się Bolesławowi Rycerzowi, ale ten 
dowiedziawszy się, że to malcy ukradli broń, która w końcu znala
zła się, więc nie ma sprawy, rozkazał umorzyć dochodzenie, jako 
niepoważne. Wołał z komendanturą szpitala żyć dobrze, ponie
waż co chwila przywozili tam rannych w walkach z podziemiem 
żołnierzy i ubeków. Kiedyś nawet sam Rycerz został ranny w cza
sie strzelaniny na dworcu kolejowym i wymagał hospitalizacji. 
W marcu 1947 roku ujawnił się „Młot” ze swymi podwładnymi. 
Zaraz potem wyjechał do Wrocławia, a następnie przekroczył zie
loną granicę koło Szczecina i dotarł do Berlina. Potem przeniósł 
się do Francji i podjął tam pracę, początkowo jako robotnik, ale po 
skończeniu studiów prawniczych i ekonomicznych w uniwersyte
cie w Lyonie został dyrektorem Centrum Obsługi Komputerowej 
w Fonteinebleau. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych wrócił do 
Chełma. Został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miasta, po
tem radnym Sejmiku Wojewódzkiego, a w latach 2001-2005 był 
posłem na Sejm z ramienia LPR. Natomiast Roman Raszewski 
„Zdybek” nie skorzystał z amnestii. Dalej walczył i zginął, zamor
dowany skrytobójczo w październiku 1947 roku przez konfiden
ta UB. „Sokół” wyjechał na Ziemie Zachodnie. Tak skończyło się 
podziemie niepodległościowe w Chełmie.

20 marca 1948 roku urodziła się siostra Wowki Teresa. Z ko
lei babka Helena wyjechała do Nowego Jorku, ponieważ miesz
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kający tam dziadek Franciszek był ciężko chory. Wowka oglądał 
ubrania, które przysyłał z USA i za każdym razem znajdował na
pis „Frank Brodecki”. Sądził, że dziadek podpisał ubrania, jako 
swą własność, nie zdając sobie sprawy, że to był po prostu jego 
znak firmowy. Przez rodziców mieszkających w USA ojciec Wow- 
ki ciągle miał kłopoty w służbie. Oficer Informacji Wojskowej raz 
po raz kazał mu pisać szczegółowy życiorys, a gdy ten ociągał się, 
przystawiał mu pistolet do głowy.

Gdy Wowka miał sześć lat ojciec zawiózł go bryczką do szko
ły. Mieściła się ona w słynnym Gmachu. Ojciec wprowadził go 
do budynku bocznym wejściem. Nazajutrz zawiózł go tam żoł
nierz, ale wprowadził Wowkę głównym wejściem. Wowka narobił 
krzyku, że to nie jest ta szkoła i zniechęcił się do dalszego do niej 
uczęszczania. W rezultacie zaczął naukę w rok potem. Gdy już 
uczęszczał do szkoły podstawowej imienia Stefana Czarnieckiego 
jeździł swobodnie na koniu. Wprawdzie najpierw musiał okiełz
nać wojennego konia „Mongoła”, wabiącego się „Gniady”, który 
kopal i gryzł wszystkich, ale dla Wowki okazał się dość łagodny. 
„Mongoły”, dzikie maleńkie konie stepowe znalazły się na wypo
sażeniu i Samodzielnej Brygady Kawalerii w Trościańcu. Polscy 
kawalerzyści słyszeli, że brygada ma dostać mustangi z Kana
dy. Gdy zobaczyli „Mongoły”, rozczarowanie było powszechne. 
W dodatku „Mongoły” miały dziwne obyczaje. Zjadały płoty, korę 
z drzew i materace, a przez okno stajni wyskakiwały, jak koty. 
Gdy jeździec kładł na niego siodło, koniowi praktycznie wystawa
ła tylko głowa, a nogi jeźdźca dotykały ziemi. Dlatego „Mongoły” 
nie nadawały się pod siodło. Dowództwo obsadziło nimi tabory. 
Kilka takich „Mongołów” zostało po wojnie w szpitalu w Chełmie. 
A „Gniady” był dla Wowki na naukę jazdy idealny. Ojciec wsadza
jąc Wowkę na konia uczył, że sylwetka jeźdźca musi być wypro
stowana i karna.

- To także pewien styl - pouczał go. - Tak jakbyś włożył 
frak. Pewnych rzeczy nie wypada w nim robić.

«•
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Wowka z ojcem

Od pewnego czasu każdy 
dzień Wowki rozpoczynał się 
od jazdy konnej. Pogoda tutaj 
nie była ważna. Najpierw ma
szerowali kilka kilometrów do 
stajni, gdzie czekały na nich 
konie, potem jazda i znowu 
marsz do domu. A na ósmą do 
szkoły.

Ojciec, jako jeden z pierw
szych w Chełmie został odzna
czony Krzyżem Partyzanckim, 
nadanym 20 czerwca 1949 
roku przez marszałka Micha
ła Rolę Żymierskiego. Uroczy
stość odbyła się w lokalu, gdzie 
potem mieścił się klub „Niedź
wiadek”. Wowka w dwadzieś
cia lat potem pracował w nim, jako instruktor.

Gdy Wowka miał osiem lat, przyjechał na kolonię dla dzie
ci wojskowych do Krakowa, którą zlokalizowano w koszarach na 
Woli Justowskiej, wiejących w tym czasie pustką, ponieważ woj
sko wyjechało na letni poligon. Dzieci z kolonii w ogóle nie by
wały w centrum miasta. Chodziły po lasach, porastających kra
kowski Zwierzyniec, zaglądały do ogrodu zoologicznego, a także 
opalały się i kąpały nad Rudawą, rzeczką płytką i leniwie płynącą, 
gdzie jednak czasem jej nurt niespodziewanie objawiał swe ka
prysy. Tam spotkały na spacerze twórców realizowanego właś
nie w Krakowie filmu „Tabor cygański”, którzy zaproponowali im 
statystowanie. Tak oto Wowka miał okazję pierwszy raz zetknąć 
się z Dziesiątą Muzą. Twórcy filmu zawieźli willysami dzieci na 
plac Mariacki. Tam polecili im zdjąć buty. Było ciepło i kocie łby 
rozgrzały się na Rynku.
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- Biegaliśmy na bosaka po placu i mieliśmy z tego powodu 
dużą frajdę - wspomina Wowka. - A kamera bezustannie praco
wała, nagrywając nasze harce.

Dzieci uczestniczyły w cygańskim weselu. Siedziały przy og
nisku, którego dymem mocno przesiąkły. Potem zawieziono ich 
na budowę Nowej Huty. Taki był Wowki pierwszy kontakt z tym 
miastem, w którym po ponad trzydziestu latach osiedlił się na sta
le. Już wtedy zachwycił go zabytkowy Rynek Główny z wieżą ra
tuszową, Sukiennicami, kościołem Mariackim i barokowymi ka
mieniczkami wokół. Zadumany stanął przed płytą, upamiętniają
cą przysięgę Tadeusza Kościuszki, o którym tyle razy opowiadał 
mu ojciec. Wowkę ciekawiło bardzo, dlaczego i Dywizja Piechoty, 
z której kombatantami stykał się w Chełmie, nosiła imię przy
wódcy Insurekcji z 1794 roku i dowiedział się, że Rosjanie darzyli 
Tadeusza Kościuszkę wielkim szacunkiem. Dowiedział się też, że 
niedaleko od miejsca jego urodzenia koło Dubienki dywizja gene
rała Tadeusza Kościuszki stoczyła zwycięską bitwę z wojskami ro
syjskimi. Nie spodziewał się, że kiedyś sam zostanie Kościuszką...

Po ukończeniu czwartej klasy Wowka został przeniesiony do 
innej szkoły, ponieważ na skutek remontu budynku, gdzie miesz
kała rodzina Brodeckich musiała osiedlić się tymczasowo w in
nym pomieszczeniu. A wtedy obowiązywała rejonizacja szkolna 
i dzieci musiały uczęszczać do szkoły, która znajdowała się w re
jonie ich zamieszkania.

W tym czasie jego ciotka Halina, siostra mamy starała się 
o pracę w Komendzie Głównej Służby Polsce. Wypełniając an
kietę personalną napisała w rubryce: „przynależność do organi
zacji” - AK. Oczywiście podanie odrzucono. Po pewnym czasie 
wyszła za mąż za Jerzego Charężę. Wowka znał go dobrze i po
dziwiał, jako ministranta w kościele „Na Górce”. Jerzy Charęża 
z wyróżnieniem ukończył technikum mechaniczne i był typowa
ny na studia do Moskwy, ale przeszkodziła temu wspomniana 
służba ministrancka. Mimo to wykazywał się dużymi zdolnościa

«>
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Wowka z matką i rodzeństwem

mi organizacyjnymi i po pew
nym czasie został dyrekto
rem Fabryki Łożysk Tocznych 
w Kraśniku. Fabryka ta pro
dukowała także amunicję woj
skową. Nagle pewnego dnia w 
fabryce zjawili się „smutni pa
nowie”, którzy zaczęli go wy
pytywać o przynależność żony 
do AK. Jak okazało się, jej an
kieta personalna gdzieś tam 
utkwiła w aktach i nagle wy
ciągnięta na światło dzienne 
stanowiła „hak” na Bogu du
cha winnego Jerzego Charężę. 
Wtedy Halina oświadczyła, 
że AK wpisała dla żartu, a do 
żadnej konspiracji nigdy nie
należała, co oczywiście stanowiło nieprawdę, bo współpracowa
ła z 27 Wołyńską Dywizją AK. Musiała wówczas złożyć stosowne 
oświadczenie i dzięki temu mąż zachował stanowisko.

9 lipca 1954 roku urodziła się w Chełmie najmłodsza siostra 
Wowki - Ewa.

Chełm miał swą specyfikę, którą Wowka intensywnie usi
łował zgłębić. Pewne wydarzenia z tego okresu w Chełmie opisał 
Janusz Roszko w książce „Bez korony”, wydanej w 1965 roku. Jak 
sławny reporter postrzegał to miasto? Górka Katedralna. Wyso
kie wieże kościelne, murowane kamienice, przemieszane z drew
nianymi budami nadawały miastu wygląd poetyczny, kresowy. 
Gdzieś w podziemiach Góry Katedralnej spoczywała złota trum
na, kryjąca zwłoki wspomnianego już króla halicko-wołyńskiego 
Daniela vel Daniło, prawnuka po kądzieli Bolesława Krzywou
stego. Król Daniel miał tu jak wiadomo swą siedzibę, a w 1251 



42

roku podobno założył Lwów. Gdy Janusz Roszko przyjechał do 
Chełma pisać reportaż natknął się na dworcu na niejakiego Mi
kołajka, dorożkarza z nr 1, który wmówił mu, że w mieście nie 
ma taksówek. Faktem jest, że kursowały tylko cztery. W mieście 
rządził wówczas Bolesław Rycerz, choć już niejako ubek, ale jako 
przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej. Kończył on właśnie 
budowę Domu Kultury z salą widowiskową na 500 osób, ze zna
komitym oświetleniem i akustyką oraz sceną, wyposażoną potem 
w różne nowoczesne urządzenia, jakiej nie miał nawet Teatr imie
nia Juliusza Osterwy w Lublinie, a także magazyn kostiumów, 
z którego potem Wowka często korzystał.

W 1955 roku ojciec został przeniesiony do 2 Pułku Artyle
rii Lekkiej, ponieważ komendatura II Składnicy otrzymała pole
cenie od dowództwa okręgu, aby zredukować personel. Tam na
dal pełnił funkcję kwatermistrza. Oficer informacji miał jednak 
ciągle na niego oko. Ale czasy powoli się zmieniały. Zbliżał się 
Październik 1956 roku. Jego ofiarą, choć w dość komiczny spo
sób stał się Józef Mart z Zamościa, opisany we wspomnianym już 
reportażu Janusza Roszki. Jako piętnastolatek został wiceprze
wodniczącym Zarządu Powiatowego ZMP, w wieku siedemnastu 
lat II sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR, a po ukończeniu 
Centralnej Szkoły Partyjnej został wiceprzewodniczącym Miej
skiej Rady Narodowej w Chełmie. Ale na sesji w październiku 
1956 roku radni odśpiewali „Boże, coś Polskę...” i wylali Marta 
z posady. Założył wtedy restaurację „Trojka” i zarabiał miesięcz
nie 25 tysięcy zł, co stanowiło dziesięciokrotność ówczesnej śred
niej pensji. Wyżywały się za to na nim „Szpilki”:

Kto to prywatną knajpę otworzył na rynku
i drenuje kieszenie z uśmiechem na twarzy 
kułak, niecny spekulant, ex właścicieł szynku 
Nie - to były sekretarz, bojowy towarzysz!
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Wowka z matką

Napomnianyprzez Komi
tet Centralny Józef Mart knaj
pę zlikwidował i został kie
rownikiem piekarni Chełm
skich Zakładów Spożywczych, 
a potem dyrektorem MHD.

Wowka po ukończe
niu szkoły podstawowej dnia 
25 czerwca 1956 roku podjął 
naukę w Technikum Chmie- 
larskim w Krasnymstawie, 
powstałym w 1921 roku dzięki 
inicjatywie radnych Sejmiku 
Powiatowego, a zwłaszcza Ta
deusza Fleszyńskiego (1896- 
1968) z Maszowa, który po
tem uczył tam uprawy chmie
lu. Szkoła otrzymała wówczas 
czterdzieści hektarów z Pań
stwowego Funduszu Ziemi. 
W latach 1925-28 zostały wzniesione obiekty szkolne, a w 1953 
roku szkoła przyjęła nazwę Technikum Chmielarskiego, stając się 
jedyną tego typu placówką w kraju. Miejscowi nazywali szkołę 
pieszczotliwie „Rolniczakiem”. Wowka zamieszkał u wuja matki, 
Tadeusza Buczyło, który był znaną w mieście postacią. Przez pe
wien czas pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej, potem został dyrektorem w miejscowym przed
siębiorstwie. Tam Wowka zainteresował się teatrem. Młodzież 
w szkole chciala wystawić adaptację „Ogniem i mieczem”. Roz
dzielono role. Wowka został Wołodyjowskim, a jego przyjaciel 
z ławy, Roman Misiuna, mający przodków z Ukrainy - Bohunem.

- Będziemy się pojedynkować - oświadczył Wowka.
- Ale na poważnie - zaproponował przyjaciel.
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- No to musimy solidnie przygotować się - skonstatował 
Wowka.

Ćwiczyli przez miesiąc. W czasie premiery natarli na siebie 
ostro i bili się zażarcie. Widownia omal oszalała, zawzięcie ich 
dopingując. Po walce kustosz miejscowego muzeum oglądnął wy
pożyczone im wcześniej szable.

- Teraz wyglądają, jakby rzeczywiście brały udział w walce 
- stwierdził z pewnym smutkiem. Roman Misiuna został potem 
lekarzem weterynarii w Bieszczadach ożenił się z piękną Joanną 
i po latach wrócił z nią do Krasnegostawu, gdzie prowadzi lecz
nicę dla zwierząt. Niestety Wowce nie udało się zaaklimatyzować 
w technikum. Po dwóch latach nauki nie zdał do trzeciej klasy. 
Może na to wpłynęło załamanie psychiczne, spowodowane śmier
cią ojca? Stanisław Brodecki zmarł 20 października 1957 roku 
w wieku 45 lat na martwicę trzustki.

Wowka przeniósł się do Technikum Hodowlanego w Okrzo- 
wie, które pod tą nazwą zaczęło właśnie działalność. Wcześniej 
istniała tu od 1923 roku Ludowa Szkoła Rolnicza, której patro
nował osobiście marszałek Józef Piłsudski. Szkoła nosiła bowiem 
jego imię i marszałek uczestniczył 7 czerwca 1925 roku w oddaniu 
do użytku jej obiektów. Rodzinie Wowki wydawało się, że skoro 
on tak lubi konie, to może jest to właściwy kierunek jego nauki. 
W tym czasie dyrektorem szkoły był dr nauk rolniczych Michał 
Paterkowski. Tam Wowka uczył się niecałe dwa lata. Do szkoły co
dziennie chodził cztery kilometry, a potem dojeżdżał autobusem. 
Częściej jednak pozostawał w Chełmie, chłonąc miejscowe plotki. 
W tym czasie szalał tam osobnik, również opisany przez Janusza 
Roszkę, zwany Wielkim Siewką, I sekretarz Komitetu Powiatowe
go PZPR, urodzony w Leningradzie, syn bułgarskiego komunisty, 
zlikwidowanego przez Stalina w ramach Wielkiej Czystki, który 
osobiście cenzurował książki w bibliotece powiatowej i nakazał 
stamtąd wyrzucić „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów” Antonie
go Ferdynanda Ossendowskiego, ale też „Poletko pana Boga” Er-

«>
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Brodecki Stanisław 
s. Franciszka 
"Ponury"

NA FODSTAWmOBiHETD PREZYDIUM 
krajowej rady narodowej 
Z DN » PAŹDZIERNIKA R 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

KRZYŻ PARTYZANCKI

Z ROZKAZU DOWÓDZTWA CŁ0WNECO 
GWARDII LUDOWEJ DO ODDZIAŁÓW 
WYRUSZAJĄCYCH W POLE

Na wolciqcyth o
Wofipfc Nifidb« jalforskg dla ran- 

«¿Wij nad wdowami i tinro- 
«a polu chwaty 

i&MIJĘTDĄRU NARODOWEGO 

00345

REPRODUKCJA ORUGACJI DARU NARODOM ICO 
WYM'ttOONU PODC2AS OKUPACJI SIEMIKHIŁJ 
NA WALIE 2 HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ

DNIA. 1S MAJA 1942 R

..D7JS ZGODNIE Z OBO

WIĄZKIEM WIERNYCH 

SYNÓW POLSKI WY 

RUSZACIE W POLE 

ZA WAMI POJDĄ NO

WE SETKI I TYSIĄCE 

POLSKIE BORY POLA. 

DROGI, WSIE ZALUD

NIĄ SIE ODD7JALAM! 

PARTYZANTÓW - BO

JOWNIKÓW O WOL

NOŚĆ ŚMIAŁO WIEC 

NAPRZÓD. PRZYJDZIE 

NIEZADŁUGO CHWILA 

KIEDY CAŁY NARÓD 

CHWYCI ZA BRON. I 

STANIE DO WALKI. BY 

ZADAĆ ŚMIERĆ WRO

GOWI NA ZAWSZE. BY 

OSIĄGNĄĆ CEL OSTA

TECZNY- NIEPODLE

GŁOŚĆ

Legitymacja ojca Wowki

skinę Caldwella, „Sprzysiężenie równych” liii Erenburga, a nawet 
pisma komunistycznego teoretyka literatury Ignacego Fika. Ale 
kres jego rządom przyniosła awantura z taksówkarzem, w cza
sie której po pijanemu wybił szybę w taksówce pistoletem, wy
krzykując: „ja jestem Wielki Siewka”, a nie przestraszony taksów
karz odpowiedział: „a ja Wielki Wańka!” Siewka został odwołany. 
W 1981 roku zasłynął, jako twórca Partyjnego Forum Katowi
ckiego, które chciało ocalić marksizm w czystej jego postaci i szy
kowało się do utworzenia „prawdziwie komunistycznej” partii 
w Polsce, co wszakże, jak wiadomo nigdy nie udało się.

W październiku 1959 roku Wowka wraz z uczniami ze swej 
szkoły przyszedł na spektakl do teatru w Chełmie. Zaczął wte
dy osiemnasty rok życia. Zasiadł wraz z kolegami na widowni. 
I wtedy stała się rzecz nieoczekiwana. Robert Rogowski, wów
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czas instruktor w Powiatowym Domu Kultury, który zajmował 
się teatrem amatorskim dojrzał Wowkę i zaprosił go do zagrania 
w sztuce na podstawie tekstu Konstantego Ildefonsa Gałczyń
skiego „Babcia i wnuczek”. Ciekawe, co zainspirowało Roberta 
Rogowskiego do zaproponowania nieznanemu dotąd młodemu 
mężczyźnie wystąpienie w sztuce Gałczyńskiego. Może Wowka 
był podobny do młodego Wiesława Michnikowskiego, który zna
komicie zagrał w spektaklu TV „Babcia i wnuczek”, wraz z He
leną Buczyńską w reżyserii Adama Hanuszkiewicza, (premiera 
10 grudnia 1955 roku). Wiesław Michnikowski ukończył szko
łę dramatyczną w Lublinie i grał w tamtejszym teatrze do 1950 
roku. Może Robert Rogowski, zafascynowany jego grą „miał 
w oczach” postać i ruchy Wiesława Michnikowskiego? A może 
słyszał o słynnym pojedynku w technikum w Krasnystawie?

Nieco zdumiony Wowka przystał na propozycję. Odtąd za
czął uczęszczać na próby, zupełnie zaniedbując naukę. W rezul
tacie rozstał się ze szkołą, nie zaliczywszy czwartej klasy. Dopie
ro wtedy zorientował się, że jego pociąga teatr, z całą swą magią 
dekoracji i strojów, z aktorskim wcielaniem się w różne postaci, 
z grą, która potrafiła stworzyć niepowtarzalny nastrój. Tak oto 
został aktorem Teatru Ziemi Chełmskiej. Teatr ten narodził się 
jeszcze w czasach zaborów, w 1904 roku, jako Sekcja Dramatycz
na przy Polskim Klubie Społecznym w Chełmie i zaczął działal
ność w budynku Resursy Obywatelskiej. Działalność tę kontynu
ował w czasie dwudziestolecia międzywojennego, a nawet w cza
sie okupacji hitlerowskiej, jako Teatr PCK. W tym okresie, aż do 
zajęcia Chełma przez wojska sowieckie 22 lipca 1944 roku odbyło 
się tam jedenaście przedstawień. W listopadzie 1944 roku zosta
ła oficjalnie reaktywowana działalność Teatru Ziemi Chełmskiej, 
który najpierw funkcjonował przy Klubie Inteligencji Pracującej, 
potem jako Teatr Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, 
a na końcu jako teatr przy Powiatowym Domu Kultury, przy czym 
jego siedziba mieściła się ciągle tam, gdzie przed II wojną świato
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wą, czyli w dawnej Resursie Obywatelskiej przy ulicy Lubelskiej. 
W1959 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej prze
jęło scenę. W rok potem w teatrze obchodzono jubileusz czter
dziestolecia pracy teatralnej pani Kazimiery Pierackiej, która za
słynęła w zespole scenicznym, jako aktorka, reżyser, a także przez 
pewien czas kierowała sceną.

Z tej okazji odbyła się też w październiku 1960 roku premie
ra spektaklu „Babcia i wnuczek”. Sala teatralna była napełniona 
po brzegi. Na scenie widzowie zobaczyli izbę w leśniczówce. Na 
ścianach izby wisiały rogi jelenie i łby dzików. Troje drzwi, wiszą
ca lampa, nieczynny zegar z wagami. Krzesła. Na lewo pod ścianą 
staroświecka kanapa. Pośrodku sceny stał fotel z bardzo wyso
kim oparciem, a w kącie - szafka z rekwizytami. Noc. Uczestnicy 
spektaklu: Ignacy, Jerzy i Katarzyna krzątali się po izbie, przesu
wali stół, zaglądali do szaf, nastawiali zegar na dwunastą. Przy
gotowywali leśniczówkę do mającego tu nastąpić cudu. Wszystko 
scenograf urządził tak, jak to sobie zażyczył autor. Za drzwiami 
widzowie usłyszeli babcię.

- Co to smichy-chichy? - spytała zza drzwi.
- To proszę pani... Mefistofeles - stwierdził Ignacy i wybuchł 

szatańskim śmiechem. Na to Babcia:
- To wcale nie jest śmiech Mefistofelesa. Zbyszku, nie prze- 

stępuj z nogi na nogę. Zbyszku, ty byłeś w Poznaniu na „Fauście”, 
pokaż, jak śmieje się Mefistofeles.

Wnuczek zaśmiał się szatańsko. Tak oto Wowka zadebiuto
wał na scenie śmiechem. A potem powiedział:

- Hora diabólica. Deklinacja pierwsza Horam diabolicam. 
Horum diabolicarum. Babciu nietoperz!

Swą rolę Wowka zagrał brawurowo. Publiczność była pod 
wrażeniem. Gdyjeden z aktorów, grający wparze oszustów (Rącz
ka i Adamus), którzy zjawili się w prologu i intermedium zacukał 
się, Wowka uratował sytuację. Po spektaklu reżyser Robert Ro
gowski chwycił go w ramiona:
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- Zaprezentowałeś pełny profesjonalizm - krzyknął.
Babcię zagrał... Jerzy Grosman, artysta-malarz, scenograf 

i choreograf, pracujący, jako instruktor Powiatowego Domu Kul
tury w Chełmie. A Wowka zasmakował w życiu teatralnym. Zresz
tą zamiłowanie do teatru miał już w genach. Jego mamusia, pani 
Róża Brodecka przed II wojną światową grywała w teatrze ama
torskim, prowadzonym przez Koło Pań Rodzin Wojskowych i wy
stępowała na scenie w Włodzimierzu Wołyńskim i w Równem, 
gdzie przez pewien czas służył mąż Stanisław, jako plutonowy 
w 28 pułku Ułanów Równieńskich.

Potem Wowka zagrał w „Wieczorze trzech króli” Williama 
Shakespeare, jako Jędrzej Chudogęba, którą dotąd uważa za swą 
życiową rolę. Następnie zagrał rolę wędrownego kuglarza wraz ze 
Henrykiem Białowiejskim (1913-98), Stanisławem Kosobudzkiem 
i Andrzejem Prostem w sztuce „Kowal, pieniądze i gwiazdy” Jerze
go Szaniawskiego. Ten pierwszy, warszawiak z urodzenia prowa
dził w Chełmie zakład fotograficzny przy ul. Lubelskiej i należał do 
grona najdłużej występujących aktorów Teatru Ziemi Chełmskiej.

W teatrze Wowka poznał wielu interesujących ludzi, w tym 
także Czesława Dopieralskiego. Urodzony w 1939 roku w Cheł
mie, absolwent Technikum Handlowego, technik towarowy, pra
cownik hurtowni Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Spo
żywczego od 1960 roku pracował w PKP, jako dyżurny ruchu, 
w przyszłości dochodząc na kolei do funkcji referendarza. W Tea
trze Ziemi Chełmskiej występował dopiero rok. Ale od 1963 roku 
w kabarecie „Melonik” Powiatowego Domu Kultury naśladował 
Charlie Chaplina. Wowka nieraz towarzyszył mu w występach. 
Stanowili niezastąpioną parę komików. Wystarczyło popatrzeć 
na nich: Wowka chudy, wysoki, Czesław niski, nieco grubawy. 
Od razu publiczność porywał śmiech. Ale gra w teatrze była czy
sto honorowa. Na życie trzeba było zarabiać inaczej. Wowka pra
cował więc dorywczo w Spółdzielni Wielobranżowej w Chełmie, 

< «■
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a potem w Chełmskich Zakładach Przemysłu Metalowego, naj
pierw jako zastępca magazyniera, potem zaś, jako magazynier.

Jego zamiłowanie do koni czyniło go sławnym na cały Chełm. 
W 1963 roku poprowadził na koniu Żakinadę, wiodąc panienki 
w strojach ułańskich, a sam przystroił się w pelerynę a la Zorro. 
Mecenas Sawicki utyskiwał, że Wowka „siedział na chabecie, jak 
małpa na brzytwie” (cytat wg Janusza Roszki). Ale Wowka twier
dzi, że coś tu nie tak, bowiem jechał wtedy nie na żadnej chabecie, 
ale na pięknym anglo-arabie, a siodło pożyczył mu właśnie pan 
Sawicki. Zresztą potem mecenas ofiarował mu to siodło i jesz
cze szablę kawaleryjską. Nawet przewodniczący Miejskiej Rady 
Narodowej pan Rycerz wręczając mu klucze do miasta pochwalił 
go, że Wowka prezentuje się na rumaku wspaniale. Znakomity 
poeta chełmski Zbigniew Waldemar Okoń we „Wspomnieniach 
i refleksjach”, zamieszczonych w „Ziemi Chełmskiej” napisał: 
„Na czele pochodu wzorem krakowskiego Lajkonika szedł biały 
niedźwiedź, który jak za legendarnych lat zbratał się z chełmską 
młodzieżą i zstąpił z herbu na ziemię. Obok na ślicznym, również 
białym, jak kreda wierzchowcu, jechał wysmukły ułan, pierwszy 
kawaler Chełma, w cywilu popularny Wowka”.

W tym czasie Wowka występował też w Zespole Estradowym 
Powiatowego Domu Kultury. Aktorstwo wciągało, ale wymagało 
też pogłębiania wiedzy na ten temat. Do tej pory Wowka grał „in
tuicyjnie” i cała jego znajomość kunsztu aktorskiego opierała się 
jedynie na wskazówkach reżyserów i własnych przemyśleniach, 
jak też podpatrywaniu gry innych, bardziej doświadczonych ak
torów. A to zaczynało być za mało. Dlatego w lecie 1964 roku za
czął uczęszczać do Studium Teatralnego Centralnej Poradni Ru
chu Amatorskiego przy powołanym właśnie przez Zarząd Główny 
Związku Młodzieży Wiejskiej Technicznym Uniwersytecie Lu
dowym w Gardzienicach, który wprawdzie miał kształcić kadry 
mechanizatorów rolnictwa, ale jak widać od Melpomeny też się 
nie odżegnywał. Miejscowość ta leży trzydzieści dwa kilometry 
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na południowy wschód od Lublina w gminie Piaski, w powiecie 
świdnickim. Była znana już w 1409 roku. W 1414 roku władał 
nią Jan Gardzinka i stąd nazwa miejscowości. Potem Gardzieni- 
ce stanowiły własność kalwinów Orzechowskich, następnie Sta
nisława Stefana Czarnieckiego, synowca hetmana i pułkownika 
wojsk polskich, a w 1673 roku uczestnika bitwy koło Chocimia 
i w 1683 roku odsieczy wiedeńskiej. Dwór w Gardzienicach zwa
ny był Kaplicą Ariańską, bowiem zbudowany w 1612 roku takie 
miał przeznaczenie, ale potem został przerobiony na zamek, a ko
lejni właściciele Potoccy nadali mu bardziej reprezentacyjny wy
gląd jednopiętrowego pałacu z dwoma skrzydłami, wysuniętymi 
w przód i pięknym tarasem.

Wowka pilnie uczestniczył w zajęciach Studium Teatralnego, 
które trwały dwa lata, po dwa semestry. Przeznaczone były dla 
instruktorów Powiatowych Domów Kultury i miały dać im roz
szerzoną wiedzę o teatrze, łącznie z podstawami sztuki aktorskiej 
i reżyserii. Zajęcia na Studium Teatralnym w Gardzienicach od
bywały się na sesjach, trwających przez trzy tygodnie, od rana do 
późnej nocy. Uczestnicy zajęć mieszkali w pałacu. Wowka zawsze 
otrzymywał, jako wyróżniający się uczestnik zajęć pokój jedno
osobowy, ale nie da się ukryć, że rzadko w nim spał samotnie. 
W ramach zajęć praktycznych trzydziestoosobowy zespól przy
gotowywał sztukę „Mokre wesele”, gdzie Wowka zagrał główną 
rolę Tobiasza. Wypad! w niej znakomicie. Potem zdawał egzamin 
u pani Wandy Wróblewskiej.

Na kawaleryjskim szlaku

Pani Wanda Wróblewska miała już w tym czasie bogaty do
robek reżyserski i choreograficzny. Karierę artystyczną zaczęła 
w 1934 roku w Teatrze Miejskim w Wilnie, gdzie była choreo
grafem. Prowadziła też prywatną szkołę rytmiki. Po II wojnie
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Ewa składa wieniec na grobie partyzanta Kamień 1965

światowej, jako asystent reżysera przy Leonie Schillerze w Tea
trze Wojska Polskiego w Łodzi przygotowała w 1946 roku pre
mierę „Krakowiaków i Górali” Wojciecha Bogusławskiego. Reży
serowała różne sztuki w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wy

spiańskiego w Katowicach, Teatrze Narodowym w Warszawie, 
a także w Teatrze Nowym w tym mieście, aby trzeciego grudnia 
1955 r°ku pokazać wyreżyserowaną przez siebie sztukę „Krako
wiacy i górale” w otwartym właśnie Teatrze Ludowym w Nowej 
Hucie. Potem była dyrektorem artystycznym Teatru Ziemi Ma
zowieckiej w Warszawie. Wtedy właśnie prowadziła także zajęcia 
na Uniwersytecie Ludowym w Gardzienicach. Na zajęciach Stu



dium Teatralnego Wowka zetknął się też z inną sławną postacią 
z Teatru Ludowego w Nowej Hucie, Ireną Jun. Liczyła ona wów
czas dwadzieścia dziewięć lat i posiadała oryginalną, urzekającą 
urodę oraz płonące oczy. Nic dziwnego, że już była gwiazdą na tej 
scenie. Miała za sobą występy w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu 
i w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. W Teatrze 
Ludowym występowała dopiero od dwóch lat, ale już zdążyła za
błysnąć rolą Heleny w „Śnie nocy letniej” Wiliama Shakespeare 
w reżyserii Lidii Zamków, jako Megera w „Androklesie i lwie” 
Bernarda Shaw w reżyserii Zbigniewa Kopalko, a przygotowywa
ła się do zagrania dwóch ról w jednej sztuce, czyli Damy i Histe- 
ryczki w „Misterium Buffo” według Włodzimierza Majakowskie
go w reżyserii Józefa Szajny.

Tak, jak pani Wanda Wróblewska podkreślała wagę ruchu 
na scenie i wydobywania przy jego pomocy wszelkiej ekspresji 
z aktora, tak Irena Jun bardziej preferowała słowo w spektaklu 
i grę twarzą. Zwracała ona uwagę na możliwość przenikania się w 
grze aktorskiej różnych warstw znaczeniowych utworu, które po
winny ułożyć się w ten sam rytm, aby dać efekt polifoniczny.

- To była niezwykła osoba - stwierdza po latach Wowka. 
- Emanowała z niej arystokratyczna wyniosłość, ale zaprawiona 
jakimś dziwnym rodzajem ciepła. Onieśmielała, ale jednocześnie 
przyciągała. Skąd ona to wzięła? A może jakiś genius loci naszych 
rodzinnych stron? Irena Jun pochodziła przecież z Hrubieszowa.

Na zajęciach w Gardzienicach Wowka poznał też znakomi
tego aktora Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie Piotra 
Wysockiego, z którym potem się zaprzyjaźnił.

Popularność Wowki w mieście spowodowała, że różne śro
dowiska zaczęły ubiegać się o niego. Zaproponowano mu wstą
pienie do PZPR, obiecując różne korzyści. Ale Wowka był „uczu
lony na czerwień” i dla świętego spokoju wybrał Stronnictwo 
Demokratyczne. Wciągnął go do niego artysta-plastyk Zbigniew 
Markiewicz, autor znakomitych exlibrisów. Wowka szybko zdo
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był tam uznanie i został wybrany na kadencję 1965-68 przewod
niczącym, liczącego blisko 40 członków koła Pracowników Urzę
dów i Instytucji w Chełmie. Siedziba koła mieściła się w prywatnej 
kamieniczce przy ulicy Lubelskiej, w kilku wynajętych pokojach. 
Pełnił też inne funkcje społeczne: w latach 1965-76, czyli do 
końca pobytu w Chełmie był członkiem Zarządu Powiatowego, 
a potem Wojewódzkiego LZS, Społecznym Opiekunem Przyrody 
i Społecznym Opiekunem Zabytków z ramienia Zarządu Powia
towego PTTK.

Od 15 lipca 1964 roku do 9 czerwca 1965 roku Wowka pra
cował w Powiatowej Spółdzielni Usług Wielobranżowych, jako 
pomocnik magazyniera, a od 10 czerwca 1965 roku w Chełmskim 
Przedsiębiorstwie Usługowo Produkcyjnym Przemysłu Tereno
wego, jako kierownik magazynu i zaopatrzeniowiec. W firmie tej 
istniał zespół teatralny. Oczywiście nie mogło w nim zabraknąć 
Wowki. Zespół zagrał kilka jednoaktówek i skeczów. Ale pani Re
gina Możdżeńska, absolwentka studiów teatralnych w Warsza
wie, która miała jako reżyser teatrów amatorskich kategorię „S”, 
utyskiwała, że Wowka nie występuje w kierowanym przez nią ze
spole teatralnym „Wersety”. Przyznawała mu duży talent aktor
ski i stwierdzała:

- Gdybyś występował w moim zespole zrobiłabym z ciebie 
prawdziwego gwiazdora.

Wowka zagrał także swą pierwszą rolę filmową w seria
lu TVP „Tramp”. Serial reżyserowała pani Joanna Wierzbicka, 
absolwentka filologii rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskie
go zamiast nauczania w szkole wybrała pracę w Polskim Radio, 
gdzie od 1952 roku była redaktorem. Ale w 1959 roku naraziła 
się władzom jakąś audycją i otrzymała zakaz publikacji na an
tenie. Przez trzy lata nie pracowała zawodowo. W 1963 roku na
wiązała kontakt z TVP i zaczęła tworzyć filmy krótkometrażowe 
o tematyce przyrodniczej. Pierwszy film nakręciła w początkach 
września 1963 roku w Beskidzie Sądeckim. Nosił on tytuł „Grzy



by”. Pokazała wielki wysyp borowików i rydzów, ich suszenie i... 
objadanie się nimi na biwaku. Film zrealizował Zakład Produk
cji Filmów Turystycznych w Krakowie. Emitowany na szklanym 
ekranie film Joanny Wierzbickiej spodobał się widzom. Wówczas 
rozpoczęła tworzenie całej serii filmów o podobnej tematyce. Za
raz potem odwiedziła pana Bolesława Kowalewskiego, leśniczego 
w Choszczewie, gdzie razem z nim poznawała rezerwat Czerwone 
Bagno. Wowka spotkał ją w czerwcu 1965 roku na planie zdję
ciowym w Stulnie nad jeziorem Płotycze na Pojezierzu Łęczycko- 
Wlodawskim, gdzie przez wiele lat obozował w czasie wakacji. 
Leśniczy polecił jej Wowkę, jako przewodnika. Pani reżyser była 
zachwycona i od razu obsadziła go w roli młodego turysty, który 
zwiedza te tereny i zachwyca się przyrodą.

9 czerwca 1966 roku zmarła w Chełmie pani Kazimiera Pie- 
racka. Jej śmierć spowodowała zawieszenie działalności Teatru 
Ziemi Chełmskiej na trzy lata. Wowka przestał więc na razie grać, 
choć ciągoty do sceny mu nie przeszły. 30 marca 1968 roku od
szedł z pracy w Chełmskim Przedsiębiorstwie Usługowo - Pro
dukcyjnym Przemysłu Terenowego i od 1 kwietnia 1968 roku 
pracował w Powiatowym Domu Kultury, jako instruktor kultu
ralno-oświatowy. Jego szefem był mgr Michał Korzan, równola- 
tek z Chełma, absolwent polonistyki Uniwersytetu Marii Sklo- 
dowskiej-Curie, dyrektor Powiatowego Domu Kultury od dwóch 
lat, z zamiłowania poeta, a z obowiązku autor przemówień dla 
lokalnych prominentów. W PDK Wowka założył „Klub u Wow- 
ki”, gdzie co dwa tygodnie spotykali się instruktorzy kulturalno- 
oświatowi z powiatu chełmskiego.

W czerwcu 1969 roku Wowka przeczytał artykuł pt. „Jedy
na wielka jednostka kawalerii WP” w „Koniu Polskim” (nr 2/14) 
autorstwa gen.bryg. w stanie spoczynku Ksawerego Floryanowi- 
cza 1 WSBK i doszedł do wniosku, że powinien udać się na rajd 
konny jej szlakiem bojowym. Okazji dostarczył mu konkurs „Szli 
na zachód osadnicy”, ogłoszony przez redakcję tygodnika Związ
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ku Młodzieży Wiejskiej „Zarzewie”. Wowka zainteresował swym 
projektem Zarząd Powiatowy ZMW w Chełmie. Jego przewod
niczący Mieczysław Solik poparł gorąco pomysł Wowki. Znał go 
przecież, jako znakomitego jeźdźca i instruktora jazdy konnej.

W tym czasie Wowka interesował się fotografią artystyczną. 
Gdy Powiatowy Dom Kultury w Chełmie i Wiejski Dom Kultury w 
Ostrowie w powiecie chełmskim przygotowały imprezę „Turkus”, 
gdzie zostały otwarte wystawy prac Chełmskiego Klubu Plasty
ków „Plenery wojsławickie” i malarstwa starorosyjskiego, Wow
ka zaprezentował swoje fotografie koni.

Przez pierwsze półrocze 1970 roku Wowka przygotowywał 
się do rajdu. Studiował mapy, aby wytyczyć szlak, prowadził ko
respondencję z kierownictwami gospodarstw PGR i stadnin 
koni, znajdujących się na tym szlaku oraz kołami kombatantów 
1 WSBK. Gromadził sprzęt, medykamenty i żywność dla konia 
oraz gotówkę. Koledzy z Lubelskiego Klubu Jeździeckiego poży
czyli mu kulbakę ułańską.

Wreszcie 23 lipca 1970 roku Wowka wystartował na wypo
życzonym z leśniczówki koło Pobołowice, gdzie pracowali rodzice 
znajomej piętnastoletniej Ali Kremkowskiej Bogusław i Aleksan
dra, ośmioletnim koniu roboczym siwej maści, półkrwi arabskiej 
„Dzidzia”. Ala wychowała Dzidzię od źrebaka. Dzidzia chodziła za 
nią, jak pies. Gdy Ala wchodziła do sklepu, Dzidzia czekała na nią. 
Gdy Ala chciała, aby koń ukłonił się, Dzidzia kłaniała się. Dzidzia 
była bardzo mądrym zwierzęciem. Ala często przyjeżdżała z leś
niczówki do domu kultury, gdzie urzędował Wowka. Ten zaś na 
jej koniu wyczyniał różne kaskaderskie ewolucje. Ala jechała na 
koniu stojąc, a Wowka wskakiwał na konia z tylu. Potem zgrab
nie spadał z konia, albo przeskakiwał go tygrysim skokiem, robił 
przewroty pod kopytami i wskakiwał nań z tyłu. Wowka znał więc 
dobrze „Dzidzię”, a „Dzidzia” znała jego. Mógł przeto śmiało puś
cić się na niej w daleką podróż.
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Tego dnia Wowka zrobił na „Dzidzi” siedemdziesiąt kilo
metrów. Po drodze zahaczył o Państwowe Muzeum w Majdan
ku, znajdujące się na peryferiach Lublina. Muzeum było pierw
szą tego typu placówką na świecie. Powstało w końcu 1944 roku 
na miejscu obozu hitlerowskiego działającego w latach 1941-44 
(Konzentration Lager Lublin), przez który przeszło około 360 
tysięcy więźniów, a zginęło w nim 78 tysięcy osób. Wowka wie
dział także o innym smutnym fakcie. Tutaj po odejściu hitlerow
ców organa NKWD przy 1 Froncie Ukraińskim, którego wojska 
zajęły tereny Lubelszczyzny utworzyły obóz infiltracyjny, gdzie 
enkawudziści osadzali i przetrzymywali ujętych w leśnych obła
wach żołnierzy AK i NSZ. Niewiele brakowało, aby tutaj trafił tak
że jego ojciec, który na szczęście uniknął tego losu, wstępując do 
1 Armii WP.

Wowka złożył kwiaty przed pomnikiem pomordowanych. 
Wieczorem dotarł do centrum Lublina, gdzie zatrzymał się w Lu
belskim Klubie Jeździeckim przy ulicy Ciepłej 7. Klub ten szczy
cił się tradycjami sięgającymi 1899 roku. Jego prezesem był wte
dy pan Stefan Rosiak. Wpisał się on jako jeden z pierwszych do 
księgi pamiątkowej rajdu: „Szerokiej drogi, spełnienia planów 
w jeździe szlakiem 1 WSBK, pogodnych dni i zdrowia dla konia 
z jeźdźcem i realizowania jazdy przy pomocy Lubelskiego Klubu 
Jeździeckiego Lublin życzy swojemu członkowi Stefan Rosiak”. 
Inni koledzy nie pozostali w tyle. „Jako członkowie LKJ w Lubli
nie uważamy ten rajd, jako imprezę o wydźwięku społeczno-poli
tycznym i dlatego uczestnikowi życzymy planowego realizowania 
podjętego czynu - owocnych spotkań z kombatantami na trasie 
i wielu miłych przeżyć”.

Niestety koń Wowki w czasie jazdy z Chełma do Lublina tro
chę się odparzył. Trzeba było zaaplikować mu jakieś maści. Ale 
znaleźli się pracownicy Kliniki Chirurgicznej Wydziału Wetery
narii Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, którzy bezinteresow
nie udzielili koniowi pomocy lekarskiej i na rano był już zdrów.

«
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Wowka rusza na rajd 1970 Chełm

A czekała go tego dnia licząca 60 kilometrów trasa do Góry Pu
ławskiej.

Przed wyjazdem Wowka odbył swą pierwszą konferencję 
prasową. Opowiedział lubelskim dziennikarzom o planowanej 
trasie, po czym na ich oczach wsiadł na konia i odjechał. Po dro
dze minął Panieńszczyznę, Bogucin, Garbów, Zagrody, Marku
szów, Kurów, Końskowolę, Puławy i przejechał przez most na 
lewy brzeg Wisły. Wreszcie dotarł do mety pierwszego etapu swej 
wędrówki, czyli do Góry Puławskiej. Miejscowość leży w zachod
niej części województwa lubelskiego w powiecie puławskim, na 
granicy oddzielającej Wyżynę Lubelską od Niziny Mazowieckiej, 
nad lewym brzegiem Wisły. Trzy kilometry dalej znajdowały się 
Puławy. Wieś powstała z przełomu piętnastego i szesnastego wie
ku. W końcu osiemnastego wieku stała się własnością Czartory
skich, którzy ufundowali tam kościół. Tu dziedzicem był wówczas 



sławny Adam Czartoryski, niekoronowany król emigracji polskiej 
po powstaniu listopadowym. Wowka z zainteresowaniem ogląd
nął dzwonnicę i plebanię z osiemnastego wieku. Nazajutrz ruszył 
w liczącą 50 kilometrów trasę do Kozienic. Pierwsza spotkana na 
trasie miejscowość, to Bronowice, miejsce urodzin Ewy Szelburg- 
Zarębiny, autorki wydanych w 1924 roku „Legend żołnierskich”, 
która w 1965 roku wystosowała apel o uczczenie bohaterstwa 
i męczeństwa dzieci i młodzieży na przestrzeni dziejów Polski. 
Dzięki temu w trzy lata potem powstał Komitet Budowy Centrum 
Zdrowia Dziecka.

Wowka minął Kowalę, Regów Stary i Nowy, miejscowości 
z początku piętnastego wieku, Wysokie Koło, Gniewoszów, z za
bytkowym centrum urbanistycznym, synagogą ortodoksyjnych 
Żydów z dziewiętnastego wieku, obecnie remizą, i mającym tu 
początek kanałem długości pięćdziesiąt dwa kilometry, z ujściem 
w Cudowie, zasilanym wodą z okolicznych podmokłych łąk.

Potem był Oleksów, Wólka Bachańska, Bąkowiec. W miej
scowości Nowe Słowiki odnotował obecność Wowki w jego księ
dze pamiątkowej kierownik Klubu Prasy i Książki, życząc mu sze
rokiej drogi. Podobnie było w Klubie Prasy i Książki w Brzeźnicy. 
Wowka minął Psary, Janików, aż z daleka ujrzał Kozienice. Tam 
zatrzymał się w Państwowej Stadninie Koni. Powstała ona z ini
cjatywy Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni. Po wybudowa
niu jej obiektów sprowadzono tu dwa ogiery i pięćdziesiąt klacz z 
Janowa Podlaskiego. Hodowano tu konie pełnej krwi angielskiej, 
przeznaczone do wyścigów konnych. Stadnina przetrwała wojnę 
i znakomicie prosperowała w czasach tzw. realnego socjalizmu. 
Wowkę przyjął dyrektor stadniny pan Jerzy Sas-Jaworski (1920- 
2008), rodak z Włodzimierza Wołyńskiego, elew Szkoły Podcho
rążych Kawalerii w Grudziądzu, w czasie kampanii wrześniowej 
oficer 2 Pułku Ułanów Podkarpackich w Armii Łódź, w czasie 
okupacji na placówce AK w Szczebrzeszynie, od lipca 1944 roku 
w 1 Armii WP, jako dowódca zwiadu konnego 7 pułku piechoty 
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3 DP, potem oficer 1 Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawa
lerii, uczestnik walk na Wale Pomorskim i koło Berlina, porucz
nik rezerwy, organizator i dyrektor stadnin w Mosznej i Kozie
nicach, wicemistrz Polski w skokach na koniu, jeden z organiza
torów Polskiego Związku Jeździeckiego, który wpisał się do jego 
księgi pamiątkowej: „Serdecznie witam konnego turystę pana 
Włodzimierza Brodeckiego na jego szlaku. Życzę jeźdźcowi i ko
niowi dobrej przygody, miękkich dróg i obfitości paszy u gościn
nych miłośników końskiej sprawy. Jako były żołnierz 1 Warszaw
skiej Dywizji Kawalerii zachęcam do nawiązania kontaktów z jej 
kombatantami, dla znajomości historii, która szybko przesta- 
je być najnowszą. Proszę wszystkich moich Kolegów z którymi 
zetknie się na swojej trasie pan Brodecki o opiekę nad koniem 
i jeźdźcem. Szerokiej drogi!”

Wowka odwiedził też kolonię letnią Zakładów Metalowych 
imienia generała Waltera w Radomiu. Dzieci wykonały wielce 
udany portret Wowki na stającym dęba koniu, a po spotkaniu 
z kolonistami pozostał także wpis w księdze pamiątkowej: „Dzieci 
z kolonii letniej Zakładów Metalowych z Radomia w Kozienicach 
składają serdeczne podziękowanie za przemiłe odwiedziny i cie
kawe spotkanie z człowiekiem, który nas zadziwił i wzruszył nas 
swą najszlachetniejszą posturą prawdziwego wielbiciela przygo
dy, siodła, zwierząt i przyrody ojczystej. Życzymy pięknych sło
necznych dróg na bohaterskim szlaku naszych drogich ojców, 
którzy krwią zrosili pola ojczyste. Życzymy przygód nieboles- 
nych, miłych i serdecznych spotkań z ludźmi. Życzymy dużo owsa 
i smacznej trawki posłusznemu i dzielnemu siwkowi.” Podpisał 
mgr J. Buchnor.

26 lipca rano Wowka wyjechał z Kozienic na zachód ulicą 
Chartową. Za Kozienicami, dziesięć kilometrów na lewo znajdo
wały się Maciejowice, słynne z nieszczęśliwej bitwy 10 paździer
nika 1794 roku, która położyła kres powstaniu kościuszkowskie
mu. Minął je, oglądając jedynie z daleka pole bitwy. Potem dotarł
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do Brzozy, gdzie podjęli go członkowie koła ZMW, którzy napisali 
w jego księdze pamiątkowej: „dziękując za miłe spotkanie rów
nież miłemu jeźdźcowi życzymy szczęśliwej drogi i miłych spot
kań, dużo słońca”. Do życzeń dołączyła się kierowniczka Klubu 
Prasy i Książki. I jeszcze raz wpisali się członkowie koła ZMW 
w Brzozie, a właściwie jego przewodniczący: „dziękuję w imieniu 
młodzieży za przybycie do naszej miejscowości. Szerokiej drogi 
kolego!”. Jakby nie było tego dużo, wpisała się jeszcze pani Zofia 
Muroniak z Brzozy: „Przemiłemu rajdowcowi szerokiej szosy ży
czy znajoma z trasy”.

W Głowaczowie Wowka także odwiedził koło ZMW, gdzie 
zyskał wpis: „W imieniu własnym i całej młodzieży Związku Mło
dzieży Wiejskiej w Głowaczowie składam serdeczne podziękowa
nia tą drogą oraz życzę sukcesów w dalszym rajdzie szlakami ka
walerii”. Podpisała się kierowniczka Świetlicy Gromadzkiej. Rów
nież Teresa Olszewska przewodnicząca koła ZMW dziękowała za 
odwiedziny i miłe spotkanie i życzyła szerokiej drogi.

Potem Wowka minął Mariampol i dotarł do Nowej Woli. 
Tam poznał interesującego rozmówcę i uzyskał ciekawy wpis: 
„Udzieliłem informacji koledze Włodkowi o kawalerii, która tu 
stacjonowała przez pół roku (sierpień 1944-styczeń 1945). Mia
łem wtedy czternaście lat. Życzę powodzenia na trasie rajdu szla
kiem tej kawalerii. Zygmunt Brynda.”

Jadąc przez Zwierzyniec, Grabów nad Pilicą i Wyborów 
po przebyciu pięćdziesięciu kilometrów Wowka znalazł się już 
w Warce. Z daleka poczuł fermentacyjny zapach. Tak pachniały 
pobliskie Winiary, gdzie znajdował się Zakład Produkcji Win.

Dwudziestego siódmego lipca wyruszył rano z Warki. 
W Winiarach odwiedził Muzeum imienia Kazimierza Pułaskie
go, mieszczące się w jego dworku. Kierownik muzeum Wojciech 
Chmurzyński wpisał się lakonicznie do księgi pamiątkowej: „Po
wodzenia na dalszej drodze.” Wowka miał też inne wpisy: od pra
cowników Gospodarstwa Rolnego Mazowieckich Zakładów Prze
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twórstwa Owocowo-Warzywnego, od pana Jędrzejczyka: „szero
kiej drogi i dużo przygód życzy żołnierz kawalerii z synem” i od 
pani Anny Gajewskiej, która napisała: „Dzięki za urocze spotka
nie. Koń jest cudowny”.

Wowka jechał dalej. Minął Dębnowolę, Magierową Wolę, 
Konary, Potycz, Pęcław i wjechał do Góry Kalwarii. Potem po
dążył ulicą Pijarską w kierunku na Baniochę, Solec, Szymanów, 
Żabieniec, dotarł do Piaseczna, aż wjechał do Warszawy ulicą Pu
ławską. Przechodnie ze zdumieniem spoglądali na samotnego 
jeźdźca, który, jak gdyby nigdy nic sunął na rumaku w tężejącym 
ruchu miejskim. A on wypatrywał ulicę Smyczkową. Dojrzał ją 
w końcu i skręcił na lewo do Służewca. Służewiec był ongiś osob
ną miejscowością, gdzie od 1065 roku działał ośrodek misyjny be
nedyktynów, która w 1414 roku otrzymała od księcia mazowie
ckiego Janusza prawo chełmińskie, stanowiące odmianę prawa 
magdeburskiego, z licznymi przywilejami. W 1938 roku został 
przyłączony do Warszawy. W czasie powstania warszawskiego 
Służewiec stanowił widownię krwawych walk z oddziałami SS 
Waffen stacjonującymi na torach wyścigowych.

Wowka po przejechaniu siedemdziesięciu kilometrów do
tarł do Państwowych Torów Wyścigów Konnych. Te jedne z naj
słynniejszych torów wyścigowych Europy zostały przeniesione 
tutaj z Pola Mokotowskiego niedługo przed wojną. Towarzystwo 
do Zachęty Hodowli Koni w Polsce budowało je na przestrzeni 
150 hektarów przez czternaście lat, aby uroczyście otworzyć dnia 
3 czerwca 1939 roku gonitwą trzyletnich koni czwartej kategorii 
na dystansie 1600 metrów. Gonitwa trwała 1,42,5 sekund. Wow
ka został przyjęty serdecznie na torach wyścigowych. Dzidzia do
stała własny boks, a Wowka mógł pogalopować na tamtejszych 
wyścigowcach na próbnym torze. Konie, jakby chcąc sprawdzić 
jego umiejętności galopowały w szalonym pędzie, a Wowka za
stanawiał się, kiedy wyleci z siodła do przodu. Ale przeżył te jaz
dy w miarę bezboleśnie. Potem do księgi pamiątkowej wpisał się 
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mu wicedyrektor inż. Edward Godlewski: „Miło było nam gościć 
samotnego turystę konnego obywatela Włodzimierza Brodeckie
go w naszym przedsiębiorstwie, gdzie jest prowadzona selekcja 
koni wyścigowych i sportowych. Z racji samotnego rajdu życzymy 
obywatelowi Brodeckiemu szczęśliwej podróży i pomyślnego jej 
zakończenia”. Do tych życzeń dopisali się dżokeje oraz inni pra
cownicy stajni „Kadrówek”: Henryk Bryczkowski, Elżbieta Woź
niak, Marian Wątroba, Jerzy Fuljcik, Renata Ludwiczak, Andrzej 
Gębicki. Wowka oglądnął też z dużym zainteresowaniem tory wy
ścigowe. Dżokeje wyjaśnili mu, że stojące tu trzy trybuny zostały 
skierowane na wschód. Trybuna I z paddockiem, to ekskluzyw
ny pawilon. Trybuna II dla 4500 widzów ma jedynie miejsca sie
dzące, zaś Trybuna III - siedemset miejsc stojących. Nazajutrz 
Wowka, skoro świt wyruszył z ulicy Smyczkowej znowu na Pu
ławską i cały czas jadąc tą ulicą dotarł do placu Unii Lubelskiej. 
Tam Wowkę zatrzymał patrol MO.

- Co pan tu robi, w samym centrum Warszawy z tym koniem 
- dopytywali się Stróże prawa. - Przecież tutaj ruch takim pojaz
dem jest zakazany.

- Jestem na rajdzie konnym szlakami 1 Warszawskiej Samo
dzielnej Brygady Kawalerii - wyjaśnił Wowka. - Nie wierzycie, 
to zatelefonujcie do redakcji „Zarzewia”, która ogłosiła konkurs 
„Szli na zachód osadnicy”. Mojemu rajdowi patronuje też redak
cja „Żołnierza Polskiego”.

Wyjaśnienie to zrobiło wrażenie. Dowódca patrolu zdecy
dował:

- Dobrze. Dajemy panu pozwolenie na przejazd konny przez 
Śródmieście. W którym kierunku pan się udaje?

- Na Sochaczew.
- W takim razie przekażemy wszystkim patrolom, aby nie 

robiły panu trudności - oznajmił dowódca patrolu.
W tym czasie, gdy milicjanci objaśniali Wowkę, jak wydostać 

się konno z Warszawy, przy siedzącym ciągle na koniu jeźdźcu ze
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brał się spory tłumek warszawiaków. Rozeszła się już pogłoska, 
że jedzie on szlakiem walk polskich ułanów. Ludzie z uznaniem 
komentowali jego pomysł.

- Jest jeszcze fantazja w narodzie - mówili. - Dobrze, że 
młodzi pamiętają, jak kiedyś nasi dzielnie walczyli ze Szwabami!

Spotkani warszawiacy koniecznie chcieli wpisać się do książ
ki pamiątkowej. „Szerokiej drogi sympatycznemu panu” - życzyła 
Jola z Warszawy. „Miękkiej nawierzchni w dalszym przedsięwzię
ciu” - życzył były żołnierz 3 pułku szwoleżerów pan Józef Komo
rowski. Także reporter z „Życia Warszawy” (R.Rz.) chciał uwiecz
nić się w księdze, życząc: „drogi pełnej wrażeń i sukcesów”. Wpisa
li się nawet „widzowie” z tramwaju nr 14 i pani Janina Biernacka, 
mieszkanka Złotnik Kujawskich wraz z panem Stanisławem Sze- 
lągowskim, mieszkańcem z ulicy Puławskiej 108/112. Napisali 
oni: „Szczęśliwej podróży szlakiem naszej bohaterskiej kawalerii, 
walczącej o naszą wolność i niepodległość narodową”. Nazajutrz 
„Życie Warszawy” i „Ekspres Wieczorny” z przejęciem relacjono
wały konne perypetie Wowki na ulicach Warszawy. Fotoreporter 
„Stolicy” zrobił mu zdjęcie. - Mam okładkę - krzyczał triumfal
nie. Zdjęcie rzeczywiście ukazało się na okładce w następnym nu
merze. Dopadli też Wowkę reporterzy z Polskiego Radia, którym 
pokrótce zrelacjonował cel wyprawy. Potem Wowka, kierowany 
przez patrole MO przez ulicę Wawelską, alejami Jerozolimskimi, 
Łopuszańską i Połczyńską, wyjechał na trasę do Sochaczewa. Po 
przebyciu sześćdziesięciu pięciu kilometrów przez Mory i Jawczy- 
ce, Wowka dotarł na swym koniu do miejscowości Bronisze. Tam 
również nie zabrakło chętnych do wpisu do jego księgi pamiąt
kowej. „Życzymy szczęśliwego przebiegu, pomyślnego zakończe
nia rajdu, dużo miłych wrażeń, niespodzianek, dobrej pogody” 
- napisali państwo K.B. Możdżyńscy. Dopisali się pani Teodora 
Wojciechowska, państwo Stanisława i Janusz Duninowscy „wraz 
z Rodzinką”, pracownicy Gospodarstwa Ogrodniczego Bronisze 
oraz panowie Agam i Nowicki, a także pani Stenia Napierała. Po 
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drodze Wowka zostawił Ożarów, Ożarów Mazowiecki, Ołtarzew, 
Święcice, Błonie, Seroki-Parcel oraz miejscowość Granice. Wie
czorem 28 lipca znalazł się w Błoniu, a następnie w Sochaczewie. 
Tam spotkał kolegę, który życzył mu „szerokiej drogi, miękkiej 
nawierzchni, dużo, dużo owsa”. Był to niedoszły wspólnik wypra
wy”, jak sam się określił „pechowy” Stanisław, kolega z Teatru 
Ziemi Chełmskiej, gdzie razem grali w sztuce „Kowal, pieniądze 
i gwiazdy”. Pod wpisem podpisały się także Dana, Magdalena, 
Monika i Piotr Kosobudzcy, bracia Ireny, żony Ryszarda Brode
ckiego. Piotr Kosobudzki był pułkownikiem lotnictwa.

29 lipca Wowka ruszył z Sochaczewa drogą, liczącą 60 kilo
metrów do Łącka kolo Płocka. Trasa wiodła przez Łowicz. Tam 
też księga pamiątkowa była w użyciu. „Szerokiej i szczęśliwej dro
gi w czasie samotnego rajdu konnego, dużo przygód i dobrej po
gody oraz szczęśliwego powrotu do rodzinnego domu życzymy 
przyjezdni na trasie Warszawa - Płock rodzina Zuchniewiczów: 
Elżbieta, Janusz, Marek”.

Wowka minął Kutno, przejeżdżając przez Rynek i podzi
wiając osiemnastowieczne i dziewiętnastowieczne kamieniczki. 
Tak oto znalazł się na pograniczu czterech historycznych krain: 
Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza i Łęczyckiego. Dowiedział się, że 
miasteczko powstało w 997 roku, gdy hrabia Piotr z Kutnej Hory 
wraz z bratem biskupa świętego Wojciecha uciekł przed prze
śladowaniami z Czech do Polski i tu się osiedlił. Wiedział też, że 
w pobliżu miasta, nad Bzurą toczyła się w dniach od dziewiątego 
do dwunastego września I939 roku wielka bitwa między polski
mi armiami „Poznań” i „Pomorze” i 8 oraz 10 armiami niemie
ckimi.

W Gostyninie Wowka spotkał uczestników obozu z pobli
skiego Lucienia Hufca ZHP w Zuńskiej Woli. Napisali oni: „Po
dziwiamy zapał i wytrwałość dla druha Włodzimierza w podję
ciu tak pięknej imprezy, jaką jest samotna wyprawa szlakiem 
I WSBK. Na szlaku dalszej wędrówki życzymy dużo słońca, życz-

«



65

liwości ludzkiej i harcerskich uśmiechów. Czuwaj”. Podpisał ko
mendant hufca Jerzy Gwiazdowski.

Potem Wowka minął Gąbin, miasteczko z osiemnastowiecz
nym ratuszem o dwóch niesymetrycznych fasadach, kamie
niczkami na Rynku z początków dziewiętnastego wieku, słynne 
z tego, że urodził się tutaj generał Felicjan Sławoj-Składkowski 
(1885-1962) przedwojenny minister spraw wewnętrznych i ostat
ni premier II Rzeczpospolitej.

Do morza

Następnie Wowka dotarł do Łącka. Miejscowość ta założo
na w 1371 roku przez księcia mazowieckiego Siemowita III, on
giś własność norbertanek, skonfiskowana po powstaniu stycznio
wym została oddana Mikołajowi Fuhrmanowi, łowczemu dworu 
carskiego, który zbudował tu m.in. gorzelnię, fabrykę serów, su
szarnię szyszek i pałac. Po latach pałac stał się letnią rezyden
cją marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego. W 1923 roku po
wstała tu stadnina ogierów i Łąck przekształcił się w ośrodek ho
dowli koni dla Wojska Polskiego. Łąck miał w herbie konia, więc 
Wowka uważał, że i tutaj zostanie przyjęty gościnnie. Jakoż w Łą
cku nie zabrakło Wowce fanów. Od razu zebrał mnóstwo wpisów 
do księgi pamiątkowej.

„Znowu po wielu latach zjawił się Don Kichot. Miło go wi
tamy i życzymy,aby jego przedsięwzięcie wyzwoliło więcej takich 
romantycznych czynów u młodych i starszych wielu kontynuato
rów i doznań, w mamy nadzieję, słoneczne dni Panu - Panie Bro
decki i Dzidzi siwej, ale jarej. Box-hotelowicze ze stada Łąck Na
talia Dembińska, Stanisława Lenkiewicz, Roman Nowacki, Ma
ciej Sadowski”. A oto inny wpis: „Dużo lekkich wiatrów w drodze 
i trochę deszczu, zamiast słońca życzą rozmówcy, prawie gospo
darze z Łącka.”
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Z kolei Janek Leśniewski życzył: „Oby sympatyczne bydlę 
nie padlo”. Wowka natrafił też na wesołych muzykantów, którzy 
akurat tam koncertowali. Gdy ujrzeli jeźdźca na koniu od razu 
zaśpiewali Wowce:

Oj konik siwy, oj on ci siwy,jabłkowity, 
oj bym się ta óżynił, oj, żyby mieć kobity.

- To kujawska piosenka ludowa - oświadczył lider zespołu, 
ludowej kapeli „Jaśki” pan Leon Marcinkiewicz, po czym wpisał 
się przytoczywszy wprzódy wspomnianą śpiewkę: „panu Włodzi
mierzowi Brodeckiemu na pamiątkę spotkania się na moim reci
talu autorskim”.

Znalazł się też w księdze pamiątkowej Wowki wpis obcoję
zyczny. „C’est très bien, bonne continuations. Bonne Route! Inga 
Chanvin (France)”. A za nią wpisała się inna Francuzka Domini
que Chaumin. W Łącku dopadła go też Polska Kronika Filmowa. 
Filmowcy z samozaparciem dokumentowali końskie ewolucje 
Wowki, ufundowane specjalnie dla nich. Dzięki PKF widzowie 
kinowi wkrótce mogli oglądać Wowkę na ekranach kin w całym 
kraju.

30 lipca Wowka wyruszył z Łącka, liczącą sześćdziesiąt ki
lometrów trasą do Brześcia Kujawskiego. Niestety koń okulał. 
Wowka zatrzymał się więc w sympatycznym mieście nomen omen 
Kowal, znanym już w dwunastym wieku, jako warowny gród na 
wyspie nieistniejącego już jeziora. Tutaj w 1310 roku urodził się 
przyszły król Polski Kazimierz Wielki, a w 1940 roku sławny ak
tor Jan Nowicki.

W Kowalu Wowka udał się do weterynarza. Lekarz wetery
narii Jan Oźminkowski oglądnął konia i napisał diagnozę: „ko
nieczny jednodniowy odpoczynek. Mam nadzieję, że w najbliż
szym czasie koń odzyska osobistą sprawność fizycznąr Życzę 

panu Włodzimierzowi Brodeckiemu osiągnięcia wytyczonego 
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celu, a konia Dzidzię polecam dalszej opiece kolegom lekarzom 
weterynarii”.

- Gdy zobaczyłem, że koń dostaje zastrzyk, przeraziłem się 
- opowiadał Wowka po latach. - Sądziłem, że zwierzę jest cięż
ko chore. Ale okazało się, że to strachy na Lachy: koń szybko wy
zdrowiał. Mimo to bałem się na niego wsiadać. 1 sierpnia wyru
szając w dalszą trasę przez mijane miejscowości podążałem obok 
niego pieszo. Tak minąłem Przydatki Gołaszewskie i Łagiewniki. 
Dotarłem do Kruszyna. Przechodząc obok kościoła, ujrzałem wy
chodzącego zeń księdza, który przystanął zdumiony i wdał się ze 
mną w rozmowę. Po chwili zaprosił mnie na obiad. Tam rozma
wialiśmy o rajdzie. Potem wraz ze swym wikarym wpisał się do 
księgi pamiątkowej rajdu.

„Najlepszego samopoczucia duchowo-cielesnego na Kujaw
skich Błoniach aż do osiągnięcia celu w hipiczno - ludzkim wy
siłku celem przypomnienia pięknych kart historii naszej... aby 
odkrywając z dnia na dzień, skrawek po skrawku i piękno ziemi 
i kultury ojczyzny naszej - ukochał ją, całe życie jej poświęcił, 
odczytując ślady Stwórcy, który w tysiącletnim formowaniu du
szy polskiej pozwolił nam stać się spadkobiercami wiary ojców 
naszych, być świadkami Jego na tej ziemi obecności. Niech Bóg 
prowadzi, a krzyże, kapliczki przydrożne i świątynie niech będą 
drogowskazami tak pięknie rozpoczynającego się życia. „Omnia 
cum Deo - nihil sine Eo”. Do wieńca życzeń bardzo miłemu panu 
Włodzimierzowi Brodeckiemu, aby zapamiętał Kruszyn z alfre- 
sco sgraffitową polichromią świątyni”. Podpisali: proboszcz pa
rafii Kruszyn ks. Marian Bruzda i ks. Dionizy Lojlitro.

W tymże Kruszynie, gdzie znajdowało się gospodarstwo 
Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych Stacji Hodowli Roślin 
w Świętosławiu kierownik Eugeniusz Baranowski napisał: „sze
rokiej i szczęśliwej drogi, mocnych podków i dobrej pogody kole
dze Włodzimierzowi Brodeckiemu w jego sławetnym rajdzie kon
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czych”.

Tak Wowka dotarł do Brześcia Kujawskiego. Pracownicy 
tamtejszej cukrowni zaprosili go na grzybobranie. A potem na
pisali: „Z serdecznym podziękowaniem przemiłemu kawalerzy- 
ście Włodzimierzowi Brodeckiemu za odwiedziny w naszym klu
bie na trasie rajdu konnego szlakiem bojowym i Warszawskiej 
Samodzielnej Brygady Kawalerii. Z życzeniami szerokiej drogi 
i pomyślnej realizacji chlubnych zamierzeń w imieniu członków 
Klubu Robotniczego Cukrowni Brześć Kujawski.” Podpisała Kie
rowniczka Joanna Siemaszko.

Trzydziestego pierwszego lipca Wowka z Brześcia Kujaw
skiego ruszył do Kruszwicy. Miał do pokonania sześćdziesiąt ki
lometrów. Po drodze minął Falborek i Kąkową Wolę. W pobli
skim Borucinku grupa młodzieży, przeważnie same dziewczęta 
dyskutowała właśnie w Klubie Młodego Rolnika na temat jego 
wyprawy, gdy nagle Wowka pojawił się na koniu na horyzoncie. 
Zaskoczenie było zupełne. Oto coś, o czym dziewczęta słyszały 
w radiu zmaterializowało się na ich oczach. „Nigdy byśmy się nie 
spodziewały, że słysząc dziś o koledze w radio ujrzymy go w pro
gach naszego klubu. Życzymy szerokiej drogi i pięknej pogody na 
Ziemi Kujawskiej. Danka Ala, Barbara, Joanna.”

Przez Jarantowice Wowka dotarł do Płowców, gdzie przy
stanął na chwilę, usiłując sobie wyobrazić, jak wyglądała słynna 
bitwa, w której dwudziestego siódmego września 1331 roku król 
Władysław Łokietek pokonał zagon wojsk krzyżackich. Polaków 
było pięć tysięcy, Krzyżaków siedem tysięcy. W bitwie został ran
ny marszałek Zakonu późniejszy wielki mistrz Dietrich von Alten
burg (pierwszy tej rangi dostojnik krzyżacki pochowany w dzie
sięć lat potem na zamku w Malborku), a wielki komtur i dwóch 
komturów polegli.

Z Płowców Wowka dotarł do Przemystki. Tam odwiedził go
spodarstwo Stacji Nasienno-Szkółkarskiej Zakładów Nasienno- 
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Szkółkarskich we Włocławku, którego kierownik wpisał mu się 
do księgi pamiątkowej. Witali go też serdecznie koledzy z koła 
ZMW Radziejów. Potem były Chełmce, Chelmiczki, Janocin, Go- 
canowo, Grodzki i Kruszwica. Wowka zjawił się potem na koniu 
przed Mysią Wieżą. Tam wpisała mu się obsługa kiosku tury
stycznego oddziału Nadgoplańskiego PTTK, restauracji Letni
skowej, a nawet dozorca parkingu strzeżonego: „Bardzo byłam 
zadowolona, jak i mieszkańcy Kruszwicy, że miałam pierwszy raz 
jak długo pracuję, spotkać konnego turystę. Wobec tego życzę ja 
i mieszkańcy naszego Grodu Piasta szerokiej drogi, szczęśliwej, 
pomyślnych wiatrów i dużo słońca w podróży po naszych pięk
nych Kujawach i Ojczyźnie, szczęśliwego zakończenia zwiedza
nia naszej Ojczyzny”. Podpisały się Leokadia Śmigielska, Gra
żyna Staclewicz, Edmund Śmigielski. Wpisał się też przewod
niczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruszwicy, 
który jednocześnie kierował Stacją Turystyczną PTTK „Goplana” 
w Kruszwicy, przewodniczka PTTK po Poznaniu i województwie 
poznańskim Halina Maryańska, uczestnicy koloni letniej WZGS 
z Olsztyna i Poznania oraz proboszcz kolegiaty kruszwickiej ks. 
Zbigniew Andrzejak. Ten ostatni napisał: „Niech pobyt w pra
starej Kruszwicy i podziwianie jej architektury przyczyni się do 
umiłowania Polski. Jest to miejsce, gdzie od tysiąca lat lud polski 
modlił się i modlił i dlatego miejsce to jest nam wszystkim dro
gie. Panu Włodzimierzowi Brodeckiemu życzymy wiele zdrowia 
i szczęśliwej drogi.”

Znalazł się także na trasie kombatant 1WSBK, mieszkający 
w Kruszwicy. Napisał on w księdze pamiątkowej: „Jestem bar
dzo zadowolony ze spotkania z panem Włodzimierzem Brode
ckim, który samotnie konno przemierza szlak bojowy 1 WSKB, 
w której ja służyłem, jako kanonier 57 Pułku Artylerii Konnej. 
Życzę szczęśliwego ukończenia pięknej, szlachetnej wyprawy 
oraz miłych spotkań z moimi kolegami frontowymi. Mikołaj Dą
browski”.



Były kanonier pokazał Wowce opinię, wystawioną mu przez 
dowódcę jego plutonu chorążego Antoniego Lisa z dnia pierw
szego października 1945 roku. Napisał on: „Kanonier Dąbrowski 
Mikołaj, jako jezdny plutonu gospodarczego pułku za czas służby 
wykazał się, jako żołnierz zdyscyplinowany. Chętny do pracy. Ze 
swych obowiązków wykazywał się należycie.”

Wowka zapisał w swej księdze pamiątkowej: „Było to pierw
sze spotkanie z byłym uczestnikiem walk 1 Warszawskiej Samo
dzielnej Brygady Kawalerii. Bardzo przyjemnie przyjęcie. Masa 
ciekawostek”.

Wowka zaglądnął też do pobliskich Kobylnik, gdzie dyrektor 
Ośrodka Kultury Rolnej mgr inż. Tadeusz Komorowski napisał: 
„Podziwiam podjęcie tak wspaniałego rajdu konnego, w dodatku 
samotnego, podjętego dla uczczenia 25 lecia walk I Warszawskiej 
Samodzielnej Brygady Kawalerii ostatniej zorganizowanej jed
nostki konnej, która swymi bohaterskimi walkami potwierdziła 
piękne imię i tradycje Wojska Polskiego. Życzymy dobrej drogi 
i wielu wrażeń”. A uczestnicy Kursu Szkolenia Rolniczego z Ol
sztyna stwierdzili:

„Faktycznie ciekawy i szlachetny jest cel Twojej wyprawy 
a jednocześnie na pewno niesie wiele przyjemności. Potrafiłeś 
połączyć przyjemne z pożytecznym. Pomyślności.”

Stamtąd Wowka ruszył do Brzozy koło Bydgoszczy. Miał do 
pokonania 50 kilometrów. Najpierw zahaczył o Inowrocław, do
kąd dotarł 4 sierpnia. Tam odwiedził redakcję Gazety „Kujaw
skiej”, w której opowiedział o swym rajdzie. Po spotkaniu uzy
skał wpis. „Pozdrawiam i zazdroszczę! To naprawdę wspaniały 
pomysł taki rajd! Na pewno przyczyni się do spopularyzacji pięk
nego sportu jeździeckiego wzdłuż całej dwa tysiące kilometrów 
liczącej trasy. Życzę koledze Brodeckiemu, aby szybko znalazł jak 
najwięcej naśladowców. Życzę również wielu wrażeń na trasie, 
spotkań z naprawdę miłymi i życzliwymi ludźmi, zachowania do 
końca wspaniałej kondycji i tej cudownej pogody, z jaką gościł 
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w Inowrocławiu, a Dzidzi życzę na każdym popasie pełnego żło
bu owsa. Będziemy oczekiwać na wiadomość o dotarciu do celu. 
Trzymamy kciuki. W imieniu zespołu redakcyjnego „Gazety Ku
jawskiej” w Inowrocławiu podpisał się Janusz Brodziński kierow
nik redakcji. A jedna z dziennikarek, Jadwiga Nadolska dopisała: 
„Koń wspaniały, a pan Włodek cudowny mężczyzna!”

Zaraz potem Wowka wyruszył w dalszą trasę. Po drodze był 
Sławęcinek, gdzie pani Barbara Bańczyk z rodziną życzyła „przy
jemnej pogody oraz szczęśliwego zakończenia rajdu”.

Następnie dotarł do Złotnik Kujawskich, gdzie „szczęśliwe
go dotarcia do celu oraz zdrowia i pogody ducha” życzyła „cała 
załoga posterunku MO”. A pani T. Urbańska wyraziła „dla pana 
Włodzimierza Brodeckiego podziw i uznanie”. Natomiast pani 
Wanda Kurapicka wpisała się popularną piosenką: „Wio koniku, 
a jak się postarasz, na kolację zajedziemy akurat, tobie owsa na
sypiemy zaraz, a ja z miski smaczną zupkę będę jadł”, po czym 
dodała: „wiele przygód i przyjaznych serc”. Nie brakło też wpisu 
od kierownika Klubu „Ruchu” i członków koła ZMW, którzy ob
darowali go „złotnickim uśmiechem.”

Ledwie Wowka wyjechał na trasę już spotkał chętnych do 
zawarcia z nim znajomości. „Za odwagę i patriotyzm do Ojczy
zny, dużo słońca i radości oraz przyjemnej drogi” - życzyła pani 
Joanna Sękowska z Tucholi, „szerokiej drogi dzielnemu boha
terowi czasu pokoju” - życzyli „znajomy z trasy” pan Jerzy Sy- 
czanowicz z hotelu wojskowego w Siemirowicach koło Lęborka, 
a także przygodny kierowca pan Zygmunt Goliński z Przedsię
biorstwa Transportowo-Spedycyjnego. Następnie Wowka ruszył 
przez Rucewo, Gniewkowiec, Tarkowo Dolne, Tarkowo Górne, 
Dziemiana, Nową Wieś Wielka i Prądocin, aby 5 sierpnia wie
czorem dotrzeć do Brzozy, miejscowości leżącej 10 kilometrów 
od Bydgoszczy. Tam nocował u państwa Kaszyckich. A już rano 
szóstego sierpnia w szkole przy ulicy Nakielskiej opowiadał dzie
ciom na kolonii letniej Wojewódzkiej Hurtowni Wyrobów Prze



72

mysłu Chemicznego o szlaku bojowym 1 WSBK i swych przygo
dach. Dzieci na kolonii letniej w Bydgoszczy wpisały się do jego 
księgi pamiątkowej następująco: „Dnia 6 sierpnia 1970 roku goś
ciliśmy na placówce kolonii letniej WHWPCh szlachetnego czło
wieka pana Włodzimierza Brodeckiego. Dzieci składają serdecz
ne podziękowania za niebywale odwiedziny i ciekawe spotkanie 
z człowiekiem, który wszystkich wzruszył swą szlachetną posta
wą. Życzymy szybkiego dotarcia do celu, a na szlaku - serdecz
nych serc. Rada Kolonii i kierowniczka kolonii Zofia Gatlinowska, 
a także Nicefor Gatlinowski”. Potem Wowka udał się do Stanicy 
ZHP nr. 70 „Bydgoskie Chwaty” w dzielnicy Prądy. Tam wpisano 
mu się: „Żebrak i ja równe mamy chęci, żebrak prosi chleba, a ja 
pamięci”. O swych przygodach Wowka opowiedział też reporte
rowi „Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy. Wywiad z nim ukazał 
się 7 sierpnia. Zainteresowali się nim także dziennikarze z innych 
tytułów prasowych. Wpisała mu się Joanna Fraczykowska z „Ilu
strowanego Kuriera Polskiego”: „Współczesnemu Don Kichoto
wi wielu przyjemności na długiej trasie”. A inna dziennikarka tej 
gazety redaktor Justyna Przybyszewska wraz z Jerzym Zającem 
napisała: „Ułanowi na polskich drogach życzymy wielu pięknych 
przygód, pogody, nieustającego humoru, a siwy koń niech nigdy 
się nie potyka, żeby krzewił tradycje polskiego jeździectwa i zara
ził końskim bakcylem młodzież na całej swej długiej i pięknej tra
sie.” Do tych życzeń dołączył się Jurek Gili z redakcji CAF War
szawa. 6 sierpnia Wowce wpisał się też dziennikarz radiowy Ma
rek Dopierała z Rozgłośni Bydgoskiej Polskiego Radia: „Szkoda 
tylko, że Dzidka nie mówi. Znakomitemu rozmówcy Ostatniemu 
Ułanowi Rzeczpospolitej na siwym koniu - szerokiej, nie wyboi
stej drogi, Dzidce owsa z pomorskich pól.”

Tego samego dnia Wowka wyjechał z Bydgoszczy. Jego ce
lem było Koronowo. Ale zamiast jechać na północ najpierw zbo
czył na zachód i znalazł się w Potulicach. Tam od razu znalazł 
przyjaciół, którzy udzielili jemu i Dzidzi noclegu.
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„Szerokich dróg koniowi długich nóg, jeźdźcowi mało nud, 
a Dzidzi owsa w bród”, napisali pracownicy Gminnej Spółdziel
ni w pobliskim Ślesinie. Natomiast zastępca naczelnika Zakładu 
Rolnego w Potulicach należącego do Państwowego Przedsiębior
stwa Rolnego nr. 5 w Strzelewie pan Andrzej Dominirski stwier
dził w księdze pamiątkowej: „Ciekaw jestem, czy Miły Gość do
brze zrozumie nasze intencje. A my przecież w trosce tylko o po
mnożenie jego wrażeń i doświadczeń życiowych wyłącznie nie 
zapominając o profilaktyce ugościliśmy noclegiem w zakładzie. 
Co się będzie działo? Co się stanie, jak jutro zatnie się „ciężka że
lazna brama”? Dla porządku, ze względów powyższych także ko
nia Dzidzię umieszczono w towarzystwie wałachów i klaczy-kry- 
minalistek, odbywających pomyślnie proces końskiej reedukacji 
i resocjalizacji w stajni podległej gospodarstwu. Oby się konisko 
nie zdemoralizowało!”.

Z Potulic Wowka zawrócił w kierunku Bydgoszczy, ale do
tarł jedynie do Wyrzyska. 7 sierpnia w Wyrzysku Wowka spotkał 
się z działaczami Zarządu Miasteczkowego ZMS, którzy życzyli 
mu, jako „wspaniałemu turyście wielu miłych i niezapomnianych 
wrażeń na trasie”. Jak widać tym młodym ludziom z czerwony
mi krawatami nawet nie przyszło na myśl, że kawaleria to być 
może „jaśniepański i burżuazyjny wymysł”. Na szczęście nie zo
stali jeszcze zindoktrynowani i podziwiali jedynie wyczyn sporto
wy, a nie jego ideologiczny podtekst. Z kolei przewodniczący Ko
mitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Koronowie, dokąd Wowka dotarł życzył „miłemu 
turyście konnemu szerokiej drogi oraz pięknej pogody na szla
ku”. Wowka odwiedził też kolonię letnią dzieci pracowników Na
rodowego Banku Polskiego z Bydgoszczy, Koszalina, i Olsztyna, 
gdzie opowiadał o szlaku bojowym 1 Warszawskiej Samodziel
nej Brygady Kawalerii. Potem po drodze minął Gościeradz, Sta
ry Dwór i dotarł do Koronowa. Ale nie zatrzymał się, lecz jechał 
dalej. Tego dnia przebył pięćdziesiąt kilometrów z Koronowa do 
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Sypniewa. Stąd do Jastrowia miał drugie pięćdziesiąt kilometrów 
do pokonania. Po drodze zatrzymał się w miejscowości Pobórka 
Wielka. A tam „przystojnemu brodaczowi, wędrującemu samot
nie po pięknej ziemi polskiej dużo słońca i przyjemnych spotkań 
z młodzieżą” życzyła Kasia Skrzypczak. Dołączyła się młodzież 
koła ZMW i przewodnicząca zarządu koła Jadwiga Łosoś, którzy 
życzyli „przystojnemu kawalerzyście dużo, dużo słońca, pięknych 
dróg, dużo owsa dla pięknego białego konia oraz szczęśliwej po
dróży na szlaku naszej bohaterskiej kawalerii walczącej o naszą 
wolność i niepodległość narodową, z koleżeńskim pozdrowie
niem”.

Wkótce potem Wowka dotarł konno do Jastrowa. Ujrzał 
domy kalenicowe o konstrucji szachulcowej z przełomu osiem
nastego i dziewiętnastego wieku, kościół pw. Najświętszej Maryi 
Panny z 1882 roku, o architekturze eklektycznej, inspirowanej 
neogotykiem i neoromanizmem i przystanął przed głazami upa
miętniającymi walki o Wał Pomorski.

Tak. To tutaj 30 stycznia 1945 roku zaczęły się walki o Wał 
Pomorski. 11 pułk piechoty 4 Dywizji Piechoty 1 Armii WP, ma
szerujący w szpicy został nagle ostrzelany przez przyczajonych na 
pozycjach obronnych hitlerowców. Wówczas 1 batalion uderzył 
na wroga z marszu. Jastrowa broniły dwa bataliony 32 i 34 puł
ków piechoty 15 Dywizji Piechoty SS „Lettland”. Panował mróz 
minus osiemnaście stopni Celsjusza. Pas natarcia wynosił piętna
ście kilometrów. Po pewnym czasie nacierający żołnierze polscy 
zaczęli odczuwać brak amunicji i paliwa do pojazdów pancernych. 
Do walki wszedł wówczas 8 pułk piechoty 3 Dywizji Piechoty. 
W końcu Jastrów oskrzydlili żołnierze 8,10 i 11 pułków piechoty 
i wdarli się do miasta. Doszło do krwawych walk ulicznych. Na
cierających żołnierzy polskich wzmocnił 16 pułk piechoty 6 Dywi
zji Piechoty. Walki trwały do rana 3 lutego 1945 roku. Nacierają
cy również 12 pułk piechoty zdobył następnie miejscowość Szwe
cja, leżącą na przedpolu Wału Pomorskiego. Tego samego dnia 
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ii i 12 pułki piechoty dotarły do głównej linii obrony Wału Pomor
skiego. Sowiecka 76 Dywizja Piechoty 47 Armii usiłowała przebić 
się z marszu, ale została odrzucona. Polska 4 Dywizja Piechoty 
przeszła wówczas do obrony na linii wschodnich brzegów jezior 
Zdbiczno i Smolno, czekając na artylerię i zaopatrzenie. W nocy 
z 3 na 4 lutego 1945 roku 4 Dywizja Piechoty uderzyła na Golec 
i opanowała rubież Czaplinek-Wałcz, a 6 Dywizja Piechoty we
szła na prawe skrzydło, zastępując osłabioną 1 Dywizję Piechoty 
i została wzmocniona 1 Brygadą Artylerii Ciężkiej. Wtedy uderzy
ła na rubież Nadarzyce-Brzezno.

Dnia 5 lutego 1945 roku 16 i 18 pułki piechoty 6 Dywizji 
Piechoty natarły na Nadarzyce. Dnia 7 lutego 18 pułk piechoty 
zdobył Nadarzyce, a 4 Dywizja Piechoty zajęła szosę Czaplinek- 
Wałcz, przełamując umocnienia Wału Pomorskiego.

Nie bez wzruszenia Wowka oglądał tereny walk sprzed 
25 lat. Tu także walczyła 1 WSBK. Zastanawiał się, gdzie w tym 
terenie buszowali kawalerzyści. Wprawdzie brygada znajdowała 
się tutaj w drugim rzucie ugrupowania 1 Armii WP, ale jej kawa
lerzyści ciągle penetrowali okolice na koniach, wypatrując hitle
rowców.

Dnia 8 sierpnia Wowka dotarł do Piły. Z zaciekawieniem 
wjeżdżał do tego dość dużego, liczącego siedemdziesiąt tysięcy 
mieszkańców miasta nad rzeką Gwdą, dopływem Noteci, założo
nego w czternastym wieku. Miejsce urodzin Stanisława Staszica 
(1745-1826) słynęło z produkowanych tu w czasie I wojny świa
towej samolotów w fabryce Albatros Flugzeugwerke, a w czasie 
II wojny światowej z silnego ośrodka przemysłu zbrojeniowego, 
wykorzystującego pracę jeńców wojennych i więźniów. W po
czątkach 1945 roku Piła stanowiła część umocnień Wału Pomor
skiego. Po II wojnie światowej zadomowili się tu lotnicy polscy. 
Niedaleko znajdowało się wielkie lotnisko wojskowe. Wowka ob
serwował maszyny śmigające na niebie. On jednak wołał swego 
konia, jako środek lokomocji.
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Wowka gościł też na kolonii letniej Pilskich Zakładów Ce
ramiki Budowlanej. Wpisały się nie tylko dzieci,ale też kucharki 
z „Ceramiki” życząc „dużo radości samotnemu ułanowi”.

Następnie Wowka dotarł do Starej Łubianki, gdzie zatrzy
mał się w Wiejskim Domu Kultury. Spotkał się z uczestnikami 
obozu Studium Nauczycielskiego w Kołobrzegu i Liceum Pedago
gicznego w Wałczu, którzy wpisując się do jego księgi pamiątko
wej dziękowali mu za wizytę w obozie w Starej Łubiance.

Dnia 9 sierpnia Wowka dotarł do Wałcza. Tam zyskał wpis: 
„Choćby port był życzliwy i spokojne wody, nie zarzucaj kotwi
cy”. (Kazimierz Koźmian „Pieśń ze szlaku”). Spadkobiercy trady
cji Kozietulskiego i innych krajan” - Czarek Listowski”. Wowka 
odwiedził też kolonię letnią Zakładów Produkcyjnych „Romet” 
z Bydgoszczy, której uczestnicy napisali w księdze pamiątkowej: 
„Odważnemu samotnikowi szczęśliwego końca rajdu oraz zawsze 
spokojnego noclegu wraz z Dzidzią”. Podpisała wychowawczyni 
Grupy IV Maria Bielińska.

Dnia 10 sierpnia Wowka na koniu po przebyciu czterdziestu 
kilometrów, dotarł po południu do miejscowości Wielboki, gdzie 
w Klubie Rolnika spotkał się z członkami koła ZMW. W spotka
niu uczestniczył też sołtys pan Marian Karpiński. Z zainteresowa
niem słuchał opowieści o szlaku bojowym 1 Warszawskiej Samo
dzielnej Brygady Kawalerii.

Gdy już Wowka skończył sołtys stwierdził z uznaniem:
- Wszystko, co pan tu powiedział, to szczera prawda. Mogę 

to poświadczyć, bo byłem żołnierzem 2 Pułku Ułanów w tej bry
gadzie.

Wowka z wrażenia otworzył usta.
- To przecież pan powinien opowiadać, a nie ja! Ja to wszyst

ko wiem od ojca, także ułana, który tu walczył i z książek.
Sołtys odparł:
- Trudno wysłowić się prawdziwemu żołnierzowi. Ale do

brze, że istnieją tacy, którzy potrafią to za niego opowiedzieć. Słu
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cham i wtedy wydaje mi się, jakbym patrzył na film, w którym 
gram główną rolę.

Potem sołtys napisał w księdze pamiątkowej rajdu: „Społe
czeństwo wsi w Wielbokach serdecznie dziękuje za odwiedziny 
w naszej wsi, która zasłynęła w historii bojem 1 WSBK (2 pułk 
ułanów) w przełamaniu Wału Pomorskiego w dniach 13-19 lutego 
1945 roku. Jest Pan pierwszym samotnym turystą, który konno 
przebywa ten piękny okryty chwałą szlak bojowy 1 WSBK. Jeste
śmy pełni podziwu dla tak pięknej i pożytecznej akcji w 25 lecie 
zwycięstwa nad faszyzmem oraz 25 lecia powrotu Ziem Zachod
nich i Północnych do Macierzy. Nam, jako osiedleńcom na tych 
ziemiach jest to szczególnie bliskie. Naszą nową ziemię zagospo
darowali po wypędzeniu hitlerowców byli żołnierze Wojska Pol
skiego 1 i 2 Armii, jako osadnicy wojskowi. W naszej miejscowo
ści corocznie obchodzimy uroczyście rocznicę na cześć poległych 
czterdziestu trzech ułanów. Niech miejscowość Wielboki zosta
nie na długo w pamięci każdego Polaka. Życzymy Panu Włodzi
mierzowi Brodeckiemu szczęśliwego ukończenia tego wspania
łego i szlachetnego przedsięwzięcia. Wielobokorzyczanie życzą 
Panu i Pana Dzidzi szczęśliwego powrotu do domu. Pragniemy, 
aby szlak bojowy 1 WSBK był częściej odwiedzany przez młodych 
turystów, którzy tylko z historii znają walki i boje o Wał Pomor
ski, który został zroszony krwią żołnierzy polskich i radzieckich. 
Cześć ich pamięci”.

Wielboki należały w tym czasie do Gromadzkiej Rady Naro
dowej w Świerczynie. Tam też znajdowała się w budynku Szkoły 
Podstawowej imienia 1 Warszawskiej Dywizji Konnej kolonia let
nia PP i UR „Korab” w Ustce, którą Wowka odwiedził.

Dnia 11 sierpnia Wowka ruszył na południe w kierunku Mi
rosławca, aby dotrzeć do Borujska. Czekało go do pokonania pięć
dziesiąt kilometrów. Przez Lubno i Jabłonkowo dojechał do Mi
rosławca. Potem wyruszył na północny wschód i po przejechaniu 
12 kilometrów skręcił na Nowe Laski i udał się na zachód polną 



78

drogą w kompleks leśny. Tak dotarł do Borujska. Była to niewiel
ka miejscowość, licząca niewiele ponad stu mieszkańców. Spo
glądając na rozpościerającą się przed nim równinę Wowka wy
obrażał sobie, jak mogła wyglądać szarża ułanów 1 Warszawskiej 
Samodzielnej Brygady Kawalerii. Uświadomi! sobie wówczas, że 
kawaleria to jednak rodzaj broni, który nadal może sprawdzać 
się w ekstremalnych warunkach bojowych, a koń stanowi nieoce
nioną dla żołnierza wartość, bowiem niesie go w bój, niepomny 
na świszczące wokół kule i wybuchające obok niego pociski. Je
śli konia ogarnie bitewne szaleństwo, nie ma na niego rady. Tak, 
jak koło Kutna konie nie ulękły się czołgów, tak tutaj nie straszna 
im była broń przeciwpancerna i ukryci w betonowych bunkrach 
strzelcy...

Salutowali i chwalili

Tego samego dnia po przejechaniu dalszych sześciu kilome
trów Wowka osiągnął Żabin. Tam zakotwiczył w Klubie „Ruchu”, 
gdzie spędził miły wieczór z młodzieżą z koła ZMW. Dowiedział 
się, że w Żabinie (niemiecka nazwa Gross Sabin), miejscowości 
z początkami w czternastym wieku, z zabytkowymi zabudowa
niami PGR i dwoma niemieckimi cmentarzami także toczyły się 
w dniach od 1 do 3 marca 1945 roku krwawe walki. Tu stanął 
pomnik upamiętniający zdobycie Żabna przez żołnierzy polskich. 
Następnego dnia Wowka wczesnym świtem wsiadł na konia 
i pojechał do pobliskiego Osieku Drawskiego. Po drodze oglądał 
Góry Smolne z najwyższym szczytem Racza 214 metrów n.p.m. 
Minął dwa jeziora Busko i Drawienko. Po przejechaniu sześciu 
kilometrów nagle poczuł bruk pod koniem, co mocno go zdziwi
ło. się. Ale goszczący go były ułan 1 szwadronu 2 Pułku Kawale
rii 1 WSBK wyjaśnił mu, że to nie pozostałość po Niemćach, lecz 
po... wojskach szwedzkich, które zbudowały tę drogę w latach

<ł
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1656-60, w czasie walk z Brandenburgią. W tym czasie krótko 
przebywał tu, jako pułkownik wojsk kwarcianych w szwedzkiej 
służbie przyszły król Polski Jan III Sobieski. Opowiedział Wowce 
o tym jego gospodarz, który jako ułan walczył w Wielbokach, Ja
strowiu, Mirosławiu, Borujsku, w lasach kołobrzeskich, a potem 
forsował Odrę i stanął nad Łabą.

- Na Elbie zastała nas kapitulacja Niemiec - oświadczył.
Po wojnie były ułan osiedlił się w Osieku. Po spotkaniu z nim 

Wowka udał się konno na północ do Złocieńca, zaproszony przez 
uczestników kolonii letniej 
dzieci pracowników kopalni 
węgla kamiennego „Zofiów
ka”. Był to bardzo pracowity 
dzień. Stamtąd tego samego 
dnia po przejechaniu pięt
nastu kilometrów odwiedził 
obóz sportowy w Siecinie.

Siecino (niemiecka na
zwa Zetzin) w obecnej gminie 
Ostrowice, to wioska, znaj
dująca się nad jeziorem o tej 
samej nazwie. Ten piękny 
akwen leżący jeszcze w gmi
nie Złocieniec ma dwie wyspy: 
trzydziestohektarowy Ostrów 
z groblą, łączącą go z brze
giem i osiemnastohektarową 
Kępę. Na jeziorze ślizgały się 
kormorany i ptaki podobne do kaczek. Były to tracze i gągoły.

Przejeżdżając przez las Wowka natrafił na rzekę. Zaczął szu
kać brodu. Nagle poczuł miękką ziemię i koń zaczął zapadać się 
w bagnie. Wowka skoczył mu na pomoc i sam wpadł w bagno, 
niemal po szyję. Ledwie wydostali się z tego błota. Zemocjono- 



wany Wowka wsiadł na konia, ale Dzidzia nie chciała się ruszyć. 
W końcu Wowka zaproponował:

- Dzidzia prowadź.
I koń szczęśliwie poprowadził. Wowka przejechał kolejne 

dwadzieścia pięć kilometrów i dotarł do Bierzwnicy. A tam gości
li go dyrektor PGR, kierowniczka przedszkola, Zarząd Gromadzki 
ZMW i Rada Młodych Klubu „Ruch”. 13 sierpnia Wowka dojechał 
do odległego piętnaście kilometrów Świdwina (niemiecka nazwa 
Schivelbein - „krążek na bagnach”).

Miasto to, liczące siedemnaście tysięcy mieszkańców szczy
ciło się tradycjami, sięgającymi dwunastego wieku. W 1469 roku 
mieszczanie świdwińscy toczyli boje z mieszkańcami Nowogardu 
(bitwa o krowę) i 15 lipca pokonali ich w bitwie koło wsi Długie, 
zdobywając trzysta wozów z łupami. W 1969 roku z inicjatywy 
pana Leona Zdanowicza z Powiatowego Domu Kultury w Świ
dwinie zostały zorganizowane zawody, nawiązujące do tej trady
cji. Zawodnicy ścinali toporem drewnianego niedźwiedzia, strze
lali z luku, rzucali toporem do celu. Główne trofeum stanowiły 
przechodnie krowie rogi.

W Świdwinie powstała w 1480 roku kaplica Świętego Boże
go Grobu, którą ufundował w podzięce za powrót z pielgrzymki 
z Palestyny rycerz Krzysztof von Polentz. Świdwin słynął w Rze
szy ze znakomitego piwa, warzonego od 1535 roku przez zakon 
Kartuzów. Stanowi też miejsce urodzenia profesora Rudolfa 
Virchova (1821-1921), światowej sławy patologa i antropologa. 
Z kolei po II wojnie światowej Świdwin zasłynął ze stacjonowa
nia jednostek lotniczych obrony powietrznej kraju. Gdy Wowka 
odwiedził miasto stacjonowała tam 3 Dywizja Lotnictwa Myśliw- 
sko-Bombowego. Wowka niestety nie zdążył na „bitwę o krowę”, 
która odbyła się miesiąc wcześniej, ale za to spotkał się z człon
kami Powiatowej Rady Ludowych Zespołów Sportowych, a także 
z pracownikami miejscowego oddziału PKO, gdzie otrzymał wpis 
do księgi pamiątkowej z napomnieniem: „Miły brodaczu nie za-
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Klub Ulana w Trzebiatowie 1970

jeźdź Dzidzi”. Potem gościli go pracownicy Powiatowego Domu 
Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Zamku, budowli 
gotyckiej z piętnastego wieku, który został odbudowany dwa lata 
wcześniej. Wowka odwiedził też obóz młodzieżowy, gdzie opo
wiadał o swym rajdzie.

Dnia 14 sierpnia Wowka gościł w PGR Dąbrowo, a także 
u sołtysa miejscowości Kartlewo poczta Lekowo. W dzień potem 
wyruszył, eskortowany przez przewodniczącego Zarządu Powia
towego ZMW w Świdwinie Olka Pazdeckiego na motocylu w liczą
cą siedemdziesiąt kilometrów drogę do Gosławia kolo Trzebiato
wa. Tam Olek przekazał go miejscowym kombatantom z 1 SBK. 
W Gosławiu Wowka spotkał pana Michała Antochowa, który po
kazał mu wycinek z „Chłopskiej Drogi” z artykułem: „Zwiadowca 
uprawia buraki”. Z artykułu wynikało, że pan Michał Antochow 
wstąpił do 1 WSBK w Trościańcu i został przydzielony do zwia
du 2 Pułku Kawalerii. Zaliczył forsowanie Bugu, walki na Pradze 
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i wyzwalanie Warszawy. Potem walczył o Mirosławiec, Jastrowie, 
Złocieniec i koło Borujska.

- Poszło trzysta szabel na Borujsko przeciw niemieckiemu 
Dziesiątemu Korpusowi Pancernemu - opowiadał cały rozemo- 
cjonowany Wowce. - I jak widzisz, zwyciężyliśmy.

Następnie pan Antochow na swym koniu odbył wraz z bry
gadą zaślubiny z morzem w Mrzeżynie. Forsował z nią Odrę w re
jonie Gozdowie. Walczył na przedmieściach Berlina, a wojnę za
kończył nad Łabą. W 1946 roku, jako zdemobilizowany żołnierz 
przybył do Gosławia. Otrzymał dziewięciohektarowe gospodar
stwo rolne. Produkował rocznie dwieście pięćdziesiąt kwintali 
ziemniaków i trzydzieści kwintali buraków cukrowych z jedne
go hektara. Prowadził też hodowlę bydła i trzody chlewnej. Dnia 
16 sierpnia Wowka spotkał się z trzebiatowskimi kombatantami. 
Rezultat spotkania stanowił wpis: „My byli ulani 1 Warszawskiej 
Samodzielnej Brygady Kawalerii, zamieszkali na terenie miasta 
Trzebiatów z głęboką wdzięcznością składamy serdeczne, z głębi 
serca płynące podziękowania za to, iż poświęcił się odbyć tę po
dróż konną szlakiem walk naszej brygady obywatel Włodzimierz 
Brodecki, zamieszkały w Chełmie Lubelskim. Witając obywatela 
Włodzimierza Brodeckiego w mieście Trzebiatów, w Domu Ułana 
w dniu 16 sierpnia 1970 roku jesteśmy dumni, że nasz trud i walki 
oręża Polskiej Kawalerii nie poszedł na marne. Zdobywając włas
ną krwią Ziemie Piastowskie wraz z brzegami Bałtyku, osiedlili
śmy się, jako prawi gospodarze, aby prowadzić pionierską pracę. 
Oceniamy podziw obywatela Brodeckiego Włodzimierza, jako bo
haterską postawę Polaka patrioty, który najbardziej docenił nasz 
szlak bojowy poświęcając się w 25 rocznicę i odbywając podróż 
konną szlakiem naszej brygady, odwiedzając wszystkie miejsca 
walk na Wale Pomorskim, zroszone krwią ułanów. My, byli uła
ni życzymy obywatelowi Brodeckiemu szczęśliwego zakończenia 
podróży i powrotu do swoich stron rodzinnych i przekazywania 
młodemu pokoleniu sławy oręża polskiej kawalerii, która chlub-
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Wowka i Antochow w Mrzeżynie. 1970

nie zapisała się na kartach historii odrodzonego Wojska Polskie
go w odniesieniu zwycięstwa nad faszyzmem.” Dokument pod
pisali: Antochow Michał wachmistrz 2 pułku ułanów, oraz uła
ni: Rudnicki Jan, Taraniowski Józef, Mackiel Władysław, Stalicki 
Kazimierz, Ostrowski Marceli, Konudzki Jerzy.

Tego samego dnia Wowka udał się konno do odległego trzy
dzieści kilometrów Mrzeżyna. To właśnie tam odbyły się 17 mar
ca 1945 roku pierwsze zaślubiny żołnierzy 1 WSBK z morzem. 
Kołobrzeg, gdzie także odbyła się uroczystość zaślubin z morzem 
został zdobyty dopiero w dzień potem. W Mrzeżynie stanął głaz- 
obelisk z napisem: w tym miejscu ślubowali wierność polskiemu 
morzu ułani 1 WSBK”.

W jeździe do Mrzeżyna towarzyszył Wowce także na koniu 
pan Michał Antochow. Gdy dotarli do morza, cwałowali konno po 
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plaży. Panu Antochowowi bardzo spodobała się jazda. Widocznie 
przypomniał sobie młode lata.

- Pojadę z tobą dalej, do Gryfic - oznajmił. Ruszyli więc ra
zem. Po drodze pan Michał Antochow wspominał:

- Jak dziś pamiętam, na swej trasie w kwietniu czterdzieste
go piątego wszędzie spotykaliśmy wypalone domy, zrujnowane 
kościoły, nie uprawiane pola. Wojna, straszna rzecz. Najbardziej 
cierpieli zwykli ludzie.

Wowka i Antochow odwiedzili Państwową Stadninę Koni 
w pobliskich Nowielicach, gdzie zostali przyjęci bardzo serdecz
nie przez dyrektora Kazimierza Bobika. Tradycje hodowlane się
gały tutaj połowy dziewiętnastego wieku, ale Państwowa Stad
nina Koni powstała tutaj w 1949 roku. Hodowała ona źrebięta 
z całego kraju. W latach pięćdziesiątych tutejsi hodowcy próbo
wali odtworzyć hodowlę konia pomorskiego półkrwi, tzw. gryfa, 
wszechstronnie użytkowego, szybkiego o dużym temperamen
cie. Potem sprowadzono tu ogiery hanowerskie i wielkopolskie, 
które wraz z klaczą w typie gryfa stworzyły stado. Przy stadni
nie powstał I Klub Jeździecki „Dragon”, którego członkowie zdo
bywali tytuły mistrzów Polski, a wybiegając nieco w przyszłość 
obecny główny hodowca Janusz Bobik zdobył srebrny medal 
W1980 roku nalgrzyskachOlipjskichwMoskwie. Wowka otrzymał 
w Nowielicach dyplom: „Dzielnej, niestrudzonej klaczy Dzidzi 
i jej samotnemu rajdowiczowi szlakiem 1 Warszawskiej Samo
dzielnej Brygady Kawalerii w dowód uznania dyrekcja.” Tam też 
spotkał się z członkami koła ZMW przy Stadninie, gdzie podzielił 
się wrażeniami z podróży. Wowka poznał też pana Onufrego Plu
cińskiego, wachmistrza w stanie spoczynku z 10 Pułku Dragonów 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który pochwalił się Odzna
ką Pułkową nr 1819, wydaną mu dnia 5 października 1945 roku 
przez dowódcę pułku podpułkownika Władysława Zgorzelskiego. 
Wachmistrz powiedział mu, że jego formacja została utworzona 
najpierw, jako Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 
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i piątego września 1939 roku mając trzynaście tankietek i piętna
stu oficerów oraz 363 żołnierzy skutecznie walczyła koło Skrzyd
lnej z niemieckimi 2 Dywizją Górską i 2 Dywizją Pancerną, 
a dziewiątego września 1939 roku kolo Albigowej z 2 Dywizją 
Pancerną.

- Gdy siedemnastego września zdradzieccy Sowieci wtar
gnęli do Polski, walczyliśmy całkiem pomyślnie z Niemcami w re
jonie Lwowa - opowiadał dalej pan Onufry Pluciński. - Ale w tej 
sytuacji nasza brygada otrzymała rozkaz wycofania się na Węgry 
przez Przedmoście Rumuńskie. Przez Przełęcz Tatarską przeszło 
nas półtora tysiąca. Mieliśmy kilka tankietek, ale trzeba było je 
oddać. Mieliśmy zadanie dotrzeć do Francji i to udało się nam.

- W Camp de Coetąuidan 10 Brygada Kawalerii odtworza- 
ła się - opowiadał dalej wachmistrz Onufry Pluciński. - A nasza 
jednostka została Dywizjonem Kawalerii w składzie 10 Brygady 
Kawalerii Pancernej. Dowódca był ten sam, Stanisław Maczek, 
awansowany do rangi generała brygady. Niestety walczyliśmy 
krócej, niż w Polsce, bo od dziesiątego do osiemnastego czerwca 
1940 roku w składzie francuskiej 4 Armii. Najpierw osłanialiśmy 
odwrót dwóch francuskich dywizji koło Champaubert w Szampa
nii, a potem francuskiego korpusu kolo Montbard w Burgundii. 
Brakowało nam benzyny, więc musieliśmy zostawiać nasz sprzęt, 
jako bezużyteczny. Żal nam było, ale co robić. Oficerowie pocie
szali nas, że w Anglii dostaniemy nowy, lepszy sprzęt. Gdy bry
gada stanęła koło Moloy w Burgundii generał Stanisław Maczek 
rozkazał: „przedzieramy się na południe Francji. Tam zabiorą nas 
statki angielskie”. Płynęliśmy przez Atlantyk. Na szczęście tam 
niemieckie okręty wojenne jeszcze nie dotarły. Wylądowaliśmy 
w Szkocji - opowiadał dalej pan wachmistrz Onufry Pluciński. 
- Tam przeformowano nasz dywizjon rozpoznawczy w 10 Oddział 
Rozpoznawczy w Szkocji, a w 1942 roku w 10 Batalion Dragonów, 
zaś 18 marca 1944 roku, staliśmy się 10 Pułkiem Dragonów 10 
Brygady Kawalerii Pancernej 1 Dywizji Pancernej. Naszym do



86

wódcą był znowu oczywiście nasz ukochany generał Stanisław 
Maczek.

- Zapewne w Szkocji doskonaliliście swe umiejętności bojo
we - wyraził przypuszczenie Wowka.

- Nie tylko. Najpierw ochranialiśmy wybrzeża Szkocji przed 
spodziewaną inwazją niemiecką, a potem sami wzięliśmy udział 
w inwazji alianckiej na kontynent europejski.

Pan wachmistrz Onufry Pluciński był dumny z tego, że mógł 
wziąć udział w tej słynnej operacji.

- Okręty alianckie wysadzały naszą dywizję w Normandii - 
opowiadał. - Pierwszego sierpnia 1944 roku weszliśmy w skład 
1 Armii Kanadyjskiej i uczestniczyliśmy w operacji „Totalise”. 
Z Caen maszerowaliśmy nocą z 7 na 8 sierpnia na Falaise. Sie
demnastego sierpnia zdobyliśmy Chamboise, małe miasteczko 
normandzkie, znajdujące się przed Falaise. Tak oto zakorkowali
śmy „butelkę”, w której znalazły się niemieckie dywizje pancerne. 
Z tej „butelki” usiłowały wyciekać poszczególne dywizje niemie
ckie. Powstrzymywaliśmy je wraz z 385 batalionem piechoty ar
mii USA do dwudziestego drugiego sierpnia. Zniszczyliśmy pięć
set siedemdziesiąt czołgów i innych pojazdów mechanicznych 
oraz sto dział. Wzięliśmy pięć tysięcy pięćset jeńców. Niestety 
naszych poległo czterystu pięćdziesięciu. Straciliśmy też sto czoł
gów. Potem przyszły na pomoc brytyjskie i kanadyjskie dywizje. 
To był już koniec niemieckich sił w kotle normandzkim. A myśmy 
poszli wzdłuż Kanału La Manche. Piątego września 1944 roku 
mój 10 Pułk Dragonów, liczący trzy szwadrony wyzwolił miasto 
St. Omer we Francji. Trzeba było widzieć radość mieszkańców 
i słyszeć te okrzyki: Vive la Pologne! Vive Maczek!

Opowieść ta zapadła Wowce głęboko w pamięć. Przyrzekł 
sobie, że kiedyś ruszy francuskim, belgijskim i holenderskim 
szlakiem 1 Dywizji Pancernej. To marzenie miało spełnić się do
piero po dziewiętnastu latach. 18 sierpnia w Nowielicach Wowka 
spotkał także panią, która spytała o imię konia.
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- Dzidzia - odrzekł uprzejmie Wowka. Kobieta aż krzyknęła 
z wrażenia:

- Dzidzia! To niemożliwe! - I dodała:
- Ja też byłam Dzidzią.
- Rozumiem, że tak nazywał panią mąż, albo narzeczony 

- wyraził przypuszczenie Wowka.
- Nic podobnego - odparła kobieta. - To imię dostałam od 

swego dowódcy, gdy należałam do AK. Miałam jeszcze drugie: 
Klamra. To moje pseudonimy konspiracyjne!

Była to znakomita pisarka pani Teresa Sułowska-Bojarska. 
Opowiedziała Wowce o sobie. Urodziła się w 1923 roku w Za
lesiu koło Płocka. Studiowała polonistykę i pedagogikę na Uni
wersytecie Łódzkim. W czasie II wojny światowej znalazła się 
w Warszawie i złożyła przysięgę konspiracyjną. Została łączniczką 
„Kedywu” i sanitariuszką w batalionie szturmowym AK „Odwet” 
w czasie Powstania Warszawskiego. Wraz z nią walczyła druga 
siostra i przyszły mąż, później neurochirurg Zbigniew Bojarski. 
Po II wojnie światowej Teresa Bojarska pracowała, jako nauczy
cielka i bibliotekarka. Jednocześnie dojrzewała jako pisarka. 
Wreszcie w 1965 roku wydała pierwszą powieść: „Czerwone gry
fy”, a w rok potem „Bogumił i Anna”, w 1967 roku „Czas samot
ności”, zaś w 1969 roku „Ciernioną mitrę” o biskupie męczenniku 
Michale Kozalu.

Pod wrażeniem spotkania z Wowką pani Teresa Bojarska 
dokonała obszernego wpisu do księgi pamiątkowej Wowki. Zna
lazł się tam również wiersz.

„Ułani, ułani malowane dzieci
gdzieście zaginęli po szerokim świecie? 
Mieli lance i ostrogi 
szli jak burza przez historię 
szumnie, dumnie, w chwale, w glorii 
siwe konie, karę konie.
To konnica polska, słynne szwoleżery
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zdobywają cudem wąwóz Somosierry.
Zdobywali, umierali 
pod kaliną, na stanicy 
krwią spod serca malowali 
polskie mapy i granice. 
Z białych wiosek szły za nimi 
sny dziewczęce i tęsknoty. 
Czasem pękło czyjeś serce 
blask obrączki zalśnił złoty? 
Dadzą mi konika cisowego 
i ostrą szabełkę... i ostrą szabelkę. 
Wiatr unosił bujne grzywy 
czarowała trąbka złota.
Gdzieś się nagłe dźwięk urywał
i płakała w łozach słota.
Gdzieście się podzieli, zagubili światem 
malowane dzieci, kolorowe pieśni? 
Pod żelazem czołgów, jarzębin szkarłatem 
opadli w pył ziemi i umarli wrześniem. 
Poszli polną drogą ku leśnej zieleni 
zatonęli w puszczy, ulecieli liściem 
tuli ciała brzoza, siwy kopczyk ziemi 
kwitną na mogile białej róży kiście. 
Ułani, ułani, malowane dzieci...

„Z całego serca dziękuję Panu za przypomnienie młodzieży 
i ludziom dojrzałym naszej najpiękniejszej karty historii - napi
sała pani Teresa Bojarska. - Wspaniała podróż współczesnego 
ułana i uroczej Dzidzi, na zwierzęciu, którego miarę i wagę hurto
wo w tej chwili przewidzieć się nie da. Co do mnie, jestem wzru
szona, że spotkałam Pana właśnie tutaj, czyli w dawnej Pomera
nii. Jestem z tą ziemią głęboko związana pracą literacką i sercem. 
Jej polskość dokumentuje dawna historia pomorskich Wieletów, 
przetrwanie najsilniejszych, szlak bojowy 1 Samodzielnej Bryga
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dy Kawalerii, praca i samozaparcie osadników, a teraz Pana sa
motna, a jakże odważna podróż. Wszystkiego, co najlepsze, wpól- 
czesny, a równie dzielny ulanie”.

Tego samego dnia Wowka odwiedził Szkołę Podstawową 
imienia Bohaterów i Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawa
lerii. Tam spotkał pana Janusza Budzyńskiego z Warszawy, który 
wpisał mu się następująco:

„Miło mi spotkać tak miłego kolegę i chętnie podzielę się 
kilkoma myślami. Jestem członkiem Klubu Oficerów Rezerwy 
i w dniach 10-18 maja przejechałem szlakiem 1 Armii WP: War
szawa - Wał Pomorski - Kołobrzeg - Szczecin - Berlin - Lipsk - 
Drezno - Miśnia - Wrocław. Zwiedzałem miejsca bitew, muzea, 
miejsca straceń. Złożyłem kwiaty na cmentarzu żołnierzy radzie
ckich w Berlinie - Trepków. W 1944 roku byłem uczniem pani 
Fabiszewskiej w gimnazjum imienia hetmana Stefana Czarnie
ckiego w Chełmie Lubelskim i mile wspominam te lata, pierwsze 
lata po wojnie”.

Wowka spotkał się też z bibliotekarzami z Powiatowej i Miej- 
skej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Żeromskiego w Nowo
gardzie, którzy obdarowali go po spotkaniu exlibrisami i wpisem: 
„Wielce doceniamy śmiałe zamierzenia uczczenia szlaku bojowe
go polskiej kawalerii przez samoty rajd konny na szlaku przeszło 
dwa tysiące kilometrów. To oryginalne zamierzenie przypomina 
chwałę oręża polskiego w czasie II wojny światowej na wszystkich 
frontach, wschodnim i zachodnim. Pobudza wybraźnię u mło
dzieży, zachęca ją do literatury o czynach i dziele ich ojców, uczy 
miłości Ojczyzny. Dziękując za miłe spotkanie i interesującą roz
mowę życzymy panu Włodzimierzowi Brodeckiemu, sympatycz
nemu młodzieńcowi o pięknej kawaleryjskiej sylwetce i fantazji 
ułańskiej szerokiej drogi i dobrych popasów.”

A „pokrewne dusze” z Powiatowego Domu Kultury w Gry
ficach napisały: „oby dalsza droga Pana pełna była róż i siana” 
(T. Matejko, M. Koźmińska, T. Migała, J. Kozyra).
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Dnia 19 sierpnia Wowka udał się do Płotów (dawny Plat- 
he an der Rega), miejscowości leżącej dwanaście kilometrów od 
Gryfic, gdzie odwiedził stary zamek z trzynastego wieku, należą
cy do rodu Ostenów, a potem do Bliicherów. Jak wiadomo, jeden 
z członków tej rodziny feldmarszałek Gebhard Blücher przyczy
nił się do klęski wojsk cesarza Napoleona koło Waterloo. Za
mek w Płotach został zniszczony w czasie II wojny światowej, ale 
w 1965 roku odbudowany. Wowka zaglądnął tam i zastał opieku
na zamkowego, mianującego się kasztelanem.

Oczywiście kasztelan Jerzy Pluciński wpisał mu się do księgi 
pamiątkowej: „Człowiekowi, który jak ulał pasuje do administro
wanego przeze mnie kasztelu życzenia pomyślnego zakończenia 
zamyślonego dzieła”. I dopisał: „Kontakt z duchami i Białą Damą 
do dyspozycji Pana i Dzidzi pozostaje zawsze”.

W zamku znajdowało się archiwum wojskowe 1 Armii, gdzie 
Wowka znalazł dokumenty świadczące o tym, że zaślubiny z mo
rzem z Mrzeżynie odbyły się siedemnastego marca 1945 roku, 
czyli o dzień wcześniej, niż zdobycie Kołobrzegu. Odpisy doku
mentów wysłał do Chełma, ale po drodze w dziwny sposób za
ginęły. Z kolei pan Roman Kamiński nabrał ochoty na wspólny 
rajd z Wowką. Napisał on: „Miłemu rajdowcowi serdeczne słowa 
uznania za tak śmiałe przedsięwzięcie oraz najserdeczniejsze ży
czenia w dalszej popularyzacji szlaku walk oręża polskiego. Trzy
maj się ciepło i popularyzuj to, o czym młode pokolenie często 
zapomina. W 1975 roku jestem kompanem.”

Dnia 20 sierpnia Wowka udał się z Płotów na południo
wy zachód. Po drodze minął Nowogard, miasteczko z metryką 
z 1268 roku, z gotyckim Kościołem Mariackim z 1334 roku i daw
nym zamkiem von Ebersteinów zbudowanym w trzynastym wie
ku, gdzie znajdował się zakład karny. Następnie zatrzymał się 
w miejscowości Kikorze, stanowiącą ongiś własność niemieckich 
rodów rycerskich (Ebersteinowie, Ditmansdorfowie, Locked- 
towie, Rothenburgowie), a potem wzbogaconych kupców (Heli 
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i Rausch), ale też w połowie dziewiętnastego wieku Bismarcków, 
(tych od „żelaznego kanclerza”). Tam spotkał się z sołtysem, któ
ry powitał go serdecznie i wpisał się do księgi pamiątkowej. Soł
tys pokazał mu park dworski w stylu angielskim, stworzony przez 
ród von Heliów, przez który przebiega piętnasty południk długoś
ci geograficznej, od którego wyznacza się czas środkowoeuropej
ski. Dalsza droga Wowki wiodła już na Goleniów. Miasto to leży 
nad rzeką Iną, trzydzieści pięć kilometrów na północny wschód 
od Szczecina, na skraju Puszczy Goleniowskiej. Do Bałtyku jest 
stąd zaledwie pół setki kilometrów. Goleniów dostał prawa miej
skie w 1220 roku. Wowka oglądnął zabytki: gotycki kościół św. 
Katarzyny z piętnastego wieku, Bramę Wolińską, czyli pięciokon
dygnacyjną budowlę o wiek starszą, wysokości sześciu metrów, 
a także mury obronne.

W Goleniowie Wowka miał całą serię spotkań. Podejmowali 
go działacze Powiatowego Zrzeszenia LZS, Zarządu Powiatowego 
ZMW, a nawet najmłodsza klubowa w powiecie Danuta Lasow- 
ska z klubokawiarni GS w pobliskich Kliniskach.

Z Goleniowa Wowka udał się na południowy zachód i poko
nując trasę długości piętnastu kilometrów dotarł do Pucic, dzięki 
czemu zbliżył się do jeziora Dąbie.

Pucice stanowią, jak wiadomo przedmieście Szczecina. Tam 
powitały go junaczki hufca ZHP, na czele z podharcmistrzynią 
Emilią Tyszkiewicz, która wpisała się w imieniu hufca, przyozda
biając swój wpis podobizną głowy konia.

W Szczecinie Wowka odwiedził Dział Dyspozytorów Porto
wych Polskiej Żeglugi Morskiej. Tam wpisali mu się inspektorzy 
portowi: Główny Inspektor Władysław Gaweł, Czesław. Wojciech 
Bogusławski: „Żywiąc niekłamaną sympatię do jeźdźca oraz jego 
środka lokomocji w trosce o zachowanie twarzy wobec organów 
Kontroli Ruchu MO radzimy: 1. Dbać o to, aby numery rejestra
cyjne pojazdu nie były zakurzone, ani też Boże zachowaj ochlapa
ne, 2. Należy zachować szczególną uwagę przy robocie, zwłaszcza 
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drogowej w ciągu dnia pracy oraz nie pozwolić się nabierać na za
bieranie koniostopowiczek, 3. Podczas tankowania lub bunkro
wania pojazdu nie przekraczać pojemności skokowej. Szerokiej 
drogi i nie zakurzonej. Rumcajsowi i Dzidzi.” W porcie szczeciń
skim Wowka odwiedzi! też załogę statku „Opole”, która wpisała 
mu się wraz z życzeniami „szerokiej drogi z obranego szlaku i su
chego chleba dla Dzidzi. Oh jaka noga! Ole, ole, s/s Opole”. Pod
pisał się kapitan Mieczysław Wiśniowski.

Do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Wowka wjechał 
paradnie na koniu przez główną bramę. Podejmowali go instruk
torzy z pracowni plastycznej, którzy potem wpisali się: „Serdecz
nie witamy konnego turystę Włodzimierza Brodeckiego na szla
ku bojowym 1 WSBK oraz życzymy dobrego zdrowia dla jeźdźca 
i dla jego klaczy Dzidzi. Jesteśmy zachwyceni jego postawą etycz
ną i składamy panu Włodzimierzowi, jak najszczersze i najgoręt
sze życzenia spędzenia całego rajdu na siodle”. Podpisali się Da
nuta Sz. i Stefan Wojnilowski. A ich kolega, Wacław Dębicki był 
szczególnie zafascynowany eskapadą Wowki. Stwierdził w swym 
wpisie: „Kocham samotne życie i uwielbiam konie. Powodzenia. 
Niech żyją fantaści i ci, co mają polot. Będę pisać. Jeśli można.”

W pewnym momencie plastycy z WDK spytali:
- Czy widziałeś ostatnią kronikę filmową, gdzie pokazują 

ciebie i twój rajd?

Wowka staje się sławny

Oczywiście Wowka nie widział. Wtedy plastycy zabrali go do 
małego kina „Pionier”, najstarszego zresztą w Polsce, znajdujące
go się w kamieniczce w centrum miasta. Do kina wpadli w pięciu 
i usiedli na wolnych miejscach bez biletu. Bileterki przybiegły za 
nimi i podniosły szum, ale gdy zobaczyły Wowkę na ekranie, zba- 
raniały.
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- To on! - ktoś krzyknął na sali, wskazując na Wowkę pal
cem. - To ten jeździec!

Widownia odpowiedziała pełnym uznania szmerem. A oni 
oglądnąwszy kronikę wyszli. Wowka spotkał też sympatycznych 
studentów Wyższej Szkoły Rolniczej ze Szczecina: Zygmunta Kło
sińskiego i Janusza Klekę, którzy zaprosili go na parówki i ryby 
oraz zapewnili go, że będą trzymać się prosto na siodle, jedząc 
wspomniane potrawy oraz pijąc kawę po malajsku, na którą 
przepis sprezentowali Wowce. Zdjęcia obok ich wpisu do księ
gi pamiątkowej pokazywały rzeczywiście obu studentów jedzą
cych parówki, ale nie na koniu, lecz przy ognisku. A jeden z nich 
z dumą prezentował dwie złowione ryby nad jeziorem. Wowka 
wziął też udział w zawodach jeździeckich, jako gość honorowy 
i nieoczekiwanie ufundował puchar najmłodszemu uczestnikowi. 
Wowką i Dzidzią zainteresował się też Piotr Stańdo z „Kuriera 
Szczecińskiego”, który napisał o rajdzie do swej gazety. Opusz
czając Szczecin Wowka zatrzymał się nad rzeką, wpływającą do 
jeziora Dąbskiego, przy wodopoju. Nagle zauważył, że Dzidzia za
chłysnęła się wodą i zaczyna się topić. Znowu trafiła na bagnisty 
teren. Wowka natychmiast skoczył i wyciągnął zwierzę za uzdę. 
22 sierpnia Wowka opuścił Szczecin ulicą Gdańską i po prze
jechaniu dwudziestu kilometrów dotarł do Radziszewa (niem. 
Retzowsfelde) gdzie w kwietniu 1945 znajdował się punkt obser
wacyjny dowódcy 65 armii sowieckiej, dowodzonej przez genera
ła Batowa. Wojska te zdobyły 26 kwietnia 1945 roku Szczecin. Ja- 
dąc dalej na południe Wowka minął Gryfino, Pniewo i Krzypnicę. 
Przez Dębogórę dotarł dwudziestego trzeciego sierpnia do Widu- 
chowej. Tam Wowka spotkał żołnierzy WOP, którzy wytłumaczy
li mu na mapie, jak ma dalej jechać i wpisali mu się: „życzymy, 
aby wszystkie spotkania z żołnierzami WOP były bardzo miłe”. 
Na pamiątkę zostało zrobione zdjęcie: koń, w tle wojskowa cięża
rówka oraz dwaj żołnierze, którzy objaśniają Wowce mapę. Koń 
wpycha im mordę w ręce. Może chciał też zapoznać się z mapą?



A może po prostu liczył na cukier? Z Widuchowej Wowka ruszył 
na Ognicę do Krajnika Dolnego, nad samą Odrą, gdzie przywi
tała go Społeczna Rada Klubu „Ruchu” na czele z Elżbietą Siko
rą i członkowie kola ZMW. Po drugiej stronie rzeki było widać 
ogromny kompleks leśny i miejscowość Schwedt. Jadąc dalej 
wzdłuż Odry Wowka dotarł do Piasku, gdzie odwiedził miejscowy 
klub. Witał go też nadleśniczy pan Tadeusz Kazubski. Ale jesz
cze tego samego dnia Wowka musiał dotrzeć do Cedyni (niem. 
Zehden), najdalej wysuniętego na zachód miasta polskiego, gdzie 
zaopiekowali się nim pracownicy miejscowego PGR. Wowka od
wiedził też Miejską Bibliotekę Publiczną. Tego samego dnia jego 
gospodarze mogli przeczytać w „Kurierze Szczecińskim” infor
mację, że Włodzimierz Brodecki dotarł do Szczecina i zapowia
dał, że w 1975 roku wyruszy, aby przebyć całą trasę 1 WSBK, od 
Trościeńca na Ukrainie, aż po Łabę. Zaś Wowka z dużym zainte
resowaniem oglądał okolicę i usiłował sobie wyobrazić, jak wy
glądała pierwsza znana w naszej historii bitwa, stoczona w 972 
roku. Wojska polskie pod wodzą Mieszka i brata Czcibora roz
gromiły wtedy hufce margrabiego Marchii Wschodniej Hodona 
i posiłkującego go Zygfryda von Walbeck. Wojsk polskich nie było 
więcej, niż cztery tysiące, najeźdźcy dysponowali trzema tysiąca
mi piechoty i tysiącem ciężkiej jazdy. Władca polski miał wspa
niałych łuczników i ruchliwą piechotę. Bitwa zamieniła się w rzeź 
Niemców, ale obaj niemieccy wodzowie uszli z życiem. Miastecz
ko było miniaturowe i liczyło niewiele ponad tysiąc mieszkańców. 
Stały tam: gotycki kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
z trzynastego wieku, a obok ratusz z 1840 roku. Opodal miastecz
ka widniało wzgórze Czcibora. Wowka dowiedział się, że ma tam 
właśnie stanąć pomnik, upamiętniający bitwę.

24 sierpnia Wowka zwiedził cmentarz wojskowy i Muzeum 
Pamiątek 1 Armii WP w Siekierkach, za co podziękował mu wpi
sem kierownik muzeum pan Marian Flesiński. Tam też wpisu
jąc się do księgi pamiątkowej rajdu, „żołnierskie pozdrowienia 
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polskiemu Don Kichotowi” przesłał słuchacz Wyższej Szkoły Ofi
cerskiej Wojsk Zmechanizowanych imienia Tadeusza Kościusz
ki we Wrocławiu, przebywający na praktyce w Siekierkach plu
tonowy podchorąży Lutek Glemicz. 25 sierpnia Wowka dotarł 
do Gozdowie, gdzie zakończył swój rajd. Gozdowice nad Odrą, 
obecnie w gminie Mieszkowice liczyły wtedy niewiele ponad stu 
mieszkańców. Ale historia Gozdowie sięga czasów kultury łuży
ckiej 1300-400 p.n.e. W 1337 roku znajdowała się tu słowiań
ska osada, należąca do rodu rycerzy von Gustebiese. Potem sta
nowiła własność Zakonu Krzyżackiego, następnie Joannitów, 
a jeszcze później rycerzy-rabusiów, którzy napadali na kupców 
wrocławskich, spławiających swe towary Odrą. W czasach nam 
bliższych Gozdowice stanowiły miejscowość wypoczynkową dla 
berlińczyków. Wojska sowieckie dotarły do Gozdowie już 1 lute
go 1945 roku. W dniach od 16 - 20 kwietnia 1945 roku saperzy 
6 batalionu pontonowo-mostowego 1 Armii WP budowali prze
prawę, skąd 1 Armia WP ruszyła na Berlin. Tędy też przeprawiała 
się 1 Warszawska Samodzielna Brygada Kawalerii. 16 kwietnia 
1966 roku powstało tu Muzeum Wojsk Inżynieryjnych 1 Armii 
WP, które znalazło pomieszczenie w niewielkim budynku, gdzie 
kiedyś znajdowało się dowództwo wojsk inżynieryjnych 1 Armii 
WP na czele z generałem Jerzym Bordziłowskim. Wowka odwie
dził muzeum i wnikliwie zapoznawał się z mapami dowództwa, 
a także z zainteresowaniem oglądnął modele i oryginalne łodzie 
przeprawowe, a więc amfibie i pontony. Pani Janina Król kierow
niczka Muzeum żegnała go wpisem z życzeniami, do którego do
łączyli się inni mieszkańcy Gozdowie: Stanisław Atrosiko i Hele
na Mroszko. A to już inny wpis: „Przypadkowo będąc jako gość 
u państwa Ostrowskich w Gozdowicach nad Odrą spotkałem pana 
Włodzimierza Brodeckiego z Chełma Lubelskiego, który przeje
chał szlak bojowy 1 Armii WP konno z Chełma Lub. do Gozdowie 
pow. Chojna woj. Szczecin, któremu ja, jako oficer rezerwy 1 Dy
wizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki składam wielkie po
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dzięki za poświęcenie się takiej tradycyjnej i pamiętnej dla przy
szłego pokolenia trasy bojów z najeźdźcą faszystowskim przed 
25 laty i jednocześnie życzę największego powodzenia oraz po
wrotu do Chełma Lubelskiego inną trasą tego tradycyjnego rajdu. 
Franciszek Wróblewski”.

Wowka odwiedził też pobliską strażnicę Pomorskiej Bryga
dy WOP w Starych Łysogórkach. Gdy wjeżdżał na teren jednostki 
wojskowej ujrzał stojących w dwuszeregu żołnierzy. Wowka są
dził, że czekają na swego dowódcę. A oni czekali na niego! Po zło
żeniu mu meldunku podszedł kucharz i spytał:

- Co chcialby pan zjeść? Zupę, czy jajecznicę?
- Najpierw zupę, aby jajecznica nie przepadła.
Opuszczając gościnną strażnicę Wowka otrzymał od dowód

cy utrzymany w patetycznym tonie następujący wpis: „Osiągnął 
pan zamierzoną rubież nad rzeką Odrą - Stare Łysogórki. Na kie
runku tym w kwietniowych dniach 1945 roku 1 Armia WP, a w jej 
składzie 1 WSBK po sforsowaniu rzeki Odry ruszyła do natarcia 
w celu ostatecznego rozbicia znienawidzonego faszyzmu z Ber
lina. Dziś szlak ten jest szlakiem turystycznym. Wczoraj był to 
szlak bojowy Pana Ojca i naszych Ojców, zroszony krwią nasze
go umęczonego narodu polskiego okupacją hitlerowską, niosący 
wolność i powrót polskości na ziemie odzyskane nad Odrą, Nysą 
i Bałtykiem, w obronie których przed najazdem plemion ger
mańskich walczyli pierwsi woje. Pomni bohaterskich zmagań na
szych starszych towarzyszy broni, którzy pierwsi wbili słup bia
ło-czerwony, jako symbol naszej ukochanej ojczyzny nad rzeką 
Odrą. Rubieży tych będziemy strzec z całkowitym poświęceniem. 
Ku chwale Ojczyzny pomnażaj szlak bohaterskich czynów wśród 
młodego pokolenia.”

Stare Łysogórki (niem. Lycegorkin), wieś założona w 1335 
roku, której pierwszym właścicielem był niejaki Stolz przechodzi
ła różne koleje losu, aby w 1871 roku stać się właśnością cesarza 
Niemiec Wilhelma I. Na cmentarzu wojennym spoczywa dwa ty-

«¡*
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siące żołnierzy polskich i sowieckich, którzy polegli w czasie for
sowania Odry. Stare Łysogórki liczyły w czasie, gdy odwiedził je 
Wowka, ponad trzystu mieszkańców. 26 sierpnia Wowka rozpo
czął drogę powrotną. Najpierw dojechał do stadniny koni w Bie
lmie Nowym w powiecie Chojna, gdzie dyrektorem był pan Nał
kowski. Tam Dzidzia przeszła badania weterynaryjne, a Wowka 
naprawił uprząż końską i oporządzenie jeźdźca. W międzyczasie 
odwiedził jednostkę wojskową OTK oraz członków koła ZMW 
w miejscowym klubie. Spotkał się też z Telewizyjnym Klubem 
Pancernych w Bielinie (Sławomir Kalkowski, Marek Kalkowski, 
Marek Sierański, Bronisław Kraska), którego członkowie uraczy
li go takim mottem: „tylko ten swe obowiązki wypełnił należy
cie, kto prawdą i pracą przeszedł przez życie”. Z Bielina Wowka 
udał się przez Mieszkowice, Zielin, Smolnicę, Dębno, Barnówkę, 
aby dwudziestego siódmego sierpnia dotrzeć do Mostna, gdzie do 
jego księgi pamiątkowej wpisał się sołtys Michał Witkowski.

Najpierw powstała tu smolarnia. Natomiast same Mostno 
założyli w 1805 roku koloniści. Wowka dowiedział się, że w re
jonie Mostna znajdują się złoża ropy naftowej i gazu, największe 
w Polsce, obliczane na szęśćdziesiąt milionów ton ropy oraz trzy
dzieści miliardów metrów sześciennych gazu. 28 sierpnia Wowka 
ruszył z Mostna i dotarł do miejscowości Sosny. Tam zawitał do 
gospodarstwa PGR, gdzie, jak zwykle pracownicy przyjęli go bar
dzo życzliwie. I taki dostał wpis:

„Wszystkie konie dobre
a najlepszy siwy (Dzidzia) 
przepłynął przez Wisłę 
nie zamoczył grzywy”.

Tak uhonorowali konia Wowki pracownicy Zakładu w Sos
nach PGR Lubno, co potwierdził swym podpisem pan Roman 
Nowakowski. 29 sierpnia Wowka z Sosnowa przez Wysoką i Ba- 
czyn dotarł do Gorzowa Wielkopolskiego. Tam odwiedził redak
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cję „Gazety Gorzowskiej”. W wyniku odwiedzin powstał nastę
pujący wpis: „Z prawdziwą przyjemnością poznałam konnego 
rajdowca, pana Brodeckiego. Zapamiętałam krótką wizytę w re
dakcji „Gazety Gorzowskiej”, jako niemałą przyjemność w powo
dzi codziennej szarzyzny. Czekam na meldunek z zakończenia tej 
niecodziennej wędrówki! Uściski. Ada”.

Fotoreporter gazety uparł się zrobić zdjęcie Wowce na koniu 
pod wiaduktem. Gdy ten spytał się, o co chodzi, otrzymał odpo
wiedź:

- To zdjęcie na pewno ukaże się w gazecie. Zobacz, co pisze 
nad tobą na wiadukcie.

A tam widniał ogromny transparent: „Czynem witamy 
V Zjazd PZPR”.

Nieco zbulwersowany Wowka udał się do siedziby Zarządu 
Powiatowego ZMW w Gorzowie, gdzie przyjął go przewodniczący 
Jan Chojnacki, który tak wpisał się do księgi pamiątkowej: „Z du
żym zainteresowaniem słucha się opowiadań kol. Brodeckiego. 
Jego eskapada spotkała się z dużym uznaniem i dużą dozą po
dziwu. Życzymy koledze Włodzimierzowi szczęśliwej drogi, przy
jemnych wrażeń i dużo następców. Jego wizyta u nas jest dla nas 
niezmiernie miła”.

Życzenia szczęśliwej drogi złożył odwiedzony przez Wow- 
kę pan Alfons Urbanek, lekarz weterynarii, wiceprezes sporto
wy KKS „Warta”. Wpisała się również pani Kazimiera Palamon, 
zastępca dyrektora ds skupu i kontraktacji Zakładów Mięsnych 
wraz z pracownikami. Wowka ruszył w dalszą trasę przez Karnin, 
znajdujący się na południu od Gorzowa (obecnie dzielnica Gorzo
wa z kościołem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z 1822 
roku i pięknym zalewem), po uzyskaniu wpisu od pana Władysła
wa Szafera właściciela Wytwórni Materiałów Budowlanych. Kie
rował się na Drezdenko. Przebył koniem czterdzieści kilomerów. 
Dotarł do miasta wieczorem. 30 sierpnia Wowka uzyskał urzę
dowe świadectwo zdrowia Dzidzi od Jerzego Pahla lekarza me
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dycyny i weterynarii. „Zaświadczam niniejszym, iż w dniu dzi
siejszym wyżej wymieniona w załączonych świadectwach miejsca 
pochodzenia zwierzęcia zbadałem przy załadowaniu i uznałem 
indywidualnie za zdrowe - niepodej rżane”. Drezdenko (dawna 
nazwa Drżeń od Drzesław, czyli dziarski, albo miejscowość leś
na na palach otoczona bagnami), dawny gród graniczny z czasów 
pierwszych Piastów szczyci się pałacem barokowym z 1766 roku, 
dwoma kościołami i ratuszem neogotyckim. Wowka oglądnął te 
zabytki. Tego samego dnia udał się do Kobylnicy, a potem do Bi
skupic, gdzie podejmowała go drużyna ZHP na czele z drużynową 
Teresą Krzyżaniak. 1 września Wowka wyjechał wraz z koniem 
ciężarówką Zakładów Mięsnych do Poznania. Stamtąd podążył 
do Iwna, gdzie znajdują się piękny kościół barokowy z osiemna
stego wieku, a także Stadnina Koni oraz Ludowy Zespół Spor
towy. Następnego dnia znalazł się w miejscowości Góra, gdzie 
dyrektorem PGR był kolega z Okrzowa Kazimierz Nesterowicz. 
Wowka ujeżdżał mu młode konie. Dzidzia była zazdrosna, że jeź
dzi na innym koniu. Wytrwale podążała za nim, a on wjechał do 
jakiegoś gospodarstwa. Pracujący tam ludzie spytali:

- Co to za koń biegnie za panem?
- Nie wiem - odparł niedbale Wowka. - Nie mam pojęcia.
Pracownicy chcieli zamknąć szlaban na bramie, ale „Dzidzia” 

z gracją konia wyścigowego bez trudu przeskoczyła tę przeszkodę. 
Na kolacji, którą wydał kolega Wowki zostali zaproszeni dyrekto
rzy sąsiednich PGR. I wtedy dopiero, gdy ujrzeli spokojnie pasącą 
się „Dzidzię” zorientowali się, że Wowka zażartował sobie z nich.

3 września Wowka osiągnął konno miejscowość Wilczna 
(pow. Słupca). Tam wpisała mu się pani Maryla Walerczyk. „To ja 
na zdjęciu. U mnie Pan nocował wraz z najpiękniejszym koniem 
Dzidzią. Życzymy Panu dobrej nocy, przyjemnych snów. Dzidzi 
cukierki nie powinny zaszkodzić. Pierogów nie miałyśmy, a szko
da. Przepraszam, że nazwałam Pana furmanem.” Dopisały się pa
nie Maryla Ławniczak i Zosia Czerniejewska.
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4 września w Chylinie (poczta Władysławowo) Wowkę po
dejmowała młodzież miejscowego klubu i koła ZMW. „Szkoda, 
że nie widzieliśmy Dzidzi. Na pewno byłby duży cukierek”. Pod
pisała się Janina Bąkowska. Wowka odwiedził też Gospodarstwo 
Chylin PGR w Brudzynie. Zostawił tam konia i pojechałem au
tobusem do Kalisza, aby spotkać się z małżeństwem: reżyserem 
i aktorką teatru kaliskiego, wcześniej pracującym w Teatrze imie
nia Juliusza Osterwy, które jednocześnie reżyserowało spektakle 
w Teatrze Ziemi Chełmskiej. Kalisz, miasto podobno najstarsze 
w Polsce, wymieniane przez Ptolemeusza z Aleksandrii w drugim 
wieku, znane było z 39 mostów nad dwoma kanałami i czterema 
dopływami Prosny, czterech jezior na czele z Pokrzywnickim, ka
tedry pw. świętego Mikołaja biskupa z 1257 roku, neoklasycznych 
budynków Ratusza i Teatru, 19 kościołów rzymsko-katolickich, 
pięciu zborów protestanckich oraz jednej cerkwi. Wowka odwie
dził Teatr i Kaliski Dom Kultury. Starał się zobaczyć jak najwięcej 
ciekawych obiektów tego miasta. Koło Kalisza trafił na imprezę 
dożynkową. Tam założył się z grupą młodzieży o skrzynkę wódki, 
że Dzidzia pije mleko. Zdumieni uczestnicy zakładu zobaczyli, jak 
koń chłepcze z wiadra mleko ze smakiem. Pokonani spytali, czy 
musi być koniecznie skrzynka wódki. Wowka odparł:

- Może być na jutro wiadro mleka dla „Dzidzi”.
Nazajutrz, czyli 6 września Wowka wyjechał w trasę i dotarł 

do Turka. Miasto z 1136 roku, zasiedlone w 1826 roku tkacza
mi z Saksonii i Czech, w początkach dwudziestego wieku słynne 
z jedynego w Polsce zakładu wyrobu muślinu, z rzeką Kiełbas
ką i zabudową, typową dla miasta, mniejszego niż średniej wiel
kości (trzydzieści tysięcy mieszkańców) nawet spodobało mu się. 
Ale na nieszczęście Dzidzia przeziębiła się, więc Wowka zgłosił 
się do Powiatowego Zakładu Weterynarii. Tam powitał go Powia
towy Lekarz Weterynarii pan Stanisław Grzegorek. Po udziele
niu pomocy medycznej Dzidzi wpisał się do kroniki rajduf„Nasza 
lecznica dla zwierząt w Turku z wielką przyjemnością udzieliła
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koledze Brodeckiemu gościny, a w szczególności Dzidzi. Nakar
miliśmy, przenocowaliśmy. Przecież konie, to przedmiot naszej 
pracy. Dla konia życzymy dużo zdrowia, nawet bez naszej facho
wej pomocy. Życzymy pełnej sprawności nóg i kończyn podróż
nikom szlakiem bojowym 1 Warszawskiej Samodzielnej Brygady 
Kawalerii”.

Natomiast mgr Jan Grzelczyk przewodniczący Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej życzył „samotnemu jeźdźcowi dużo 
zdrowia, pomyślności, moc wrażeń w tej szlachetnej podróży”. 
Wowka odwiedził też Powiatowy Dom Kultury i Dom Kultury ko
palni węgla brunatnego ,Adamów”, gdzie podejmowała go mło
dzież z organizacji młodzieżowej. 8 września Wowka wjechał do 
Uniejowej, gdzie w Ośrodku Turystyki i Wypoczynku spotkał 
przebywających na kursie pracowników Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, którzy przyjęli go nader entuzjastycznie. W Pa- 
naszewie koło Poddębic nad Nerem wpisał się Andrzej Ratajczyk: 
„Chętnie bym pojechał z tobą, ale cóż, mogę pomarzyć”. Wowka 
przejechał przez Poddębice, miasto z prawami miejskimi od 1400 
roku, rzucił okiem na barokowy pałac z 1617 roku, postawiony 
przez Zygmunta Grudzińskiego, z dachem dwuspadowym, wieżą 
17 metrową i ośmioboczną kaplicą, po czym dotarł 9 września do 
przedmieścia Łodzi, Łagiewnik, gdzie miał swą siedzibę Łódzki 
Klub Jeździecki. Wowka wziął udział w pogoni za lisem, co udo
kumentował w swej księdze pamiątkowej fotoreportażem z przy
gotowań do tej imprezy. Tego samego dnia konno wjechał do Ło
dzi. Zatelefonował z budki do znajomej:

- Tu Wowka, już jestem. Spotkamy się, tylko odprowadzę 
Dzidzię do Łagiewnik.

Tam znajdowała się siedziba Łódzkiego Klubu Jeździeckiego.
- Jaka znowu Dzidzia - zdziwiła się zazdrośnie dziewczyna.
- Koń - odparł lakonicznie Wowka i dodał: moja klacz wabi 

się Dzidzia.
- To przyj edź z Dzidzią.
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Potem Wowka odwiedził wytwórnię filmową przy Państwo
wej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej. Tam 
poznał m.in. panów Tadeusza Lubczyńskiego (1925-2009) kie
rownika produkcji, który zrealizował ponad sto etiud Andrzeja 
Wajdy, Janusza Majewskiego, Marka Piwowskiego, Grzegorza 
Królikiewicza i Krzysztofa Kieślowskiego, a także Mieczysława 
Mętarskiego kierownika grupy zdjęciowej. Zainteresowali się 
nim reżyserzy bracia Mustapha i Abdelkrim Mohamed Derkaoui 
z Maroka. Chcieli kręcić film „Gdzieś pewnego dnia”, który miał 
stanowić ich etiudę magisterską. Wowka zademonstrował im 
swe hippiczne umiejętności, wjeżdżając konno do kawiarni. Po
tem podążył koniem w miasto. Nie budził zdziwienia. Już wcześ
niej o jego wyczynie pisały gazety, pokazała go też, jak wiadomo 
Polska Kronika Filmowa. Nazajutrz ukazały się teksty w „Expres- 
sie Ilustrowanym” i „Dzienniku Łódzkim”, informujące, że Wow
ka zrobił furorę na Piotrkowskiej. „Wszyscy przechodnie uśmie
chali się do jeźdźca i klepali konia. Obaj jakoś to znieśli” - pisał 
Konrad Turkowski w „Expressie”. Wowka odwiedził też redakcję 
„Głosu Robotniczego”, gdzie przyjął go sam naczelny. Wpisał mu 
się: „Serdeczne życzenia i duża buźka”, wymieniając swe funk
cje redakcyjne: oprócz funkcji redaktora naczelnego pełnił też 
w swej opinii funkcję sekretarza odpowiedzialnego, dziennika
rza, a nawet gońca.

12 września Wowka zaglądał wraz z koniem do Charzewa, 
gdzie znajdowała się ujeżdżalnia i ośrodek treningowy Łódzkie
go Klubu Jeździeckiego. Tam uzyskał wpis: „Miło mi powitać 
w moim domu ostatniego ułana Rzeczpospolitej, który zawitał do 
mnie przypadkiem po przebyciu trudnego rajdu szlakiem 1WSBK 
2000 km, którego pamiętam, gdy był maleńkim, słodkim dzie
ckiem w moim rodzinnym mieście Uściługu. Tym bardziej jest 
nam miło gościć i posłuchać jego opowiadań, że po tylu latach 
niespodziewanie zawitał do nas, którzy doskonale znarriy całą ro
dzinę. Życzymy dalszej szczęśliwej podróży, powrotu do domu 
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Dzidzi i Włodkowi i najserdeczniejsza pozdrowienia dla wszyst
kich znajomych z Uściługa. Rodzina Kochów: Janina Krzymoska 
- Koch i Krzymoscy Łódź.

13 września 1970 roku Wowka brał udział w zawodach hip
picznych na stadionie „Orła”, organizowanych przez „Dziennik 
Łódzki” i Łódzki Klub Jeździecki. Gościł też w Akademickim Klu
bie Jeździeckim. Dalsza droga Wowki wiodła przez Andrzejów, 
Spalę, Świętą Katarzynę, Sandomierz, Janów Lubelski, Lublin 
i Białkę, do Chełma. Po drodze była jeszcze Smolnica. A oto za
pis w księdze pamiątkowej z tej miejscowości: „W dniu spotkania 
z kawalerzystą we wsi Smolnicy. Spotkaliśmy się, któren przejeż
dżając przez naszą wieś, mogliśmy się z nim zapoznać w serdecz
nych paru słowach, który byliśmy u ob. Pokory Józefa, mogliśmy 
obywatele Smolnicy wpisać się do tej księgi. Życzymy szczęśliwe
go rajdu, któren poświęcił się pamięci szlaku bojowego Pierwszej 
Warszawskiej Kawalerii Bojowej życzliwi mieszkańcy Smolnicy: 
Sól Jan, Baraniecki Michał, Śmigielski Józef, Sypniewicz Włady
sław, Świątek Genowefa, Pysz Maria, Mitek Barbara”.

15 września nastąpił finał wyprawy: Wowka zajechał z faso
nem przed gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie. 
Oczywiście nie miał zamiaru składać meldunku towarzyszom, bo 
w końcu co oni go obchodzili? Ale gmach komitetu był najokazal
szy w mieście i kręciło się tam sporo ludzi, więc Wowka uważał, 
że im więcej lublinian go zobaczy, tym lepiej. Zaraz potem udał 
się konno na Zamek Lubelski, gdzie został serdecznie powitany 
przez panią Helenę Czepińską. Gratulował mu też udanego wy
czynu przewodniczący Powiatowego Związku Hodowców Koni. 
LKJ zorganizował właśnie Rajd Koni Sportowych. Wowka popro
wadził go na ogierze. Na Dzidzi pojechała amazonka z Akademii 
Rolniczej, która z kolei poprosiła go, aby wjechał do jej rodzinne
go Świdnika. Tam spotkał się z jej kolegami w kawiarni. Spytali 
ją, dokąd wybiera się konno. Odparła, że na rajd do Białki kolo 
Krasnegostawu. Kolega wzruszył ramionami:
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- Co to za trasa! Jeden facet przejechał koniem przez całą 
Polskę.

- Właśnie siedzi przed tobą - odparła amazonka. Kolega 
rozdziawił usta.

Wkrótce potem Wowka znalazł się w Stadzie Ogierów 
w Białce na zawodach konnych ogierów. Tam ufundował nagro
dę dla najmłodszego uczestnika zawodów. Okazał się nim Boh
dan Sas Jaworski syn dyrektora stadniny w Kozienicach, obecnie 
członek Polskiej Kadry Olimpijskiej.

19 września Wowka wjechał koniem do Krasnegostawu. 
Tam też był witany serdecznie i z aplauzem. Ktoś złośliwie wpisał 
mu się: „Było wiele hałasu. Wydrukowali olbrzymie afisze”.

Dyrektor Technikum Chmielarskiego, które Wowka odwie
dził przedstawił go, jako absolwenta tej szkoły. Ale, gdy tylko wy
szedł z sali, Wowka śmiejąc się oświadczył młodzieży:

- Tak naprawdę, to mnie stąd wyrzucili.
Młodzież zgotowała mu owację.
Dnia 20 września Wowka udał się do Chełma. Koń biegł rą

czo, jakby czuł zbliżająca się stajnię. Razem zaliczyli dwa i pól 
tysiąca kilometrów w ciągu czterdziestu dni. Tak oto Wowka zna
lazł sposób na przygodę. Jak napisał w reportażu jego przyjaciel, 
redaktor Janek Szpruch w „Zarzewiu”: „Konia weź, panny zostaw 
i dom, w Polskę jedź bracie latem”. I dodał: ’’Można zaznawać 
poczucia pełnego szczęścia na szlaku, w serdecznych kontaktach 
z ludźmi”. 25 października 1970 roku Wowka udał się, już jako 
honorowy gość na zawody konne na Służewcu, gdzie Odznakę 
Honorową 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii wręczył mu generał 
brygady Ksawery Floryanowicz. 29 listopada 1970 roku Wowka 
dostał gratulacje od redaktora naczelnego „Żołnierza Polskiego” 
podpułkownika pilota Eugeniusza Banaszczyka. 9 kwietnia 1971 
roku jury konkursu „Szli na zachód osadnicy” po zapoznaniu się 
z księgą pamiątkową Wowki z rajdu zdecydowało o przyznaniu 
mu głównej nagrody w-konkursie, o czym poinformowała go re
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daktor naczelna „Zarzewia” pani Halina Krzywdzianka. Po latach 
Wowka stwierdził:

- W całym rajdzie najważniejszy był koń. Bez niego nie było
by sukcesu. Dlatego on pierwszy musiał zjeść. Karmienie zabiera
ło mi godzinę czasu. Potem nieraz dyskutowałem z moimi gospo
darzami do pierwszej w nocy, ale musiałem wstać już o godzinie 
czwartej rano, bo trzeba było konia wyczyścić i nakarmić. Dzięki 
temu Dzidzia zawsze była chętna do jazdy. Robiłem nią dziennie 
od trzydziestu do pięćdziesięciu kilometrów. Ale kiedyś przeje
chałem rekordowo sto dwadzieścia kilometrów. Nigdy w czasie 
rajdu nie czułem niewyspania. Widocznie miałem podwyższony 
poziom adrenaliny. Niosło mnie, jak na skrzydłach przez Polskę. 
Czułem, że nabieram życia!

Po powrocie do Chełma Wowka zorientował się, że jest sław
ny. Pisały o nim gazety, pokazała go Polska Kronika Filmowa. 
Gdziekolwiek pojawiał się w terenie, był entuzjastycznie witany. 
Wzmocnił swą osobą odtwarzany przez Czesława Dopieralskie- 
go zespół teatralny w Chełmie, do którego należeli Elżbieta Baj- 
kiewicz-Kaliszczuk, Barbara Bodakowska, Janina Grzegorzew
ska, Halina Grzejszczuk, Irena Nafalska, Janina Hennig, Stani
sław Bajkiewicz, Zenon Bartosik, Henryk Białowiej, Mieczysław, 
Rokitowski, Hipolit Stempkowski, Waldemar Uzdowski, Henryk 
Szewczyk, Andrzej Prost, Stanisław Kosobudzki.

Sława, którą zyskał samotnym rajdem szlakiem 1 Warszaw
skiej Samodzielnej Brygady Kawalerii ciągle procentowała. Do
wód tego stanowił choćby wpis do rajdowej księgi pamiątkowej 
z dnia 25 października 1970 roku, gdy Wowka dostał honorową 
odznakę brygady: „Synowi kawalerzysty 2 pułku ułanów wpisują 
się synowie kawalerzysty podpułkownika Edwarda Niwińskiego 
z 3 Pułku Ułanów 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii”. Ich ojciec 
też się wpisał.



Szalona noc w „filmówce”

Ale mimo tych sukcesów Wowka nie zmienił swego statusu 
zawodowego. Nadal pracował, jako instruktor w kulturze. 7 listo
pada 1970 roku zaprosił zespół muzyczny „Wiatraki” na recital 
do Chełma i okolicznych klubów. Potem spotkał się towarzysko 
z zespołem. Występowała w nim znana wokalistka Kasia Sobczyk 
(Kazimiera Sawicka) pochodząca z Tyczyna. W 1961 roku debiu
towała w zespole „Bialo-Zieloni” w Koszalinie, a od 1964 roku w 
zespole bit beatowym „Czerwono Czarni”. Osiągnęła sukces wy
konaniem piosenki „O mnie się nie martw”, zdobywając pierwszą 
nagrodę na II Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, w 
rok potem pierwszą nagrodę za utwór „Nie wiem czy warto” na 
III KFPP, w 1966 roku nagrodę przewodniczącego Komitetu Ra
dia i Telewizji za „Nie bądź taki szybki Bill” na IV KFPP i w 1967 
roku nagrodę Towarzytwa Przyjaciół Opola za „Trzynastego” na 
V KFPP. A wykonywany przez nią „Mały Książę” zdobył w 1967 
roku tytuł Piosenki Roku. Kasia opowiadała, że jeszcze w podsta
wówce brzdąkając na gitarze śpiewała piosenkę ’’Sekwana Zako
chana”, którą wcześniej wykonywała Edith Piaf. W1963 roku od
kryli ją „Czerwono-Czarni”, a rok wcześniej popłynęła „Stefanem 
Batorym” na tournee do USA.

- Gdybym mógł występować razem z wami - westchnął 
Wowka. - Ale talentu wokalnego nie mam za grosz. Gdyby jed
nak kiedyś przydał się wam kawalerzysta, to służę swą osobą.

Na razie jednak tylko to mu pozostało. Ale kawalerzystą też 
nieźle się było. 23 listopada 1970 roku w ramach akcji „Turkus” 
Klub Jeździecki „Deresz” przy Wiejskim Domu Kultury w Wołko- 
wianach oraz Klub Rolnika w Rudnie i Klub Robotnika Rolnego 
w Wólce Leszczańskiej zorganizowały bieg myśliwski na koniach, 
w czasie którego odbyła się pogoń za lisem. Potem odbyło się og
nisko, z pieczeniem kiełbasek, przy którym Wowka snuł gawędę 
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„Na ułańskim szlaku”. („Sztandar Ludu” piątek 27 listopada 1970 
„Bieg myśliwski”).

** *

Zgodnie z obietnicą daną marokańskim studentom łódzkiej 
„filmówki” Wowka zjawił się w początkach grudnia 1970 roku 
w tamtejszej wytwórni filmowej. Do legendy przeszła „szalona 
noc” z 5 na 6 grudnia w atelier „filmówki” na Marysinie, gdzie 
uczestnicy wpisywali się do jego księgi pamiątkowej. Dziewczęta 
wyznawały mu miłość, a niektóre nawet uważały się już za narze
czone. Jedna z nich stwierdziła wręcz: „uprzejmość twa wyrazi
ła się przede wszystkim w umożliwieniu mi pierwej skorzystania 
z łazienki (nawet wtedy, gdy nie wiedziałeś, gdzie ona jest) oraz 
w wielogodzinnym oczekiwaniu na wolny prysznic, gdyż w prze
ciwnym wypadku musiałabym czekać do rana, kiedy ty na wpół 
przytopiony opuścisz tę „chińską łaźnię”. Serdecznie dziękuję za 
cudowne chwile spędzone razem! (Pamiętaj!) Przesyłam moc ży
czeń. Dużo, dużo szczęścia. Majka”

Z kolei Henryk Wieczorek napisał:
„Jest godzina 0,37, ty jesteś pijany, a my życzymy ci, abyś 

odbył II Tour de Pologne na koniu”. Dopisały się „Basia” i „Miluś” 
załączając serca przebite strzałą i tajemniczą informację: „Pienią
dze przysyłać na poste restante”. Natomiast Romek Badyl skon
statował: „Gdyby wszyscy byli tacy, jak Ty, chyba bym wykorko
wał (z każdym musiałbym się napić)”. „I ja też” - dopisała się 
Jolanta Adamiak. Tam też Wowka spotkał znakomitego aktora 
Kazimierza Brusikiewicza. Ten pełen humoru człowiek zrobił na 
nim duże wrażenie. Liczący wówczas 44 lata wilniuk, aktor Te
atru Syrena w Warszawie grał do tej pory w dziewięciu filmach, 
a m.in. w „Zakazanych piosenkach”, „Skarbie”, „Irena do domu”, 
„Żołnierz królowej Madagaskaru” przebywał w Łodzi w związku 
z produkcją serialu dla młodzieży „Podróż za jeden uśmiech”.



Kazimierz Brusikiewicz z dużym zainteresowaniem przyglą
dał się pracy początkujących filmowców z Maroka. W Wowce wi
dział kandydata na rasowego aktora.

- Ja też zaczynałem w czterdziestym szóstym w kawalerii, 
wprawdzie tylko na scenie, jako kozak, a także grałem, jako oficer 
huzarów rosyjskich w komedii „Wiktoria i jej huzar” - stwierdził. 
- Trzymaj się pan konia i jeśli z niego nie spadniesz, to wygrałeś 
los na loterii.

Ktoś z obecnych spuentował tę wypowiedź:
- U niego nigdy nie wiadomo, kiedy żartuje, a kiedy mówi 

na poważnie.
Ale inni uczestnicy spotkania w atelier przyznawali, że Wow- 

ka może zaistnieć, jako znakomity aktor: „Najwspanialsza scena 
w tym filmie powstała dzięki współpracy najbardziej żywotnego 
człowieka - Wowki” - stwierdziła Janka Ciżbok, jedna jak się 
określiła „z gwiazdeczek tego filmu”.

Opuszczając „filmówkę” Wowka otrzymał pismo z Między
wydziałowej Pracowni Filmów Szkolnych:

„Zaświadcza się, że w dniach 1 do 5 grudnia 1970 roku Pan 
Włodzimierz Brodecki brał udział w filmie dyplomowym naszej 
uczelni „Gdzieś pewnego dnia”. Skład grupy zdjęciowej: reżyser 
Mustafa Derkaoui, operator Mohamed Derkaoui, kierownik pro
dukcji Józef Siwek, operator dźwięku Maria Siniarska”.

Po powrocie w rodzinne strony Wowka nie mógł opędzić się 
od zaproszeń do różnych klubów i szkół w województwie lubel
skim. M.in. spotkał się z młodzieżą w klubie „Iskra” w Świdniku, 
gdzie kierownik pan Jerzy Dmitlewski stwierdził: „Swoim opo
wiadaniem pozwoliłeś nam przeżyć jeszcze raz Twoją przygodę, 
ale już wspólnie”. Jak widać Wowka umiał barwnie i plastycznie 
opowiadać nie tylko swoje przygody, ale też dokonania bojowe 
ostatnich polskich kawalerzystów na szlaku od Riazania do Ber
lina i Sandau. Czynił to tak, że słuchający odnosili wrażenie, jak
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by sam osobiście uczestniczył w tych zmaganiach. Na jednym ze 
spotkań ktoś nawet stwierdził:

- Wie pan co, jak na swój wiek dobrze pan się trzyma!
Wowka na moment zaniemówił, ale zaraz potem roześmiał się:
- Sądzi pan, że szarżowałem koło Borujska na szwabskie 

czołgi? No cóż, żałuję, że tak nie było, ale miałem wtedy zaledwie 
trzy lata. Walczył tam wtedy mój ojciec, ale był do końca życia 
człowiekiem skromnym, więc tylko mnie opowiadał o tym i to tyl
ko dlatego, że zanudzałem go pytaniem, skąd ma tyle medali bo
jowych.

Wowka nie tylko umiał barwnie opowiadać. 19 stycznia 1971 
roku „Sztandar Ludu” donosił: „Od niedawna przy PDK w Cheł
mie działa młodzieżowy klub „U Wowki”. Nazwa klubu pocho
dzi od przydomku instruktora PDK Włodzimierza Brodeckiego 
uczestnika rajdu konnego prowadzonego szlakiem Warszawskiej 
Brygady Kawalerii. W klubie odbywają się spotkania z ciekawymi 
ludźmi i imprezy rozrywkowe. Na przykład 14 bm. zorganizowa
no bal gałganiarzy, w czasie którego odbył się konkurs taneczny 
i na najładniejszy strój.” Wowka stawał się coraz bardziej popu
larną osobą w Chełmie. Jak wiadomo, już wcześniej niektórzy 
fani pisali na jego cześć wiersze. Wspomnieliśmy o poemacie Te
resy Bojarskiej. A w 1971 roku napisała o nim wiersz pani Euge
nia Jonkisz, występująca w chórze „Hejnał” w Chełmie:

Chłopcze o pogodnej twarzy 
gibki tak, jak wierzby krzak 
jak dobrze, że umiesz marzyć 
i wytyczać sobie szlak 
swych wędrówek, swojej pracy 
potrafiłeś przebojem iść.
Trud, przeszkoda nic nie znaczy 
kiedy w czyn przekuwasz myśl. 
A serce Twe szczerozłote 
jakby co dzień większe było 
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choć czoło zroszone potem 
zawsze masz odpowiedź miłą 
tak dła wiełkich,jak dła małych 
umiesz promyk słońca siać 
zna Cię powiat, kraj nasz cały. 
Nie każdego na to stać 
by się oddać tak z zapałem 
dać się porwać tej ławinie 
i powiedzieć: światem całym 
jest przygoda jest zmaganie 
i szukanie nowych dróg 
kędy by kułtura szła 
choćby na niej wyrósł głóg 
od czego jest młodość ma. 
Szybki refleks, humor zdrowy 
to Twój nierozdzielny druh. 
Jechałeś szlakiem bojowym 
w krąg mówili: oto zuch 
zbierałeś słowa i krzaki 
czasem chyba błysła łza. 
Gdy patrzyłeś na wiwaty. 
Z Tobą była Dzidzia Twa.
Tuliłeś ją do siebe, jakby coś drogiego. 
Szeptałaś jej wszystko, bo ona nie zdradzi. 
Dzwoniłeś zapewne do domu własnego 
wiedziałeś, że czekają stęsknieni i radzi. 
Telewizję, także film umiałeś zainteresować 
a własnych pomysłów ciągle Ci przybywa 
wiesz, że swej młodości nie można marnować 
chcesz, by pamięć o tobie była trwała, żywa 
przyjmij dziś ode mnie kilka prostych słów 
Ty, jak dotąd pogodny, w przyszłość pełen Wiary 
że się spełni każdy z Twych młodzieńczych snów 
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że spełnią się marzenia, powzięte zamiary 
zarażaj zapałem zgnuśniałych, ospałych 
a w ich serca wstąpi nowy wiew 
ale do tego potrzebny wysiłek niemały 
a silny i władczy, tak jak w puszczy kur. 
Dziś już w wielu ustach słowo Wowka brzmi. 
Niechaj tak, jak echo ciągle się rozszerza 
abyś coraz jaśniejsze miał w swym życiu sny 
i wiernie strzegł honoru, kultury żołnierza.

Dzięki inicjatywie Wowki w chełmskim PDK zaczęli po
jawiać się znani krajowi artyści sceny i filmu. I tak 28 stycznia 
1971 roku Klub „U Wowki” gościł Irenę Santor. Do Chełma na jego 
zaproszenie przyjechali też Jerzy Połomski i Lidia Korsakówna. 
25 lutego 1971 roku gościła Maryla Rodowicz. Wpisała się Wow- 
ce: „Dużo, dużo sympatii i powodzenia w dalszych konnych wę
drówkach, podobnie jak on zwolenniczka dużych zwierząt”.

Pojawił się nawet student mikrobiologii UMCS w Lublinie 
Mongoł Azizullah Kohgadat który dziękował za pomoc, udzieloną 
w czasie spotkania w klubie. Wowka był ciekawy, jak żyją ludzie 
w Azji. Wpadła mu bowiem do głowy myśl: a może tak zrobić wy
prawę konną do Mongolii.

W dniach 13-14 marca 1971 roku odbywał się Zlot Przodow
ników Turystyki Motorowej PTTK Okręgu Lubelskiego. Uroczy
ście zaproszony tam Wowka wygłosił na zlocie „uroczą prelekcję”. 
Został przyjęty przez jego uczestników wręcz entuzjastycznie. 
„Niech ci przysłowiowa końska podkowa przyniesie szczęście” 
- napisali w księdze pamiątkowej Wowki.

Niestety sukcesy Wowki nie były w smak kierownikowi Po
wiatowego Domu Kultury. W końcu Wowka zdecydował się na 
odejście z pracy. 15 marca 1971 roku podjął pracę w Zarządzie 
Powiatowym ZMS. Ale gdy przewodniczący zażądał od niego, aby 
zgolił brodę, argumentując: „wyglądasz, jak Żyd”, Wowka porzu
cił wtedy tę pracę i nawet nie wziął wynagrodzenia za kilka dni, 
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ponieważ jeszcze tego samego dnia kierownik Wydziału Kultury 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie pan Zenon 
Stachyra zaproponował mu od 1 kwietnia 1971 roku pracę kie
rownika domu kultury w dwóch miejscowościach powiatu: Re
jowcu, albo w Wołkowianach.

Wowka odwiedził najpierw Zakładowy Dom Kultury w Re
jowcu, który mieścił się przy tamtejszej cukrowni. Zobaczył prze
stronne, jasne pomieszczenia. Wszędzie czysto i schludnie. Pla
cówka była znakomicie wyposażona w różne urządzenia, mają
ce służyć do pracy kulturalno-oświatowej. Na kierownika czekało 
służbowe mieszkanie. Wowka zdecydował się tam zostać i objąć 
funkcję. Ale z ciekawości odwiedził jeszcze Wołkowiany.

Zastał tam obskurny budynek, w którym także mieściła się 
remiza OSP. W dużej sali nie było krzeseł, a jedynie na scenie stał 
telewizor z odbiorem programu czarno-białego. Na belce wnie
sionej do sali siedziała gromada chłopaków, którzy oglądali jakiś 
film. Wowka spytał:

- Kto tu sprząta?
Dowiedział się, że jedna z dziewczyn na sali.
- Jutro należy zrobić tu porządek - oświadczył surowo.
Chłopaki wstali. Byli nastawieni konfrontacyjnie.
- Co ty nam tu k... będziesz p... dolił - krzyknął jeden z nich. 

- Nie tacy tu byli.
Wtedy Wowka złapał go za ramiona, a był to sporych roz

miarów osiłek i z pasją rzucił nim o ścianę.
- Od jutra ja tu rządzę - oznajmił surowo. - I ma tu być po

rządek. Czy to jasne?
Na chłopaków padł blady strach. Stali, jak sparaliżowani. 

Jeśli rzeczywiście przybysz był nowym kierownikiem domu kul
tury, mógł zabronić im oglądania telewizji! A była to, jak na razie 
jedyna ich rozrywka.

Na drugi dzień przed południem Wowka załatwił formalno
ści w Wydziale Kultury, związane z przyjęciem do pracy w domu 
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Dziewczyrty z Wołkowian. 1971

kultury w Wołkowianach 
i przyjechał autobusem po po
łudniu. Przywiózł środki czy
stości i zarządził sprzątanie. 
Wręczył jakiemuś chłopako
wi wiadro i polecił mu pójść 
po wodę do studni. Ten wrócił 
po chwili, a w oczach migotały 
mu diabliki.

- Nie ma wody, bo wia
dro wpadło do studni - oznaj
mił triumfująco. Spodziewał 
się wybuchu emocjonalnego 
kierownika. Ale przeliczył się, 
bowiem Wowka odparł ze sto
ickim spokojem.

- Nie szkodzi. Mamy 
drugie wiadro.

Chłopak zrozumiał, że 
tym razem, to nie przelewki. Poszedł znowu po wodę i tym razem 
ją przyniósł. Jeszcze kilkakrotnie wędrował do studni z wiadrem. 
Inni bywalcy klubu też zabrali się za sprzątanie. A Wowka w tym 
czasie złożył wizytę przewodniczącemu Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej panu Kazimierzowi Tymińskiemu, zresztą by
łemu kierownikowi domu kultury w Wołkowianach. Wypatrzył 
stojącą w gabinecie amerykankę.

- Daj mi to, bo potrzebuję do domu kultury - poprosił. 
- W moim biurze nie mam nawet krzesła.

Kazimierz Tymiński dał. Wowka od razu polecił przewieźć 
amerykankę do swego gabinetu. Miał już na czym spać. Następ
nego dnia odwiedził dyrektora „Ruchu” w Chełmie pana Sergiu
sza Poddubnika. Dostał od niego stoliki dla klubu „Ruch” przy 
domu kultury. Namówił jedną z miejscowych dziewcząt w Woł-
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kowianach, aby została klubową. Potem znalazły się chodnik, fi
ranki, a także kotary na scenę. Tak oto klub zaczął funkcjonować. 
Gdy po miesiącu przyjechała inspekcja z Wojewódzkiego Domu 
Kultury, była zaskoczona.

- Czy w domu kultury był przeprowadzany ostatnio remont 
- spytali z niedowierzaniem.

- Nie, tylko generalne sprzątanie - odparł flegmatycznie 
Wowka. Poczęstował ich herbatą i czerwonym barszczem, który 
ugotował z proszku, ale wcześniej starannie odcedził fusy i dopra
wił go boczkiem. Zasłynął potem tym barszczem na cały powiat.

Wołkowiany, niewielka wieś leżąca na północ od miejsco
wości Żmudź (staroruskie słowo smudź, czyli miejsce odludne, 
smutne, trudno dostępne wiele by tu wyjaśniało), wówczas sie
dziby Gromadzkiej Rady Narodowej, której podlegały Wołko
wiany. Mało kto wiedział, że w 1953 roku Kazimierz Paweł Jan- 
czykowski profesor I Liceum imienia hetmana Stefana Czarnie
ckiego w Chełmie, absolwent Instytutu Wychowania Fizycznego 
w Petersburgu i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu wraz z grupą uczniów odkrył tu trzydzie
ści grobów ciałopalnych i popielcowych kultury łużyckiej. Nato
miast Wołkowiany znane były z kopca Józefa Piłsudskiego, usy
panego przez mieszkańców po śmierci marszałka, ale nikt z nich 
specjalnie nie chwalił się tym faktem. Kopiec został zniszczony 
przez NKWD po wejściu w lipcu 1944 roku wojsk sowieckich. 
Został odnowiony w 2003 roku. Znajdował się tam też pięk
ny kościół barokowy pw. Wniebowzięcia NMP. Areały uprawne 
w Wołkowianach należały przed II wojną światową do majątku 
ziemskiego w Klesztowie, którego właścicielami byli najpierw 
Orzechowscy, potem Węglińscy, Fudakowscy, a na końcu Politył- 
łowie. Zaś w dawnych wiekach właścicielem tych ziem był hetman 
wielki koronny Wacław Rzewuski, który spoczął w kaplicy grobo
wej kościoła parafialnego w Kumowie Majorackim, w dziesiątym 
wieku jednego z Grodów Czerwieńskich, a w piętnastym wieku 
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Wowka w wojsku. 1971

siedziby biskupa, gdzie zresz
tą znajdowała się parafia dla 
Wołkowian.

Wowka z właściwą so
bie energią zabrał się do pra
cy. Powołał Społeczną Radę 
Klubu, której szefem został 
rolnik Jan Wołoszyn, prze
wodniczący koła ZMW. Jako 
pierwsze zadanie Wowka po
stawił utworzenie pierwszego 
wiejskiego parku w powiecie. 
Posadził więc wraz ze swymi 
klubowiczami 180 drzewek 
przed domem kultury. Uru
chomił estradę ZWM. Zaopie
kował się klubem jeździeckim 
„Deresz”, gdzie hippikę upra
wiało czterdziestu chętnych kawalerzystów. Była wśród nich Ala 
Kremkowska z Dzidzią. Zaczął z nimi robić rajdy konne po Rozto
czu. Powołał też pierwszą w województwie Konną Sekcję Ochro
ny Przyrody i został jej komendantem. Patrolowała ona okoliczne 
lasy w okresie suszy. Na ten temat przez cały dzień w lecie 1972 
roku mówiła Rozgłośnia Polskiego Radia w Lublinie. Wowka 
wszedł też w skład zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Woł- 
kowianach. Wykorzystując zamiłowanie mieszkańców Wołko
wian do oglądania telewizji utworzył Klub Miłośników Teatru TV 
i doprowadził do tego, że najważniejszym ich dniem do oglądania 
stał się, nie jak poprzednio czwartek („Kobra”), ale właśnie po
niedziałek. Do klubu zaczęli na spotkania przyjeżdżać znani ak
torzy. Nieraz dowiadywał się o ich przyjeździe z dnia na dzień, bo 
najpierw spotykali się ze swymi fanami w Chełmie. Wtedy Wow
ka uruchamiał własne wici, czy też pocztę pantoflową. Pisał dwie 
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karteczki, informujące o imprezie i oddawał dwóm zaufanym klu
bowiczom. A oni przekazywali je z hasłem: „podaj dalej sąsiado
wi”. Dzięki temu całe Wołkowiany już po godzinie wiedziały o im
prezie. Ten system informowania przejął potem sołtys, OSP i inne 
organizacje wiejskie. Po ukończeniu Studium Wiedzy o Turystyce 
i Rekreacji Wowka zorganizował też klub kolarski „Konus” PTTK 
w Chełmie, a także Klub Dobrej Gospodyni. A w przerwach mię
dzy zajęciami klubowymi odwiedzał inne kluby w powiecie w wo
jewództwie. Siedliszcze, Ostrów, Pogranicze, Leszczany, Lublin, 
Biała Podlaska, Leśniowice (Sobótka nad jeziorkiem na Turnieju 
Gromad), Fajsławice, to szlak Wowki z prelekcjami od marca do 
lipca 1971 roku. A potem Gardzienickie Lato Artystyczne i gra w 
roli Matyjasza w „Mokrym weselu”, co z satysfakcją odnotowała 
pani Wanda Wróblewska pisząc:

„Wowce, któremu iście rybałtowska fantazja pomogła za
grać Matyjasza w „Mokrym weselu” tak jakby się do tej roli uro
dził. Dziękuję za współpracę za koleżeństwo i przyczynienie się 
do miłej atmosfery na Seminarium Teatralnym w Gardzienicach 
i życzę zachowania zawsze fantazji umiłowania przygód humoru 
i wielu sukcesów.”

I znowu wędrówka po klubach Lubelszczyzny: Wólka Gul- 
czycka, Janów Lubelski (obóz ZMW, gdzie do księgi pamiątkowej 
wpisał mu się nawet, wprawdzie lakonicznie, ale zawszeć Jerzy 
Olbrycht z „Życia Partii”), Kumów Plebański.

W uznaniu zasług Wowki dla krzewienia kultury na wsi Za
rząd Główny ZMW przyznał mu Złotą Odznakę ZMW. Było to 
jego pierwsze odznaczenie.

Pod koniec 1971 roku Wowka otrzymał powołanie do woj
ska. Dotychczas udawało mu się odraczać służbę wojskową, zasła
niając się zaświadczeniami o nauce w szkole średniej. W tym celu 
zapisał się nawet znowu do Technikum Pszczelarskiego w Woli 
Pszczelej. Szkoła ta jako Liceum Pszczelarskie została zlokalizo
wana 10 października 1945 roku w dworku z 1851 roku, zbudowa-
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Wowka na ćwiczeniach wojskowych. 1971

nym przez Romana Rohlanda, syna generała Franciszka Rohlan- 
da, uczestnika powstania listopadowego. Sama zaś Pszczela Wola 
zaistniała w 1946 roku, gdy zastąpiła nazwą Żabią Wolę, miejsco
wość istniającą już w siedemnastym wieku.

W technikum w Pszczelej Woli nauczycielem języka polskie
go był pan Leon Karłowicz, były żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK i pisarz, zajmujący się tematyką regionu. Wowka 
dużo skorzystał na prowadzonych przez niego lekcjach, ale ogól
nie rzadko uczęszczał na zajęcia. Ale nic dziwnego, skoro naukę 
pobierał w systemie zaocznym. Dzięki temu uniknął dotąd po
wołania do zasadniczej służby wojskowej. Wprawdzie nigdy od 
wojska nie uchylał się, ale mimo wszystko wołał nie tracić dwóch 
lat na pobyt w koszarach. Co innego, gdyby istniała kawaleria w 
Wojsku Polskim. Niestety ta formacja już dawno zakończyła ży
wot. Gdzie miał w takim razie podziać się biedny ułan?

Ale Powiatowa Komenda Uzupełnień znalazła na niego spo
sób. Jeśli nie udało się wsadzić go w kamasze na dwa lata, za
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wsze pozostawała możliwość powołania go na ćwiczenia wojsko
we na trzy miesiące. I tak też się stało. Wowka dostał kartę po
wołania i musiał stawić się wraz z Andrzejem Prostem, szkolnym 
kolegą z Obzowa, Pszczelej Woli oraz z Teatru Ziemi Chełmskiej, 
pierwszego stycznia 1972 roku w I Składnicy Sanitarnej w Goł
dapi, gdzie miał odbyć przeszkolenie na specjalność sanitariusza
- asystenta lekarza wojskowego.

Gołdap, mazurskie miasteczko nad północną granicą Sowie
tów, które prawa miejskie nabyło w 1573 roku od księcia elekta 
brandenburskiego Albrechta Fryderyka, z dziewiętnastowieczny
mi kamieniczkami i piękną, choć zniszczoną w czasie II wojny 
światowej świątynią ewangelicką z 1550 roku (po latach odbudo
waną i przeznaczoną na konkatedrę pw. Najświętszej Marii Pan
ny) oraz wspaniałym jeziorem zauroczył Wowkę. Od razu poczuł 
się tam swojsko.

Dowódca jednostki nr. 1829 podpułkownik Tadeusz Ilnicki 
słyszał już coś o końskich zamiłowaniach Wowki i jego pracy w 
Wiejskim Domu Kultury w Wołkowianach. Wowka pokazał mu 
swą kronikę. Dowódca wśród wielu wpisów wyłowił jeden, który 
go zaintrygował: „jestem głęboko przekonany, że Pański wyczyn 
jest pięknym przykładem pogłębiania naszych wspaniałych tra
dycji żołnierskich - żołnierzy kawalerzystów”. Podpisał gen. dyw. 
Zygmunt Huszcza Dowódca WOW Warszawa.

- Toż to nasz stary - stwierdził do towarzyszących mu ofice
rów. - A dla pana kto on - spytał Wowkę, przechodząc z formy 
„wy szeregowy” na „pan”.

- Dobry znajomy, prawie kolega - odparł beztrosko Wowka.
- Może coś trzeba załatwić? Dajcie telefon, zadzwonię do niego.

Dowódca ledwie ochłonął z wrażenia, po czym mianował go 
kancelistą, a wkrótce potem szefem gospodarczym jednostki.

Wowka mimowolnie poszedł w ślady ojca, któfy przecież 
także kiedyś służył w' identycznej Składnicy i to jako kwater-
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Rajd na Roztoczu 1971, szlakiem partyzantów AK

mistrz. Odbył przy tym przepisane szkolenie sanitarne i zyskał 
sprawność sanitariusza-asystenta lekarza wojskowego.

Ale Wowka nie byłby sobą, gdyby spokojnie usiedział na 
miejscu. Odwiedził Powiatowy Dom Kultury i stwierdziwszy, że 
nie ma tam teatru porozumiał się z kierownikiem i teatr stworzył. 
Zebrał chętnych do zespołu i rozpoczął próby do wystawienia ko
medii Aleksandra Fredry „Jestem zabójcą”. Sprawnie wyreżyse
rował spektakl i zagrał, oczywiście główną rolę.

8 marca 1972 roku w Dniu Kobiet odbyło się pierwsze przed
stawienie, zadedykowane żonom kadry I Składnicy. Zjawiły się 
tam oczywiście wystrojone odświętnie ze swymi mężami. To było 
w Gołdapi święto! Sztuka odniosła ogromny sukces. Była potem 
grana dla załóg miejscowych zakładów pracy. Gdy Wowka opusz
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czał Gołdap, członkowie zespołu przyrzekli, że będą kontynuować 
działalność teatralną. Reporter „Gazety Białostockiej” z pełnym 
podziwem donosił o wydarzeniu, stwierdzając ze zdumieniem, że 
jedenastu młodych aktorów, nie mających dotąd nic wspólnego 
z teatrem w imponująco krótkim czasie przygotowało insceniza
cję. „Gazeta Białostocka” podała nazwiska aktorów, wyróżniając 
m.in. Lecha Kuźmę - technika z Gołdapskich Zakładów Prze
mysłu Terenowego, Marię Emanuelę Kaczmarek - kierownicz
kę gołdapskiej kawiarni „Sezam” i nauczyciela Krzysztofa Ryn- 
kiewicza. Stroje Wowka wypożyczył z Teatru im. Aleksandra Wę
gierki w Białymstoku, dokąd osobiście się udał. Rekwizytów na 
scenę dostarczyli sami aktorzy, szperając w domowych lamusach. 
Sami też wykonali całkiem udatną scenografię. Tak oto Wowka 
dowiódł w Gołdapi, że chcieć, to móc.
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Tratwą do sławy

Dnia 21 czerwca 1972 roku Wowka uczestniczył w końco
wych zajęciach Seminarium Teatralnego w Gardzienicach. Z tej 
okazji grupka z Sali Niebieskiej wpisała się do jego księgi pamiąt
kowej. Dziwnym trafem były to same dziewczęta: Wanda Grun- 
das, Ala Chrząstowska, Irena Babicz. A niejaka „Maraneja”, gra
jąca w „Mokrym weselu” żonę Wowki, nauczycielka z zawodu 
zaznaczyła: „zapamiętaj Włodku nasz ślub”. Wowka, jak zwykle 
zdobywca niewieścich serc!

W czerwcu 1972 roku Wowka odbył I Rajd Konny „Szlaka
mi walk Partyzantów na Lubelszczyźnie Puszcza Solska - Chełm 
- Zamość - Biłgoraj - Kraśnik - Krasnystaw - Chełm”. Ruszył 
z Wołkowian wraz z czterema dziewczynami na koniach, w tym 
z najmłodszą siostrą Ewą i z Alą Kremkowską, jak wiadomo właś
cicielką „Dzidzi”. Rajd trwał dwa tygodnie. Rajdowcy odwiedzili 
różne zakątki Lubelszczyzny, zapoznając się z ich ciekawą histo
rią i zabytkami. Tym bardziej zdziwił się, gdy po powrocie do pra
cy w Wiejskim Domu Kultury w Wołkowianach dowiedział się, 
że ciąży na nim poważne oskarżenie... polityczne. Otóż jak wia
domo, przebywający w latach 1953-56 w więzieniu prymas Pol
ski kardynał Stefan Wyszyński opracował plan duchowego przy
gotowania narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Istot
ną część tych przygotowań stanowiła peregrynacja kopii Obrazu 
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Matki Bożej z Jasnej Góry. Miał to być ingres Maryi w życie co
dzienne społeczeństwa polskiego. Pomysł ten został zaczerpnięty 
z podobnych pielgrzymek świętych obrazów i figur, a m.in. kopii 
figury Matki Bożej z Boulogne we Francji (Le Grand Retour-Wiel- 
ki Powrót), czy Matki Bożej Fatimskiej po kontynentach świata. 
W lutym 1957 roku paulini z Jasnej Góry powierzyli wykonanie 
kopii profesorowi Leonardowi Torwitowi, dziekanowi Wydziału 
Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Kopię obrazu poświęcił czternastego maja 1957 roku papież Pius 
XII. Wkrótce potem kopia Cudownego Obrazu zaczęła wędrówkę 
po diecezjach. Obraz peregrynował nadal do czwartego września 
1966 roku. Władze zakazały jednak wędrówki i kopia obrazu zo
stała umieszczona w kaplicy świętego Pawła Pierwszego Pustelni
ka w bazylice jasnogórskiej, gdzie bez przerwy znajdował się pod 
obserwacją bezpieki. Wówczas zaczęły peregrynacje puste ramy 
ozdobione kwiatami, wraz z płonącą świecą i księgą Ewangelii. 
To Nawiedzenie Matki Bożej odbyło się w trzech diecezjach Polski 
południowej i na ziemiach wschodnich, czyli administracji apo
stolskiej w Lubaczowie i diecezji lubelskiej. Puste ramy zawitały 
więc w okolice, gdzie prowadził działalność Wowka. Jego wro
gowie wymyślili, że Wowka bierze udział w przygotowaniach do 
wizyty ram. Stąd też do władz wpłynęło pismo następującej tre
ści: „Niniejszym donoszę, że ob. Brodecki Włodzimierz, kierow
nik domu kultury w Wołkowianach organizuje banderię z trzystu 
koni, która ma powitać wędrujące ramy kopii obrazu Matki Bo
skiej Częstochowskiej, mające, jak wiadomo pojawiać się na na
szym terenie.” Oskarżenie było poważne. Wowka, kierownik pań
stwowej instytucji kulturalnej, mającej krzewić kulturę świecką 
- klerykałem? Za posiadanie takiej etykietki można było pożeg
nać się ze stanowiskiem, a o to chyba wrogom Wowki chodziło. 
Ale oskarżenie spaliło na panewce, ponieważ akurat wtedy Wow
ka przebywał w wojsku na drugim końcu Polski. Nieifiniej spra
wę zbadał z polecenia kierownictwa Powiatowego Domu Kultu

•>



123

ry w Chełmie, sprawującego me
rytoryczny nadzór nad wiejskimi 
domami kultury znany nam już 
Jerzy Grosman, partner Wowki 
z desek scenicznych. Oczywiście, 
choć działacz PZPR od razu od
rzucił oskarżenie, jako absurdal
ne. Po latach Wowka stwierdził:

- Gdybym wtedy znajdo
wał się na terenie Wołkowian, to 
kto wie, czy rzeczywiście nie zor
ganizowałbym takiej banderii? 
Wędrówka ram kopii cudowne
go obrazu stanowiła jednak wy
darzenie, mobilizujące ludność 
miejscowości, gdzie ramy się po
jawiały. Dla tych ludzi było to 
prawdziwe święto, bo obraz sta
nowił wyraźny dowód, że Pan Bóg i Matka Boska czuwają nad 
naszym narodem i nie pozwolą mu zginąć w niewoli sowieckiej, 
a kiedyś go z niej wyswobodzą.

Ale nie był to kres intryg przeciw Wowce. Na posiedzeniu 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Żmudzi, w którym uczestni
czył Wowka, jako przewodniczący Zarządu Gromadzkiego ZMW, 
nagle komendant MO wystąpił z oskarżeniem miejscowej mło
dzieży.

- Młodzi, nic tylko piją i chuliganią. Gdzie organizacja mło
dzieżowa! - grzmiał z mównicy. - Nic nie robi, aby oddziaływać 
wychowawczo na młodzież!

- Czyżby? - zdziwił się Wowka. - Przecież to właśnie ZMW 
podjął walkę z pijaństwem i chuligaństwem. Kto ujawnia meliny? 
Może ORMO, gdzie najwięcej ochlaptusów i meliniarzy! Skąd
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wzięła się rosnąca ilość mandatów i kolegiów? Przecież to wszyst
ko delikwenci z pana komendanta szeregów!

W komendanta, jakby piorun strzelił. A Wowka atakował 
dalej:

- Proszę sprawdzić, kto został ukarany mandatami. Nie ma 
wśród nich członków ZMW. Specjalnie powtarzam kolegom, aby 
nie dawali okazji komendantowi.

Radni zaczęli bić Wowce brawo. A Wowka zakończył moc
nym akcentem:

- Właśnie Zarząd Gromadzki ZMW zamierza podjąć decy
zję o stworzeniu przy naszym domu kultury Klubu Antyalkoho
lowego.

Zebranie skończyło się uchwałą o konieczności weryfika
cji składu osobowego placówki miejscowego ORMO, do której 
należeli niektórzy sklepowi i melinarze. Pod pozorem niesienia 
pomocy milicji w terenie uprawiali oni swój proceder, licząc na 
bezkarność, a przynajmniej wyrozumiałość władzy. Komendant 
stracił swych najlepszych kapusiów.

W tym czasie wołkowiański dom kultury stal się najlepszą 
placówką tego typu w powiecie. Wowka stworzył w nim zespół tea
tralny „Rybałt”. Jego filarami stali się miejscowy aktywista partyj
ny, gospodarujący na sześciu hektarach Edward Czapka, Marysia 
Zwolanek i Janka Kublik. Na próby przyjedżdżał też Czesław Do- 
pieralski, który właśnie ponownie uruchomił Teatr Ziemi Chełm
skiej, bowiem postanowił wzmocnić zespól w Wołkowianach. 
A Wowka pracował właśnie nad wystawieniem widowiska objaz
dowego z okazji pięćsetlecia urodzin Kopernika, więc każda pomoc 
w tym zakresie była mile widziana, choć to nie zespól wołkowiań
ski miał wystawiać tę sztukę. Ekipa, wystawiająca sztukę miała 
popłynąć tratwą Wisłą z Kazimierza Dolnego do Torunia. Trupa 
teatralna składała się z członków Teatru „Sugestie” działającego 
przy Spółdzielczym Klubie „Niedźwiadek”, w którym Wowka był 
zatrudniony na stanowisku instruktora do spraw artystycznych 
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oraz załogi technicznej tratwy z uprawnieniami wodniackimi. 
W sumie liczyła dziesięć osób. Tratwę zaprojektował Wowka jesz
cze w czasie odbywania służby wojskowej w Gołdapi. Miała ona 
wymiary 10x4 metry. Zbudowana na dwudziestu stulitrowych 
beczkach, została wyposażona w motorek spalinowy, żagiel oraz 
ponton gumowy, niezbędny przy manewrach w portach na tere
nie spływu oraz jako łódź ratunkowa. Do budowy tratwy przyczy
niły się chełmskie Spółdzielnie Pracy: Stolarzy, Przemysłu Che
micznego „Postęp”, Wytwórcza Usługowa „Nasza Przyszłość”, 
Przemysłu Spożywczego „Wyzwolenie”, Usług Wielobranżowych, 
Remontowo Budowlana oraz Bednarsko-Ceramiczna „Bednarz” 
w Pawłowicach. Wowka jako inicjator i pomysłodawca impre
zy został komendantem tratwy, retmanem Jacek Król z Lublina, 
kwatermistrzem jego sympatia Grażyna Dobrakowska z biura 
PTTK w Chełmie, kierownikiem artystycznym Czesław Dopie- 
ralski, a członkiem załogi świeżo poznana Zofia Pikus, studentka 
matematyki UMSC. Zosię Wowka poznał w niezwykłych okolicz
nościach. Od pewnego czasu w soboty i niedziele bywał w mia
steczku akademickim w Lublinie, gdzie nawiązywał kontakty 
z zespołami teatralnymi UMCS, KUL, Akademii Medycznej, 
a także Akademii Rolniczej oraz już wcześniej z LKJ, którego sie
dziba mieściła się na tzw. Rurach, czyli na terenie dawnych torów 
wyścigowych, ongiś najnowocześniejszych w Europie. Mieszkał 
w pokoju, wynajmowanym przez brata Ryszarda, który wtedy 
studiował chemię na UMCS i na soboty oraz niedziele jechał do 
rodziny w Chełmie. Nieraz Wowka biesiadował ze studentami, 
a bywało, że o trzeciej w nocy wychodził na pomnik Marii Curie 
Skłodowskiej i deklamował Gałczyńskiego. Pewnego dnia zauwa
żył piękną blondynkę, idącą przez skrzyżowanie. Poszedł za nią 
i na drugim skrzyżowaniu odezwał się:

- My się już znamy. Widzieliśmy się na poprzednim skrzyżo
waniu. Mam na imię Wowka. Czy mogę cię zaprosić do „Nory”?
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Klub Aktora i Dziennikarza „Nora” najbardziej ekskluzywne 
miejsce spotkań towarzyskich w Lublinie prowadził słynny Ja
cek Abramowicz. Oczywiście nie można tam było wejść „z ulicy”. 
Trzeba było mieć kartę wstępu. Ale Wowka posiadał legityma
cję respondenta Ośrodka Badań Opinii Publicznej Polskiego Ra
dia i Telewizji, która otwierała mu wszędzie drogę. Zresztą por
tierzy już tak dobrze znali Wowkę, że nie potrzebował żadnej le
gitymacji, aby tam wejść. Zaskoczona dziewczyna zgodziła się. 
A w klubie Wowka zaproponował jej, aby popłynęła z nim tra
twą do Torunia. I Zosia znowu wyraziła akceptację. Mieli na tra
twie grać sztukę „Wokanda” autorstwa Marii Janickiej i Czesława 
Czubaka. Wowka zdobył tekst na giełdzie programów w Pozna
niu. Treść sztuki stanowił proces sądowy, w którym oskarżony 
został Mikołaj Kopernik. Sztukę reżyserował Czesław Dopieral- 
ski. Główną rolę w spektaklu o Koperniku grał wspomniany już 
wcześniej Piotr Wysocki. Urodzony w 1936 roku w Toruniu ukoń
czył w 1964 roku Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krako
wie. W latach 1964-69 występował w Teatrze imienia Wilama 
Horzycy w rodzinnym Toruniu. W tym czasie wystąpił też w fil
mie „Popioły” w reżyserii Andrzeja Wajdy i to w ważnej w roli 
księcia Jana Gintułta. W 1967 roku w „Pieśni triumfującej miło
ści” w reżyserii Andrzeja Żuławskiego zagrał główną rolę Mucju- 
sza, potem w horrorze „Mistrz tańca” w reżyserii Jerzego Gruzy, 
jako kochanek żony umierającego staruszka, w filmie „Przekła
daniec” w reżyserii Andrzeja Wajdy, jako doktor Benglow, psy
choanalityk rajdowca Foxa, we „Wniebowstąpieniu” w reżyserii 
Jana Rybkowskiego - kupca Feliksa Bukina, zakochanego w Raj
sie, żonie ukrywającego się Żyda doktora Sebastiana Goldsteina 
(akcja dzieje się w czasie okupacji hitlerowskiej). Od 1969 roku 
Piotr Wysocki występował w Teatrze imienia Juliusza Osterwy 
w Lublinie. Na tratwie w wolnych chwilach opowiadał o pobycie 
na plenerze w czasie nagrywania siedemnastego odćinka „Czte
rech pancernych i pies” w reżyserii Konrada Nałęckiego, gdzie 
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zagrał rolę porucznika Kozuba. W odcinku tym załoga „Rudego” 
broni wyzwolonego przez siebie obozu koncentracyjnego i mo
stu na rzece, wsparta przez oddział porucznika Kozuba. Gustlik 
stacza bój na prawym brzegu rzeki, mając przy sobie narzeczoną, 
którą wysyła za rzekę po pomoc. Dzięki niej dołącza do załogi, ale 
odpierają atak dywersantów niemieckich, w trakcie którego po
rucznik Kozub zostaje ciężko ranny.

- Wyrosłem z ruchu amatorskiego - powiedział aktor redak
torowi Janowi Szpruchowi z „Zarzewia” („Jak mieć życie niezwy
kłe”). - I zawsze chętnie się w nim widzę. Zaliczyłem ostatnio 
około czterdzieści klubów i zespołów teatralnych, wiejskich w ca
łej Lubelszczyźnie. Było to w towarzyskim porozumieniu z Mię
ciem Burzyńskim, czyli Towarzystwem Kultury Teatralnej, świet
nym patronem ruchu amatorskiego. Konsultowałem i spotyka
łem się z ludźmi po wioskach. Mam masę dobrych wrażeń.

W „Wokandzie” Wowka zagrał rolę sędziego, Danuta Ro
kita, laureatka festiwalu recytatorskiego, wychowanka Czesła
wa Dopieralskiego - adwokata, Iga Manaj-Chwyć, z zawodu fry
zjerka, wlaścielka zakładu - ukochaną astronoma Annę Szyling, 
a Czesław Dopieralski - prokuratora. Wykonawcom przedsta
wienia potrzebne były togi. Pożyczył je prezes Sądu Powiatowego 
w Chełmie. Tratwa została uroczyście zwodowana 8 lipca o godz. 
14,00. Matka chrzestna wypowiedziała formulę: „Płyń i rozsła
wiaj imię spółdzielni pracy”, a wicedyrektor Centralnego Zarządu 
Wód Śródlądowych pan Bohdan Jerzy Kurkowski napisał na od
wrocie swej wizytówki prośbę do podległych mu instytucji, które 
znajdą się na trasie spływu, aby udzielali załodze tratwy wszelkiej 
możliwej pomocy.

Tratwa zaraz potem wypłynęła z Kazimierza Dolnego. Na
stępnego dnia po przepłynięciu piętnastu kilometrów zatrzymała 
się w Puławach. Tam dali pierwszy występ na nadbrzeżu. Naza
jutrz, 9 lipca po przepłynięciu dwudziestu siedmiu kilometrów 
stanęła w Dęblinie w nadbrzeżnym osiedlu Młynki. Tam spek- 
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taki oglądnęli bywalcy Świetlicy Osiedlowej. Dziękowała im pani 
Raisa Świerzelewska kierowniczka świetlicy. Spektakl bardzo się 
dęblinianom podobał. 10 lipca tratwa przepłynęła 45 kilometrów 
i stanęła w Magnuszewie. 11 lipca po pokonaniu kolejnych 45 ki
lometrów zacumowała przy nadbrzeżu w Górze Kalwaria. Tam 
dali występ w kawiarni „Jedyna”. 12 lipca po przepłynięciu na
stępnych czterdziestu kilometrów dotarli do Warszawy. Tutaj wy
stąpili w „Starej Prochowni” przy ulicy Boleść niemal przy Wiśle. 
Zaprosił ich tam Wojciech Siemion, który w „Starej Prochowni” 
założył własny teatr. Widowisko Wowki oglądnęły dzieci z kolonii 
letniej Polonii francuskiej, które były zachwycone. W czasie spek
taklu Wowka razem z krzesłem spad! z podestu i omal nie uderzy! 
głową w kaloryfer. Ale zwinął się, jak scyzoryk do przodu. Miał 
wprawę kaskadera, bo przecież nieraz spadał z konia. A jazdę na 
nim opanował, niczym cyrkowy woltyżer. Także pani redaktor 
Halina Krzywdzianka oglądała spektakl w Starej Prochowni i była 
pod wielkim wrażeniem gry Wowki. Bała się, czy uderzenie głową 
w kaloryfer nie skończy się jego omdleniem. Ale Wowka miał leb, 
jak cebrzyk i nic mu się nie stało, choć potem stwierdził smęt
nie, że jednak zamiast estrady woli siodło. Jak spaść, to z konia, 
a więc z wysoka! Potem trupa Wowki występowała w plenerze 
przy Podzamczu nad Wisłą, naprzeciw Prochowni. 14 lipca tra
twa ruszyła do Nowego Dworu, gdzie dała przedstawienie na 
nadbrzeżu. Grali też 15 lipca na wałach Wyszogrodu. Tu zaczęły 
się kłopoty. Tratwa była ciężka i okazała się za mało zwrotna, na 
skutek czego osiadła na mieliźnie. W dodatku złamał się maszt. 
Załoga usiłowała zepchnąć tratwę z mielizny, ale nie udało się. 
Ściągnął ją dopiero holownik. Ale nie odstraszyło to załogi tratwy 
i 16 sierpnia wystąpiła w amfiteatrze płockim, a nazajutrz w Do
brzyniu. 19 lipca tratwa popłynęła do Włocławka. W drodze zało
ga także miała kłopoty na wodzie i w rezultacie przybili do brzegu 
z dużym opóźnieniem, gdy publiczność już się roze9żła. Następ
nego dnia Wowka udał się do redakcji „Gazety Kujawskiej”, gdzie
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Ekipa Kopernika 1972

wytłumaczył powód późnego przybycia i prosił o przekazanie 
przeprosin publiczności. 20 lipca załoga tratwy grała w Nieszawie, 
a 21 lipca w sanatorium w Ciechocinku, gdzie spotkała się z zało
gą i pasażerami statku wycieczkowego „Generał Świerczewski”. 
Na zakończenie 22 lipca zagrali w ruinach zamku krzyżackiego 
w Toruniu. Powołajmy się znowu na Jana Szprucha: „Podobno 
tratwa dostarczyła również wielką masę dobrych wrażeń i prze
żyć, sporo roboty flisackiej, ale i wiele satysfakcji z własnej spraw
ności fizycznej.” A Wowka znowu zaskoczył, tym razem rolą oryla, 
flisaka. Okazało się, że miał świetne wodniackie przygotowanie. 
25 lipca załoga tratwy spotkała się w klubie środowiskowym „Od 
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Nowa” z aktorami Teatru imienia Wilama Horzycy. Po zakończe
niu tournee Wowka pozostał dwa tygodnie w Toruniu, szukając 
środka transportu, który miał przewieźć tratwę na Białe Jezioro 
do wypoczynkowego ośrodka międzyspółdzielczego, gdzie Wow
ka miał spędzić jako instruktor kulturalno-oświatowy resztę wa
kacji. Co wieczór prowadził spotkania z aktorami toruńskiego te
atru. Trwały one do rana. Po znalezieniu transportu Wowka roze
brał tratwę. Pomagał mu w tym Aleksander Wysocki, brat Piotra, 
licealista, który bardzo chciał być także aktorem. Marzenie speł
niło się i po latach Wowka spotkał się z nim na planie „Ogniem 
i mieczem”. 13 sierpnia Wowka wraz z Piotrem i Aleksandrem 
Wysockimi znalazł się w ośrodku wczasowym CZSP w Okunince 
nad Jeziorem Białym. Tam spotkali się z uczestnikami obozu har
cerskiego z Kąkolewicy pow. Radzyń Podlaski. Pod koniec sierp
nia Wowka wrócił do Chełma. Lubelski „Sztandar Ludu” w Maga
zynie z 2-3 września 1972 roku szeroko opisał jego wyczyn. Wow
ka miał czym się poszczycić. O jego inicjatywie pisały „Trybuna 
Ludu”, „Express Wieczorny”, „Zarzewie”, „Nowości” toruńskie, 
„Gazeta Toruńska”, „Gazeta Kujawska” z Włocławka. Także księ
ga pamiątkowa rejsu była pełna wpisów ludzi, których spotkali na 
trasie. Nie brakło wpisów w języku francuskim, rosyjskim i cze
skim. Sława Wowki zataczała coraz szersze kręgi. Będąc w War
szawie i goszcząc u Janka Szprucha Wowka dowiedział się, że pi
sarz Cezary Leżeński, pisząc książkę „Ostatnia szarża” wspomniał 
o rajdzie Wowki szlakiem 1 WSBK. Wowka chciał poznać pisa
rza. Janek Szpruch „wykonał tełefon” i Cezary Leżeński zaprosił 
Wowkę do redakcji „Kuriera Polskiego”, gdzie pełnił funkcję re
daktora naczelnego. 42 letni podówczas poznaniak miał za sobą 
działalność konspiracyjną w Szarych Szeregach, a potem udział 
w powstaniu warszawskim, jako łącznik plutonu szturmowego AK, 
za co dostał Krzyż Walecznych. Po wojnie studiował polonistykę 
i dziennikarstwo na UJ, które ukończył w 1952 roku. Poświę
cił się pracy dziennikarskiej i literackiej. W 1963 wydał powieść 
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pt. „Powrót”. Do 1969 roku zajmował się tematyką śląską, ale 
w początkach 1970 roku zainteresowały go sprawy kombatanckie. 
Stąd też wydane w 1971 roku „Żołnierskie drogi” i w rok potem 
„Ostatnia szarża”. Gdy Wowka zjawił się w redakcji odbywało się 
akurat posiedzenie kolegium. Zaczął więc opowiadać o swym raj
dzie szlakiem 1 WSBK. Cezary Leżeński oświadczył:

- Gdybym pana znal wcześniej, napisałbym o panu cały roz
dział.

Spotkanie to zapoczątkowało znajomość i przyjaźń Cezare
go Leżeńskiego z Wowką, która trwała aż do śmierci pisarza.

Od pewnego czasu Wowka zaczął pisać wiersze. Jeden z nich 
opublikowało „Zarzewie”. Nosił on tytuł „Oczekiwanie”.

Patrzę na świat 
przez szyby mgłą zaszyte 
obudzony ptakami 
słyszę 
daleki chłód dziewczyny. 
Czy kiedyś poznam 
jej głos?
Czy zobaczę jej oczy 
zamgłone 
jak każdy mój dzień?

Wowka napisał dotąd w życiu jeden wiersz i namalował je
den obraz. Pewnego razu jadąc konno koło Wojsławic zobaczył 
plener malarski. Jedna sztaluga stała wolna. Wowka zsiadł z ko
nia i zaczął malować. Stworzył piękny pejzaż. Artyści z Chełma, 
uczestniczący w plenerze znali go i ucieszyli się bardzo ujrzaw
szy dodatkowego uczestnika. Na wystawie w PDK obraz Wowki 
został wyróżniony przez jury z WDK. Ale Wowce zaczynało być 
w Wołkowianach i Chełmie ciasno. Instynktownie czuł, że może 
dokonywać prawdziwie wielkich wyczynów hippicznych i teatral
nych, którymi potem znowu zasłynie na cały kraj. Samotny Rajd 
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Konny szlakiem 1WSBK, a potem teatr na tratwie stanowiły tego 
wyraźny dowód. Wowka pamiętał być może wiersz chełmskiego 
poety Czesława Twardzika:

ale najbliższy jest kształt interpunkcji 
co cicho w darni gdzieś czeka 
trzeba tylko bez żalu i buntu 
umieć wyrzec: Eureka!

Twórca tego wiersza stanowił znakomity przykład, j ak ciężko 
dostać się na Parnas. Urodzony w 1914 roku w Barkach koło Cheł
ma, absolwent Koedukacyjnej Szkoły Handlowej wydał wpraw
dzie już w 1936 roku tomik wierszy „Z pierwszych szczebli”, ale 
z poezji trudno było wyżyć, więc pracował w Magazynie Zasobów 
PKP. W czasie okupacji pisywał pod pseudonimem „Stalbard” 
wiersze partyzanckie, które potem kolportował, potem ukończył 
słynną chełmską Oficerską Szkołę Artylerii i służył w Minister
stwie Obrony Narodowej, które mieściło się wtedy w Włochach 
koło Warszawy, a następnie w garnizonie krakowskim. W 1949 
roku wrócił na kolej, aby potem zostać ekonomistą w Spółdzielni 
Pracy Przemysłu Chemicznego „Postęp”, gdzie funkcję wicepre
zesa pełnił brat Wowki Ryszard. W tym czasie skecze Czesława 
Twardzika wystawiały warszawska „Syrena” i „Buffo”, a w kaba
recie „Wagabunda” artyści śpiewali jego kuplety. Gdy do Chełma 
przyjechała na występy Hanka Bielicka zdziwiona zadała mu py
tanie: co pan tu robi? A Czesław Twardzik w tym czasie uczęsz
czał do Zaocznego Studium Ekonomicznego w Krakowie i został 
wkrótce zastępcą kierownika wydziału budżetowo-gospodarcze- 
go Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie. Wowka 
zaprzyjaźnił się z Czesławem Twardzikiem i wykonywał na sce
nie jego utwory. Wspomina go jako eleganckiego pana o wyso
kiej kulturze. Niestety Twardzik zmarł w 1979 roku w Chełmie. 
W krótkim czasie jego twarz zmieniła się nie do poznania. Na 
Parnas dostał się, ale do końca życia uchodził za amatora. Wowka 
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też usiłował dostać się na Parnas i uczestniczył 28 maja 1973 roku 
w III Ogólnopolskich Spotkaniach „Teatry Robotnicze” w Stalowej 
Woli, gdzie wystawił „Wokandę” Teatr „Sugestie”. Zdobyli wtedy 
nagrodę specjalną. Wowka otrzymał wkrótce potem z okazji Dnia 
Działacza Kultury nagrodę wojewódzką. 7 października 1973 
roku na VIII Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru”, w któ
rym uczestniczyło 6 tysięcy placówek, a kierowany przez Wowkę 
Międzyspółdzielczy Klub „Niedźwiadek” - w kategorii placówek 
kulturalno-oświatowych Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Na
tomiast w dniach 24-27 listopada 1974 roku Wowka uczestniczył 
w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich. W grud
niu 1974 roku Komitet Organizacyjny Dni Miejscowości w Woł- 
kowianach, któremu Wowka przewodniczył otrzyma! Dyplom 
i Nagrodę Wojewódzką. A 31 grudnia 1974 roku wspólnie z Zo
fią Kamińską był konferansjerem na wielkim balu sylwestrowym 
w PDK, gdzie tańczyło trzysta osób. W dniach 7-9 lutego 1975 
roku Wowka odwiedził Tarnogród, gdzie wziął udział w Woje
wódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych. 23 kwietnia 
1975 roku dostał od generała Ksawerego Floryanowicza zaprosze
nie do uczestnictwa w spotkaniu byłych żołnierzy 1 Warszawskiej 
Dywizji Kawalerii w Mirosławcu w dniach 8 i 9 maja, które od
było się w ramach uroczystości trzydziestolecia zwycięstwa nad 
faszyzmem. Oczywiście skwapliwie skorzystał z zaproszenia, bo
wiem ciekaw był, jak wygląda legendarny generał, ostatni dowód
ca kawaleryjski w Polsce, a także jego żołnierze. Miał też nadzieję, 
że dowie się więcej szczegółów z przebiegu służby wojskowej ojca. 
Przy okazji poznał biografię generała. Ksawery Floryanowicz uro
dził się w I898 roku w Nicei. W 1914 roku został kornetem w Puł
ku Dragonów, a w 1917 roku elewem Oficerskiej Szkoły Artlerii 
w 1 Korpusie Polskim dowodzonym przez generała Józefa Dow
bora Muśnickiego i najpierw służył w 3 pułku ułanów, a potem 
w 2 baterii 1 Dyonu Artylerii Konnej. Walczył w obronie Lwowa 
w listopadzie 1918 roku, potem w artylerii Frontu Południowego.
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W 1922 roku ukończył kurs dowódców szwadronów w Toruniu, 
a potem kurs dowódców baterii w Rembertowie. Awansowany na 
kapitana został dowódcą baterii, ale w 1926 roku po ukończeniu 
kursu kwatermistrzowskiego otrzymał przydział do sztabu 3 Dy
wizji Kawalerii, zaś w 1932 roku po ukończeniu Wyższej Szkoły 
Wojennej marszałek Józef Piłsudski mianował go I oficerem szta
bu 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach. W 1934 roku kapitan 
Kswawery Floryanowicz służył w Inspektoracie Armii w Toruniu. 
W 1936 roku awansowany na majora, w dwa lata potem pełnił 
obowiązki dowódcy 26 Pułku Artylerii Lekkiej. Wowkę szczegól
nie ciekawił udział Ksawerego Floryanowicza w kampanii wrześ
niowej 1939 roku. Okazało się, że początkowo był oficerem od
działu III sztabu Armii „Pomorze”, dowodzonej przez gen. dyw. 
Władysława Bortnowskiego, ale rychło znalazł się w oblężonej 
przez wojska niemieckie Warszawie, gdzie dowodził Legią Ofi
cerską i Podoficerską. Po upadku Warszawy dostał się do niewo
li. W lutym 1945 roku znalazł się na wolności i wstąpił do 1 Armii 
WP, gdzie awansowany na pułkownika był szefem wydziału or
ganizacyjnego, a potem szefem sztabu Dowództwa Okręgu Woj
skowego II. We wrześniu 1946 roku został dowódcą 1 WDK. Do
wodził nią do maja 1947 roku, a potem awansowany do stopnia 
generała brygady otrzymał funkcję zastępcy szefa Departamentu 
Piechoty i Kawalerii Ministerstwa Obrony Narodowej. Wkrótce 
potem skierowano go na stanowisko komedanta Centrum Wy
szkolenia Piechoty w Rembertowie. W październiku 1950 roku 
otrzymał nominację na szefa sztabu Dowództwa Pomorskiego 
Okręgu Wojskowego. Ale, jako oficer przedwrześniowy został 
nagle aresztowany i osadzony w więzieniu, jako rzekomy szpieg. 
Zwolniony w 1956 roku przeszedł do rezerwy i został zastępcą dy
rektora Państwowych Torów Wyścigowych na Służewcu. W 1968 
roku przeszedł na emeryturę.
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Na Berlin!

Generał okazał się sympatyczny i przyjął Wowkę z dużym 
aplauzem.

- Powinien pan pojechać konnym szlakiem walk i Warszaw
skiej Dywizji Kawalerii - oświadczył. - I to do Berlina, a nawet 
dalej, nad Łabę. Przecież to tam powstała nasza dywizja.

Wowka nic nie powiedział, ale pomyślał, że w rzeczywistości 
byłby to rajd szlakami i Warszawskiej Samodzielnej Brygady Ka
walerii. Jak wiadomo, w walkach w ramach operacji berlińskiej 
1945 roku brali udział żołnierze brygady, bowiem rozkaz o utwo
rzeniu 1 WDK został wydany przez Naczelnego Dowódcę WP do
piero 7 maja 1945 roku, a więc na dzień lub dwa, jak kto woli, 
przed zakończeniem wojny. Wówczas oprócz jednostek 1 War
szawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii w skład 1 Warszaw
skiej Dywizji Kawalerii wszedł nowoutworzony 1 pułk ułanów 
oraz dowództwo zaczęło formować 5 pułk ułanów. Z dywizjonu 
artylerii konnej powstał 57 pułk artylerii konnej. Dywizja została 
praktycznie sformowana w czerwcu 1945 roku w Koszalinie. Do 
14 czerwca 1945 roku obowiązki dowódcy 1 WDK pełnił pułkow
nik Aleksander Dawidziuk, potem dowódcą był generał brygady 
Mikołaj Prus-Więckowski, przedwojenny i wojenny zastępca do
wódcy Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Zaś ostatnim dowódcą 
był wspomniany już jako pułkownik dyplomowany Ksawery Flo- 
ryanowicz.

Rajd do Berlina organizował Ludowy Zespół Sportowy Klub 
Jeździecki „Deresz” przy Wiejskim Domu Kultury w Wołkowia- 
nach. Współorganizatorzy, to Sekcja Jeździecka Skoków Cen
tralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” Warszawa, Za
rząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 
redakcja „Sztandaru Ludu” oddział w Chełmie, Zarząd Okręgu 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie, Rada Wojewódz
ka Ludowych Zespołów Sportowych, Wojewódzki Dom Kultury 
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w Chełmie, Zarządy Okręgu Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 
Krajoznawczego, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
i Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Chełmie, 
a także Urząd Gminny w Żmudzi. Rajdowi patronowali: Klub 
Kombatantów i Warszawskiej Dywizji Kawalerii w Warszawie, 
redakcje „Żołnierza Polskiego”, „Kuriera Polskiego”, „Chłop
skiej Drogi”, „Zarzewia”, „Konia Polskiego”, „Nowej Wsi”, „Za 
Wolność i Lud”, „Na Przełaj”, a także Polskiego Radia i Telewizji 
w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie. Wowka miał od
być rajd na koniu wierzchowym „Barbakan”, siedmioletnim ogie
rze anglo-arabskim, maści kasztanowatej, stanowiącym włas
ność pana Bolesława Włodarczyka, zamieszkałego w Rudnej koło 
Lubartowa. Zamierzał wystartować 22 lipca 1975 roku z Chełma 
i tego samego dnia dotrzeć przez Piaski do Gardzienic. Do rajdu 
przygotował się należycie. Miał już przecież doświadczenie w tego 
typu imprezach. Przede wszystkim posiadał własne siodło, orygi
nalne, żołnierskie, kulbakę ułańską z II wojny światowej z rzę
dem, ważące czterdzieści kilogramów, odkupione jeszcze przez 
ojca Wowki w 1947 roku od zdemobilizowanego żołnierza. Przy 
siodle znajdowała się sprzączka na pochwę szabli, a z tyłu skó
rzane dwie torby-juki. W jednej z nich Wowka umieścił końską 
apteczkę, szczotkę, zgrzebło, środki opatrunkowe, zasypkę oraz 
maść do kopyt. W drugiej schował mapy, zmianę bielizny. Z tyłu 
na siodle trzymał koc zrolowany z peleryną według regulaminu 
kawaleryjskiego. Z przodu do siodła miał przytroczony worek 
z siedmioma kilogramami owsa. Wowka musiał pamiętać, że koń 
je trzy-cztery razy dziennie. Wowka karmił go i czyścił codziennie 
o godzinie czwartej rano. Wyjeżdżał przed godziną szóstą rano, 
o chłodnym poranku. Jechał dwie godziny, aby zrobić czterdzie- 
stopięciominutowy postój na szczypanie trawy przez konia. Po
tem jazda przez półtora do dwóch godzin, znowu przerwa na kil
ka godzin, aby ruszyć o godzinie siedemnastej i już jechać, aż do 
zmroku. Na pierwszym rajdzie Wowka robił siedemdziesiąt do 
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osiemdziesięciu kilometrów dziennie. W drugim rajdzie ograni
czył poszczególne etapy do trzydziestu, maksimum pięćdziesię
ciu kilometrów. Niestety nie mógł korzystać z udogodnień, które 
znajdowały się w kraju, w czasach, gdy koń stanowił główny śro
dek komunikacji osobowej człowieka. Nie spotkał już na trasie 
karczem przydrożnych, a brody, przeprawy i wodopoje wyszuki
wał z trudnością. Start do rajdu odbył się w przewidzianym cza
sie. Tego samego dnia Wowka dotarł bez przeszkód do Gardzie- 
nic i następnego dnia przez Kozice i Świdnik dojechał do Lublina. 
Tam zabawił dzień, odwiedzając klinikę chirurgiczną Instytutu 
Chorób Zakaźnych Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolni
czej, gdzie uzyskał wpis do księgi pamiątkowej rajdu:

„Miło mi było poznać entuzjastę konnych wypraw i drugiego 
„współwyprawcę” Barbakana. Ludzka połowa wyprawy da sobie 
radę, zaś końska wymaga pieczołowitej opieki, pomocy, a prze
de wszystkim nowych butów. Ponieważ Lubelszczyzna (o tempo- 
ra, o mores!) tego towaru nie prowadzi, proszę, jako lubelski or
topeda o litość i opiekę w tym względzie dyrekcję: podkuwacza 
z Kozienic. Dobrze byłoby, aby taki wpis sztafetowy pociągnąć aż 
do granic naszej kochanej zmotoryzowanej Ojczyzny. Jedyna po
ciecha, że usługi motoryzacyjne są na tym samym poziomie. Ze 
szczerymi życzeniami szczęśliwych i szerokich poboczy dla Was 
obu. Maria Lipińska”.

25 lipca Wowka ruszył z Lublina przez Miłocin i Wąwolnicę. 
Tam wpisała mu się Ewa Głowacka. Ten wpis odbiega od innych, 
stereotypowych, więc może warto go zacytować:

„Są ludzie, co jak żurawie z szyją wyciągniętą w przyszłość 
lecą ku nie zwiedzonym światom, gdzie na nich czeka nowa przy
goda, nowa przyjaźń... Ty do tych ludzi należysz i wstrzymać cię 
przed kolejnym lotem nie sposób. Pamiętaj... Chwila czynu jest 
chwilą narażenia się jednostki na zawód i rozczarowanie, jest 
chwilą przypomnienia obecności wszechświata i jego potęg ta
jemnych... Bogowie są Ci życzliwi i wierzę, że mimo wszystkich 
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przeciwności losu wrócisz... Przykro mi żegnać się z Tobą i Ba- 
bakanem już teraz (pragnęłam odprowadzić Was dalej). Myślą 
nie opuszczę Was na chwilę, będę czekać, czekać i cukier zbie
rać... Miękkich dróg, dobrej pogody, wspaniałych przygód, mnó
stwa życzliwości”. Ewa Głowacka wpisała mu się „dość wczes
ną porą”. No cóż, jak wiadomo poranny chłód sprzyjał koniowi. 
I tak Wowka dojechał do Nałęczowa. Następnego dnia przez Ka
zimierz i Puławy ruszył do Góry Puławskiej. 27 lipca przez Wy
sokie Koło, Gniewoszów dotarł do Kozienic, gdzie urzędował po
znany przezeń na poprzednim rajdzie dyrektor, pan Jerzy Sas- 
Jaworski, który wpisał mu się następująco:

„Wytrwałemu zapaleńcowi, który na końskim grzbiecie prze
mierza kraj ojczysty, wioząc gawędę o przeszłości i teraźniejszo
ści życzę dróg krętych, ale ciekawych, dobrej pogody, ale i burz, 
spotkania ludzi dobrych i złych, bo życie nie jest bajką. Tylko ży- 
jąc pełnią życia, życiem takim, jakie ono jest, nie uchylając się 
od niczego, co przynosi można osiągnąć uczucie zadowolenia 
z siebie, doznać satysfakcji. Tego właśnie życzę panu Włodzimie
rzowi Brodeckiemu w jego konnej wędrówce. Oby towarzysz jego 
przygody Barbakan sprostał trudom i szczęśliwie doniósł swego 
jeźdźca do mety.”

Kolejne etapy rajdu, to Brzoza, Głowaczów, Studzianki, Gra
bów nad Pilicą, Warka, Góra Kalwaria, Piaseczno, Warszawa. Do 
stolicy wjeżdżał tym samym szlakiem, co poprzednio, przez Pu
ławską. Najpierw oczywiście odwiedził stajnie na Służewcu, gdzie 
serdecznie przywitany spotkał się ze starymi znajomymi: dżokeja
mi, masztelarzami i innymi pracownikami obsługi torów. Potem 
z ciekawości wybrał się na Pragę Południe, gdzie oglądnął Sta
dion Dziesięciolecia. Jak wiadomo oficjalna jego nazwa brzmiała 
Stadion Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego, bowiem został od
dany do użytku dwudziestego drugiego lipca 1955 roku z okazji 
V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, który odbywał się 
wtedy w Warszawie. Nawierzchnia stadionu była żużlowa i gra



139

nitowa. Wykonawcy przeznaczyli stadion do meczów piłkarskich 
i imprez lekkoatletycznych. Zaplanowali go na siedemdziesiąt je
den tysięcy widzów. Ale, jak dowiedział się Wowka, mecz piłkar
ski Polska-Finlandia zgromadził tu aż dziewięćdziesiąt tysięcy ki
biców. Główne wejście na stadion znajdowało się od strony Ron
da Waszyngtona. Ale Wowka usłyszał, że starzy warszawiacy, czy 
też prażanie mówią na to miejsce: na Ramionku. Jak okazało się, 
tutaj znajdowała się znana już w trzynastym wieku miejscowość 
Kamionek. Tu odbyła się na przełomie kwietnia i maja 1573 roku 
pierwsza wolna elekcja, na której wybrany został na króla Polski 
francuski książę Henryk Walezy. Wowka zajrzał też na Cmentarz 
Powązkowski. Ta nekropolia znajduje się jak wiadomo na dru
gim końcu Warszawy, na Woli, między ulicami Spokojną, Oko
pową, Powązkowską, Smętną Wawrzyniecką, Ostroroga i Tatar
ską. Istniejąca od 1790 roku była dziewiętnaście razy powiększa
na i osiągnęła wielkość czterdziestu trzech hektarów, czyli niemal 
tyle, ile liczy państwo Watykan. Wowkę zainteresowała szczegól
nie aleja Zasłużonych. Ale tuż obok, przy Powązkowskiej znajdo
wał się Cmentarz Wojskowy. Tu Wowka zobaczył groby genera
ła Zygmunta Berlinga, pod którego dowództwem przez pewien 
czas jego ojciec służył, generała Antoniego Chruściela „Montera”, 
dowódcy powstania warszawskiego, generała Waleriana Czumy, 
który dowodził obroną Warszawy we wrześniu 1939 roku, gene
rała Jerzego Kirchmayera, jednego z członków Komendy Głów
nej AK, uczestnika powstania warszawskiego, generała Juliusza 
Rómmla dowódcy Armii „Łódź” i Armii „Warszawa” we wrześniu 
1939 roku, generała Karola Świerczewskiego dowódcy 2 Armii 
WP, generala Wiktora Thommee dowódcy obrony Modlina, gene
rała Lucjana Żeligowskiego, zbuntowanego na rozkaz marszałka 
Józefa Piłsudskiego zdobywcy Wilna w październiku 1920 roku, 
a także prezydenta z łaski Sowietów Bolesława Bieruta, wybitnego 
poety Władysława Broniewskiego targanego do końca życia ideo
wymi sprzecznościami między patriotyzmem a kolaboracją, Ma-
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riana Falskiego, z którego elementarza Wowka uczył się w szkole 
podstawowej i wielkiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyń
skiego, w którego sztuce przecież debiutował, a także wybitnego 
filmowca Andrzeja Munka i pisarki Zofii Nałkowskiej. Istna lek
cja historii i polskiego losu. Nocował w pomieszczeniach, należą
cych do stadionu „Legii”. Jak wiadomo, znajduje się on na Powi
ślu, między ulicami Łazienkowską, Czerniakowską, Kusocińskie- 
go i Myśliwiecką. Zbudowany w lipcu 1930 roku nosił imię Józefa 
Piłsudskiego. Miał 31.628 miejsc siedzących. 3 sierpnia, skoro 
świt Wowka wyruszył na Ożarów Mazowiecki i Błonie, gdzie za
nocował u rodziców Kazimierza Nesterowicza, dyrektora PGR 
z Góry. Nazajutrz osiągnął Błonie, potem Sochaczew i zanocował 
w zabudowaniach PGR Ruszki. Następnie udał się przez Gąbin 
do Łącka, gdzie jak wiadomo działa Państwowe Stado Ogierów. 
W pobliskim Kowalu Wowka odwiedził poznanego w czasie po
przedniej wyprawy lekarza weterynarii pana Ozimkowskiego, ale 
niestety go nie zastał. Przyjeżdżając przez Kruszynę, zaglądnął do 
znajomego księdza, ale okazało się, że kapłan też niestety już nie 
żył, ponieważ miał tragiczny w skutkach wypadek samochodowy. 
Pojechał więc dalej przez Włocławek do Brześcia Kujawskiego. 
Tam rodzina Siemaszków wpisała mu się wierszem:

Od rubieży do rubieży 
niesie się nowina 
że Wowka na Barbakanie 
jedzie do Berlina!
I to ścieżkami wojny 
drugi rajd odbywa 
by podkreślić, że w pokoju 
młodzież świat zdobywa. 
Dowodem, że cel ten wzniosły 
doceniony będzie 
jest fakt, że w swej podróży 
ma przyjaciół wszędzie.
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Potem Wowka przez Płowce i Radziejów dotarł do Kruszwi
cy. Tam stwierdził przy pojeniu konia nad Gopłem, przed samą 
Mysią Wieżą, że „Barbakan” skaleczył się w nogę. W leczeniu po
mógł mu pan Józef Zagor, dyrektor Zakładu Treningowego Koni 
Wyścigowych w Myślęcinku. Wowka pozostawił tam konia, aby 
wyleczył się, a dostał zastępczego, którym udał się w dalszą trasę. 
Koń wabił się „Helios” i był ujeżdżeniowy, z siodłem sportowym. 
Konia pożyczyła Wowce Lena, żona Józefa Zagora, zawodniczka 
w kadrze Polski.

- Było to dla mnie zupełnie nowe wyzwanie - opowiadał 
Wowka po latach. - Jak wiadomo konie ujeżdżeniowe wykazują 
bardzo dużą wrażliwość na każdy ruch jeźdźca. Nie miałem do
świadczenia w tym zakresie i dlatego przeżywałem lekki stres. Ale 
większość trasy pokonywaliśmy w galopie, czego nie robiłem na 
„Barbakanie”. Towarzyszył mi pan Józef Zagor.

- Czyżbyś z kowboja stał się dżokejem - spytałem.
- Na pewien czas coś w tym rodzaju - odparł Wowka. 

- Gnaliśmy drogami polnymi, a było już po żniwach. Gdy tylko 
zobaczyliśmy widniejącą w oddali wieś, pan Zagor wołał: „bierze- 
my ją galopem”. Docieraliśmy do jakiegoś PGR, a tam czekał na 
nas dobry obiad, bo on wszędzie w okolicy był znany. I o dziwo! 
Dojechaliśmy wszędzie na czas.

Pan Józef Zagor wychował dwóch synów Jacka i Janusza na 
znakomitych jeźdźców, którzy po latach znaleźli się kadrze naro
dowej.

Dnia 12 sierpnia rano Wowka wyruszył z Kobylnik, gdzie 
przenocował w budynku Technikum Rolniczego, czyli dziewiętna
stowiecznym, neogotyckim pałacu (dawniej własność Twardow
skich) i przez Inowrocław dotarł do Złotnik Kujawskich. Stam
tąd 13 sierpnia przez Nową Wieś Wielką dojechał do Bydgosz
czy. Przebywał tam dwa dni, aby potem udać się do Koronowa. 
Następnie przez Wawelno dotarł do Więcborka. Dnia 17 sierpnia 
jadąc przez Sypniewo znalazł się w Radawnicy. Nazajutrz osiąg



142

nął pegeerowskie gospodarstwo w Złotowie. Tam czekał na nie
go „Barbakan”, wyleczony, przywieziony przyczepą. Już na nim 
Wowka udał się do miejscowości Podgaje. 19 sierpnia znalazł się 
w Jastrowcu, a potem w miejscowości Szwecja, skąd przez Ostro
wiec i Wałcz dojechał do Kłębowca. 21 sierpnia Wowka osiągnął 
Wielboki, w dzień potem Żabin, a następnie Bierzwnicę. Potem 
jego trasa biegła przez Świdwin, Bukowiec, Ciechanowo, Sławo
borze, Wartkowo do Gościna. Dnia 27 sierpnia Wowka przez Zą
browo dojechał do Kołobrzegu. Tam odwiedził Muzeum Oręża 
Polskiego. Ale zaczęły się kłopoty. W czasie jazdy zrobił mu się na 
ręce czyrak. Zobaczywszy tuż za miastem budynek pogotowia ra
tunkowego zgłosił się tam, bo ręka strasznie go bolała. Tam zażą
dał interwencji chirurga. Pielęgniarka przyniosła chirurgowi nóż, 
ale okazał się tępy. Innego jednak nie miał pod ręką, bowiem sza
fa z instrumentami była zamknięta. Wowka jednak nalegał:

- Niech pan tnie, ja wytrzymam.
Po zabiegu Wowka dostał antybiotyk, ale nie chciał zażywać 

środków przeciwbólowych. Z opatrzoną ręką udał się, aby wyku
pić leki do pobliskiej apteki. W międzyczasie Wowce zrobiła się 
„róża” na opatrunku. Czekając w kolejce omal nie stracił przy
tomności. Aptekarka coś do niego mówiła, ale nie słyszał. Dała 
mu proszek. Wyszedł, podciągnął popręgi konia i wsiadł, poma
gając sobie jedną zdrową ręką. Pojechał do poznanego w czasie 
poprzedniego rajdu pana Antochowa do Gosławia. Ten chciał go 
zatrzymać, aż wyzdrowieje. Ale Wowka sprzeciwił się:

- Byliście ranni na wojnie, więc i ja wytrzymam.
Potem Wowka udał się do stadniny w Nowielicach, gdzie 

miał obiecaną kwaterę dyrektora Kazimierza Bobika i jego żony 
Zofii. Ręka bolała go coraz bardziej. Nazajutrz udał się do Trze
biatowa. Ale w ośrodku nie spotkał chirurga. Pojechał więc auto
busem do Gryfic. Tam w przychodni ujrzał ogromnną kolejkę pa
cjentów. Skierował się przeto do szpitala. Okazało sięf że nie ma 
w nim chirurga. Pielęgniarka odwinęła bandaż i oświadczyła:

a
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- Rzeczywiście musi pan udać się do chirurga, bo panu ręka 
odleci.

Wowka ujrzał, że na ręce ma jedną wielką ropę. Zjawił się 
w końcu lekarz. Oglądnął rękę, założył riwanol i zawinął w ban
daż. Wowka pojechał do stadniny i poszedł spać. Rano wstał pra
wie nieprzytomny. Znowu pojechał do szpitala. Ale kolejny raz 
nie zastał chirurga. Przyjechało pogotowie. Dowiedział się, że chi
rurg nazywa się Olkowski! Zażądał więc stanowczo, aby doktor 
Olkowski go przyjął. Czekał 45 minut. Akurat korytarzem szedł 
lekarz. Wtedy siostra go zauważyła:

- Jeszcze został ten pan z tą ręką.
Wowka zerwał się i oświadczył:
- Poczekam, aż pan odpocznie. Na pewno pan mnie potem 

przyjmie.
Ale po jakimś czasie zobaczył tego lekarza, opalającego się 

w oknie. Zdenerwował się. Policzył do trzydziestu i przyrzekł so
bie, że jeśli lekarz nie przyjmie go za trzy minuty, to zdemolu
je ten szpital. Ale przyszła pielęgniarka, piękna dziewczyna, któ
ra zaprosiła go do gabinetu. Wowka zagroził, że jeśli lekarz nie 
przyjdzie, to „rozwali tu wszystko”. Pielęgniarka spokojnie roz
cięła skalpelem bandaże opatrunku. Zjawił się wreszcie doktor, 
który spytał:

- Kto pana tak urządził? A co pan tu w ogóle robi? Jest pan 
na urlopie?

- Urządził mnie lekarz na pogotowiu w Kołobrzegu. A ja je
stem tu na rajdzie konnym Szlakiem 1 WSBK Chełm - Berlin. 
Proszę mi to wyłyżeczkować!

- Skąd pan wie, że tak to należy robić?
- Wychowałem się w szpitalu wojskowym.
Oświadczenie to zrobiło na lekarzu wrażenie. Wykonał za

bieg i założył Wowce szynę.
- Niech potem pan powoła się na mnie moim kolegom, gdzie

kolwiek pan będzie, aby sprawdzali, jak ręka się goi - oświadczył. 
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Na drugi dzień Wowka przyjechał do niego na kontrolę leczenia. 
Ręka na szczęście zaczęła się goić. Mógł ruszać w dalszą drogę. 
Przejechał przez Płoty, Nowogard, Kikorze, Goleniów, Pucice. 
Dotarł do Szczecina, ale chciał, jak najszybciej przekroczyć gra
nicę. Jechał więc dalej na Radziszewo, Gryfino, Krajnik Dolny, 
Piasek, Cedynię, Siekierki, Łysogórki, Gozdowice, Bielin Nowy, 
Mieszkowice, Kostrzyń, Górzycę. Dotarł do Słubic, gdzie kwate
rował w Technikum Rolniczym. Kiedyś przed II wojną świato
wą była to część Frankfurtu nad Odrą, która nazywała się Dam- 
monvorstad. Znajdował się tam historyczny stadion olimpijski. 
Wowka odpoczywał dzień. Ale nie mógł przekroczyć granicy bez 
odprawy weterynaryjnej, a ona mogła odbyć się tylko w Świecku. 
Tam urzędowali lekarze weterynarii zarówno polski, jak i niemie
cki. Po stronie polskiej wszystko poszło gładko. Ale już w Niem
czech Wowka przez dwie godziny czekał na lekarza weterynarii, 
aby wydał „Barbakanowi” świadectwo zdrowia. Celniczki niemie
ckie zaprosiły go do biura na herbatę. Wyszły z ciekawością, aby 
oglądnąć konia. Ale „Barbakan” był ogierem, który poczuwszy za
pach kobiet zademonstrował swe wdzięki. Kobiety były zdetono
wane, zwłaszcza, że polscy koledzy śmiejąc się zwrócili im na to 
uwagę. Spłoszone schowały się w biurze i gdy Wowka pił z nimi 
herbatę, siedziały ze spuszczonymi głowami. Niemiecki wetery
narz dokonał wreszcie odprawy. Wowka mógł jechać. Przed nim 
znajdował się Frankfurt nad Odrą, miasto z prawami miejskimi 
od 1253 roku, najeżone wieżami zabytkowych, gotyckich kościo
łów. Ale Wowka na razie zostawił to miasto i najpierw skręcił na 
północ, a potem udał się na północny zachód w kierunku leżące
go 45 kilometrów dalej Miinchenberga. Na obrzeżach tego mia
sta gościnni ludzie zaprosili go do wielkiego gospodarstwa rol
nego, gdzie mieli stajnię, a także jedzenie dla konia. 17 września 
Wowka opuścił Miinchenberg i jadąc na północny zachód przez 
Pratzel, dotarł do Heckelbergu. Tu włączył się w drógę, stano
wiącą szlak bojowy 1 WSBK. Zanocował u pana Horsta Gawer- 
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ta w Werneuchen. Nazajutrz jadąc na zachód przez Biesenthal- 
Lanke dotarł do Wandlitz. 19 września ruszył do Oranienburga. 
Tam spotkał marynarzy barki 5097 Koźle, która płynęła kana
łem Łaba - Odra z Berlina Zachodniego do Szczecina. Marynarze 
słodkowodni przyjęli go bardzo serdecznie na barce i wpisali się 
do księgi pamiątkowej. Pod wpisem złożyli podpisy kapitan Nor
bert Samerlink, bosman Tadeusz Adamczewski i mechanik Zdzi
sław Niciejewski. W Oranieburgu pewien Niemiec w mercedesie 
dał mu znak, aby jechał za nim. Okazało się, że między starymi 
budynkami w centrum miasta miał stajnię. Tam Wowka zosta
wił konia, a Niemiec zaprosił go na obiad do restauracji. Stamtąd 
Wowka udał się do siedziby Zarządu Wojewódzkiego Freie Deu
tsche Jugend, gdzie przewodniczący ceremonialnie wręczył mu 
honorową odznakę młodzieżową. Wowka schował ją do kiesze
ni i w czasie spotkania z działaczami FDJ w następnym mieście 
znowu został udekorowany taką samą odznaką. W czasie rajdu 
nazbierał ich kilkanaście. Potem Wowka udał się konno do po
bliskiego Krammen. Tam zaczął wypytywać o drogę grupkę mło
dych wieśniaków. Gdy dowiedzieli się, że jest Polakiem, zaczęli 
śmiać się szyderczo. W Wowkę wstąpił demon. Złapał jednego 
z nich, wyglądającego na prowodyra za ramiona podniósł, jak 
kota i zbeształ go po polsku. Reszta patrzyła, jak zaklęta.

- Gdybym to zrobił w Polsce, chyba by mnie ukamieniowa- 
li - wspomina Wowka. Wiadomo, nasze chłopaki są czupurne 
i honorowe. Nie darowaliby! A tutaj stali przerażeni i puścili mnie 
bez słowa.

20 września Wowka przez Fehr-Bellin dotarł do Friesack. Im 
bliżej było do granicy z RFN, tym więcej spotykał wojska. Jeździ
ły tam i z powrotem kolumny czołgów sowieckich i Armii Ludo
wej NRD. Czyżby szykowali się do inwazji? Wowka salutował im, 
a czołgiści odpowiadali salutem. Biało czerwona-flaga przytro
czona do siodła robiła wrażenie. W niemieckich gospodarstwach 
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państwowych dyrektorzy częstowali konia Wowki paszą śmier
dzącą rybą. Wowka odpowiadał:

- Koń tego nie zje, dajcie owies.
- Nie mamy owsa.
- Może sowieckie jednostki wojskowe mają owies dla swych 

koni? Dajcie mi telefon do najbliższej jednostki, porozmawiam 
z ich komandirem, może znajdzie owies.

- Nie trzeba, sami znajdziemy owies - odpowiadali dyrekto
rzy i już owies się znajdował. Sama myśl, że Wowka może skon
taktować się z dowódcą sowieckiego garnizonu okupacyjnego na
pawała ich strachem. Widocznie garnizony te dobrze dały się we 
znaki miejscowej ludności. Sowiecki but mocno uwierał niemie
ckie karki.

Sandau, Chełm, Kielce

W drodze do Sandau Wowka zawitał do niewielkiej miejsco
wości Damerow. Tam odpoczął i następnie udał się do Sandau. 
Został powitany przez burmistrza wraz z Radą Miejską, który wy
dał na jego cześć przyjęcie i w ogóle zorganizował święto miasta. 
Na przyjęciu Wowka został poczęstowany bananami. Wowka po 
raz pierwszy w życiu widział takie owoce. Nie bardzo wiedział, 
jak je konsumować. Dał koniowi, ale on też nie chciał jeść. Wow
ka wyrzucił więc trefny owoc do śmietnika. Po złożeniu kwiatów 
przed pomnikiem polskich żołnierzy Wowka zdecydował się na 
wyjazd w trasę. Zbliżał się wieczór, więc w żadnym z gospodarstw 
nie chciano mu otworzyć drzwi. Wowka wjechał więc na pole, 
gdzie rolnik zebrał już zboże i ułożył się do spania przed stogiem 
siana. To samo zrobił koń. Zbudzili się razem, skoro świt. Wow
ka wyczyścił konia, dal mu obroku, sam co nieco przekąsił z pro
wiantu, który otrzymał w Sandau i ruszył dalej. 23 września przez 
miejscowość Wulkau-Kamera i dojechał do Rathenow. Tam prze-
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nocował u gościnnego gospodarza i nazajutrz ruszył do Naunen. 
25 września przez Brieselang ruszył na północny wschód i dotarł 
do Hennigsdorf miasta nad Hawelą, znajdującego się na północ
no zachodnich obrzeżach Berlina, liczącego 25 tysięcy mieszkań
ców, z przedziwnym herbem (bocian pożera rybę, a u dołu widać 
dwie kosy i kowadło). Tu kiedyś była wioska rybacka, a potem 
zakład metalurgiczny. W Hennigsdorf spędził noc w gospodar- 
stwe gościnnego Niemca i nazajutrz udał się na południe do Ber
lina. Wjechał do miasta od strony północnej. Na jego obrzeżach 
zauważył duże powozownie. Mieszkali tam wozacy, którzy trzy
mali konie oraz duże platformy, którymi wozili różnego rodzaju 
towary. Ujrzawszy jeźdźca zainteresowali się nim i pomogli w za
łatwieniu kwatery. Obok bowiem mieszkał w dużym domu Polak, 
który zamienił stajnie na garaże, więc mógł tylko udzielić gości
ny jeźdźcowi, ale koń musiał już spać, gdzie indziej. Nazajutrz 
Wowka wsiadł na konia i ruszył w kierunku centrum. Okazało się, 
że do Bramy Brandenburskiej jest aż trzydzieści kilometrów. Do
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tarł tam wieczorem. Przechodnie widząc niecodziennego jeźdźca 
przyjaźnie pozdrawiali go, a milicja nie czyniła żadnych kłopo
tów. Polska flaga robiła jednak wrażenie.

Tymczasem zaczął zapadać zmierzch. Wowka ruszył w dro
gę powrotną, w kierunku Frankfurter Chaussee, wiodącą wprost 
do granicy. Chciał zatrzymać się na nocleg, starym zwyczajem 
w jakimś gospodarstwie. Niestety wszędzie zastawał pozamy
kane drzwi. Ale w jednym w domów paliło się światełko. Wow
ka zaczął dobijać się, ale nikt nie odpowiadał. Wowka otworzył 
więc furtkę i wjechał na podwórze. Potem wprowadził konia do 
stodoły i położył się przy nim. Rano, skoro świt, wstał i wyjechał 
w kierunku furtki. Okazało się jednak, że ktoś w nocy zamknął ją 
na klucz. Wowka otworzył wówczas bramę i spokojnie wyjechał 
na drogę. Po przejechaniu pół kilometra zauważył patrol milicji. 
Sądził, że może gospodarz powiadomił stróżów prawa o niepro
szonym gościu i teraz zaczną się kłopoty. Ale gdy rzeki milicjan
tom: „gut morgen”, oni grzecznie odpowiedzieli. Spytali jeszcze 
tylko: Polen? - Ja, Polen - odparł Wowka i pojechał dalej. Ale 
zamiast jechać prostą droga do granicy, wołał skręcić do gospo
darzy, którzy przyjmowali go wcześniej.

Tak oto 28 września Wowka znowu trafił do Herzfelde. 
Ale akurat nie zastał nikogo w domu. Mimo to udał się do stajni 
i wprowadził konia. Potem wszedł do budynku mieszkalnego 
i w kuchni zrobił sobie coś dojedzenia. W tym momencie zjawił 
się samochód, a w nim młodzi ludzie. - Polen - spytali. - Polen 
- odparł Wowka. Zaprosili go do samochodu i pojechali. Oka
zało się, że w pobliskiej restauracji gospodarze obchodzili właś
nie pięćdziesięciolecie małżeństwa. Wowka nagle stał się atrakcją 
imprezy. Potem wrócili do domu, gdzie kontynuowano przyjęcie. 
Towarzyszyła mu nauczycielka języka rosyjskiego w szkole w Ber
linie. Odjeżdżając Wowka otrzymał wpis:

„Bardzo cieszymy się z odwiedzin polskiego turysty konne
go, który podróżuje po DDR i Polsce. My mieszkaliśmy w Polsce 

4
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do 1940 roku, gospodarując w Bikieszy pow. Chełm, gm. Olcho- 
wiec. Najbliższym moim sąsiadem polskim byl Witkowski Lu
dwik, Szczepaniak Stefan, Sieranowski, Bleskat, Stolarski. Sołty
sem w tym czasie był Bernat. Nauczyciel - Domczak. Teraz bar
dzo dobrze wspominamy tamte strony, gdzie wychowaliśmy się 
i żyliśmy bardzo dobrze z Polakami. Wojna zabrała nam wszyst
ko. Moja żona pochodzi z Małej Bukowej, ojciec Karol Kohls był 
sołtysem osiemnaście lat. Bardzo chcielibyśmy odwiedzić stare 
strony, spotkać znajomych z tamtych lat. Życzymy Panu Włodzi
mierzowi Brodeckiemu szczęśliwego powrotu do kraju i rodzin
nego domu. Ja jestem też hodowcą koni. „Barbakan” bardzo do
brze wygląda i bardzo bym chciał go kupić. Zapraszamy za pięć 
lat. Dziękujemy za odwiedziny. Julius Kohls.”

Wprawdzie pan Kohls ogiera nie kupił, ale za to „Barbakan” 
pokrył jego klacz. Niemiecbył uszczęśliwiony. Potem Wowka udał 
się do Brunheide. Tam przenocował w jakimś gospodarstwie, 
gdzie też był gościnnie przyjęty. 29 września przez Hangelsberg 
dotarł do Berkenbrück, niewielkiej rolniczej miejscowości, liczą
cej niewiele ponad tysiąc mieszkańców, ale z tradycjami od 1285 
roku. Tu zatrzymywały się barki płynące Sprewą i Odrą, miejsco
wy gospodarz niemiecki zaopatrzył Wowkę w spory prowiant. 
30 września wjechał do Briessen, miejscowość liczącą 2300 
mieszkańców, która w 1200 roku była osadą słowiańską, a jako 
zabytki miała klasztor kartuzów, ongiś własność Zakonu Krzy
żackiego i klasycystyczny kościół ewangelicki z 1836 roku. Po
tem przez Frankfurt Wowka dotarł do Słubic. Celnik niemiecki 
kazał mu wypakować wszystko, co miał ze sobą. Kręcił głową 
nad kiełbasą, którą Wowka dostał od gospodarza. Wtedy Wow
ka wrzasnął:

- A weź sobie ten szwabski wurst. Ja i tak nie będę tego jadł. 
Udławcie się tym wurstem!

Przysłuchujący się temu oficer WOP z uznaniem pokiwał 
głową.
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- Od razu widać, że jest pan honorowy. Jak prawdziwy pol
ski kawalerzysta.

Tak oto Wowka znowu znalazł się w Słubicach. Tam kie
rownik Powiatowego Domu Kultury wpisał mu się następująco: 
„Pochwała rajdowa. Jestem pełen uznania, zafascynowany taką 
formą spędzenia czasu z korzyścią poznawczą i relaksową. Jest to 
zarazem dowodem, że polskie rumaki i dziś mogą przemierzyć ta
kie szlaki. Uznanie dla „środka lokomocji” i środka ciężkości, któ
ry zachował równowagę po tylu setkach kilometrów kołysanki”.

Dnia i października Wowka jadąc na południowy wschód 
osiągnął Rosiejewo i Cybinkę. Potem przez Krosno Odrzańskie 
dotarł do Bobrowic, znajdujących się na południe od Krosna, 
a stamtąd do Zielonej Góry, gdzie odpoczywał dzień. Tam wpisa
ła mu się rodzina Charęzów.

3 października znalazł się w Drzonkowie, gdzie zawitał do 
Ośrodka Pięcioboju Nowoczesnego Lubuskiego Klubu Sportowe
go „Lumel”, gdzie Wowka i „Dzidzia” zostali powitani serdecznie, 
jako „wyczynowcy samotnego rajdu” i otrzymali gratulacje za do
tarcie do Sandau i Pomnika Żołnierza Polskiego w Berlinie z ży
czeniami szczęśliwego powrotu do domu. I sentencja: „najpięk
niejsze szczęście na świecie, jazda na końskim grzbiecie”.

5 października Wowka ruszył na wschód, do Konotopu. 
Urokliwa miejscowość w powiecie Nowa Sól nad jeziorem Sław
skim wzięła swą nazwę od imienia wodnika, który tam graso
wał i wciągał nieostrożnych kupców do wody. W rzeczywistości 
w piętnastym wieku grasowali tam rycerze- rozbójnicy, czyli 
raubritterzy z rodu von Zabelitz i zniknięcie kupców zwalali na 
Bogu ducha biednego wodnika. W Konotopie Wowka ujrzał koś
ciół świętej Anny i ruiny dworu z siedemnastego wieku, a tak
że zrujnowane mauzoleum dawnych właścicieli. W Konotopie 
Wowka skręcił na wschód i pojechał na Wschowę, Leszno, Po
niec i Kobylin. Niedaleko Daniszyna w powiecie Oströw Wielko
polski, miejscowości z początku piętnastego wieku spotkał w za- 
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jeździe „Za miedzą” Daniela Olbrychskiego, który właśnie samo
chodem wybierał się do Berlina. Wowka puścił konia, aby napasł 
się na pobliskich łąkach.

Słynny aktor zainteresował się rumakiem i wszedł do za
jazdu, aby zobaczyć jeźdźca. Poznał go po wysokich butach. Pod
szedł do niego i przywitał się. Gdy Wowka przedstawił się, Daniel 
Olbrychski zdumiony oświadczył:

- Ja już o panu słyszałem, czy czytałem. To pan odbywa te 
samotne dalekie rajdy. Wraca pan z Berlina. Zdaje się, że jest pan 
aktorem.

- Można tak to nazwać - przytaknął dyplomatycznie Wow
ka. Daniel Olbrychski pochwalił Wowkę, że koń jest dobrze utrzy
many, ale jako stary koniarz zaniepokoił się:

- Czy on panu nie ucieknie?
- Ano, przekonamy się - odparł flegmatycznie Wowka. Wy

szli na zewnątrz i Wowka zawołał:
- „Barbakan”!
Koń stanął i zastrzygł uszami, po czym zwrócił głowę w kie

runku wołającego. A Wowka wydał komendę:
- „Barbakan”, do mnie!
Koń ruszył stępem w jego kierunku. Wowka zaczął wydawać 

komendy:
- Kłus! Galop! Stój!
Koń posłusznie wykonywał komendy. Wowka promieniał 

z dumy, a Daniel Olbrychski był zachwycony.
- Gdybym tego nie widział, nie uwierzyłbym, że tak można 

wyszkolić konia! Różne sztuczki robiłem z koniem w filmach, ale 
taki numer!

Potem Daniel Olbrychski entuzjastycznie wpisał się do księ
gi pamiątkowej rajdu:

„Drogi Panie Wowka! Góra z górą się nie zejdzie! Bardzo 
chciałem Pana poznać, a tu taki przypadek. Ja właśnie aku
rat też do Berlina, ale niestety na 77 koniach mechanicznych 
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(125 P)- Nie mogę panu tłumaczyć, jak podoba mi się Pana po
mysł, idea i realizacja. Może gdzieś, może kiedyś razem? Pozna 
Pan wtedy mojego „Bachmata”, który tymczasem pozdrawia 
„Barbakana”. W Berlinie nie był, ale za to szarżował na Szwedów 
w „Potopie”. Serdecznie Pana ściskam. Kasztana mocno klepię. 
Daniel Olbrychski. Zajazd „Za Miedzą”. Gdzieś kilkadziesiąt kilo
metrów od Wrocławia.”

Dalsza trasa rajdu Wowki wiodła przez Kalisz, Blaszki, Kar- 
sznicę, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Bogusławice, Paradyż. 
Tam odpoczął nieco. Potem przez Stąporków, Starachowice, Os
trowiec, Ożarów, Olbięcin, Kraśnik dotarł do Wilkołazów i do 
Pszczelej Woli. Następnego dnia pojechał do Lublina, stamtąd 
do Gardzienic i do Krasnegostawu. 28 października odbył przed
ostatni etap do Chełma, aby 29 października dotrzeć do Wołko- 
wian. Kolejny wielki wyczyn jeździecki miał za sobą. Nie wiedział, 
że wybitny aktor i reżyser Ryszard Filipski, który w marcu 1974 
roku został dyrektorem Teatru Ludowego w Nowej Hucie przeczy
tał w jakiejś gazecie o końskich wyczynach Wowki i oświadczył, że 
chciałby zatrudnić takiego człowieka w swym teatrze. Akurat była 
przy tym Zofia Bodakowska, scenografka, siostra Basi Bodakow- 
skiej z Chełma, tej samej, która jako dziecko dawała kwiaty gene
rałowi Zygmuntowi Berlingowi, potem jednak, choć należała do 
ZMP, występowała w jego zespole artystycznym, grywała udatnie 
w teatrze amatorskim i zdała egzamin wstępny do PWST w War
szawie, w dokumentach miała wpisane, jako córka sanacyjnego 
urzędnika: ’’niebezpieczna politycznie” i nie została przyjęta. Po
tem przez rok uczyła się w Technikum Perukarstwa Artystycz
nego, ale jej to nie pasowało, więc wróciła do Chełma i praco
wała w bibliotece, gdzie Wielki Siewka kazał jej wyrzucać równie 
niebezpieczne politycznie książki. Basia Bodakowska przyjaźniła 
się z Wowką. Natomiast Zofia Bodakowska-Szmidt juź w 1960 
roku wystąpiła jako Matylda w filmie „Kolorowe pończochy”, 
a 1963 roku pracowała jako scenografka w Teatrze Klasycznym
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Wowka prowadzi dżokejów na Gonitwie o Nagrodę 1 WDK na Służewcu 1975

i w Teatrze Współczesnym w Warszawie oraz w Teatrze Ludowym 
w Nowej Huie.

- Ja go dobrze znam - oświadczyła. Wtedy Ryszard Filipski 
zerwał się na równe nogi:

- To dzwoń do niego.
Ale Wowka odmówił, bowiem nie miał jeszcze zdanej matu

ry, choć żywił do niego duże uznanie, jako do aktora, który grał 
Hubala.

Ten film wprost zafascynował Wowkę, gdy oglądnął go po 
raz pierwszy w chełmskim kinie, gdzieś na przełomie 1973/74 
roku. Stwierdził wówczas, że po raz pierwszy zetknął się z praw
dą o kampanii wrześniowej i pierwszych przejawach ruchu oporu 

w 1939 i 1940 roku. Do tego doszła gloryfikacja polskiego oficera 
kawalerii.

W maju 1975 roku Wowka zdał wreszcie maturę w Techni
kum Rolniczym w Pszczelej Woli. Gdy zapytali go, czy wybiera 
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egzamin z matematyki według starych, czy nowych zasad, odparł 
beztrosko:

- Wedle starych zasad nie umiem, a według nowych nigdy 
się nie nauczę.

Ostatecznie komisja potraktowała go ulgowo i Wowka zdał 
matematykę na wymagane minimum. Z ulgą wziął świadectwo 
maturalne. Dotąd wstyd było przyznawać się, że go nie ma.

Od i czerwca 1975 roku Chełm stał się miastem wojewódz
kim, a „Pedek”, przemianowany na Wojewódzki Dom Kultury 
8 listopada 1975 roku przybrał jeszcze bardziej pompatyczną na
zwę Młodzieżowy Kombinat Rozrywki i jego dyrekcja zainaugu
rowała działalność Studia Małej Sceny programem giełdy pio
senki. Na początek odbyło się spotkanie z Wowką. Opowiadał 
oczywiście o rajdach konnych. Z kolei 12 grudnia 1975 roku na 
imprezie „Gwiazdka dla każdego dziecka” zorganizowanej przez 
Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, 
Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Chełmie 
oraz oddział chełmski „Sztandaru Ludu” Wowka został... świę
tym Mikołajem.

Ale nie zdawał sobie sprawy, że nadal interesują się nim dy
rektorzy teatrów. Jednym nich był właśnie Henryk Giżycki. Jak 
napisał potem Jan Piasecki w „Sztandarze Młodych” (15 maja 
1979 roku) w intrygującym tekście: „A nasze sprawy omijają te
atr - Przymuszanie do Melpomeny”: „Wowka go nazywają. Zda- 
je mu się, że od zarania dziejów pracuje w kulturze. Najdłużej 
udzielał się artystycznie w Teatrze Ziemi Chełmskiej, potem błys
nął talentem organizatorskim, kierując wiejskim domem kultu
ry. Gdy zorganizował sobie konny rajd w stroju kawalerzysty po 
całej Polsce pewne było, że talent organizatorski posiada. Dzię
ki rajdowi zetknął się ponadto z działalnością teatru „Eref-66”, 
w którym oprócz sztuki kochają również konie i ułańską fanta
zję. Gdy Henryk Giżycki odchodząc z Teatru Ludowego do Kielc 
zadzwonił i zaproponował stanowisko kierownika-organizatora 
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widowni, Wowka podziękował za czas do namysłu i zgodził się 
natychmiast”.

Sam Wowka opisał to nieco inaczej. Gdy Henryk Giżycki 
został pierwszego lutego 1976 roku dyrektorem Teatru imienia 
Stefana Żeromskiego w Kielcach, przypomniał sobie o pomyśle 
Ryszarda Filipskiego i poprosił Zofię Bodakowską, która podjęła 
współpracę z teatrem w Kielcach, aby zatelefonowała do Wowki 
z propozycją przejścia do pracy w „Żeromskim”. Zosia oświadczy
ła Wowce:

- Nie chciałeś u Filipskiego, ja cię rozumiem. Ale Giżyckie
mu nie odmawiaj.

Henryk Giżycki, wówczas trzydziestosześcioletni, pełen 
energii aktor, już z sukcesami, na scenach polskich po ukończe
niu w 1964 roku PWST w Krakowie, grający już dwanaście lat 
(Teatr Polski w Bielsku Białej, Teatr imienia Stefana Żeromskie
go w Kielcach, Teatr Współczesny, Teatr Trzynastu Muz i Teatr 
Polski w Szczecinie, Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej 
w Krakowie, Teatr Ziemi Krakowskiej imienia Ludwika Solskiego 
w Tarnowie, Teatr Ludowy w Nowej Hucie), mający za sobą rów
nież znaczące role filmowe („Hubal”, „Orzeł i reszka”, „Jarosław 
Dąbrowski”) kompletował właśnie załogę. Chciał dobrać najlep
szych młodych aktorów i zespół realizatorski. Na początek telefo
nicznie spytał Wowkę:

- Ile zarabia pan w Chełmie?
Wychodziło, że ze wszystkimi fuchami, takimi, jak pra

ca instruktorska z Wiejskim Domu Kultury w Wołkowianach 
(1971-76), pół etatu w Klubie WZSP „Niedźwiadek” w Chełmie 
(od 1 kwietnia 1972 do 30 maja 1975), w Wojewódzkim Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych od 1 stycznia 1976 do 31 sierp
nia 1976), Wowka wyciąga miesięcznie pięć tysięcy złotych. 
Wtedy usłyszał on, że rozmówca po drugiej stronie telefonu na 
moment stracił głos.

- Tyle nie mogę panu dać - rzekł wreszcie Henryk Giżycki.
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- Umawiamy się o pracę, nie o pieniądze - odparował 
Wowka.

- W takim razie kiedy możemy spotkać się w Kielcach, aby 
dograć szczegóły - spytał Henryk Giżycki.

- Za dwa dni o godzinie dwudziestej.
Henryk Giżycki znowu na moment stracił głos. Długo mil

czał. W końcu rzeki:
- Mam wtedy próbę w teatrze, ale zgoda. Wyjdę na chwilę 

z widowni i porozmawiamy w gabinecie.
Gdy już Wowka rzeczywiście po dwóch dniach siedział w ga

binecie u dyrektora Henryka Giżyckiego, ten zaproponował:
- Mam dwa mieszkania służbowe do wyboru. Na mieście 

i przy teatrze. Które pan woli?
Wowka wołał mieszkanie przy teatrze. Tak oto doszli do po

rozumienia. W tej sytuacji Wowka zgłosił się do Wydziału Kultu
ry Prezydium WRN w Chełmie, aby rozwiązać umowę o pracę za 
porozumieniem stron. Potem przyjechał do Wołkowian. W domu 
kultury odbyło się jego pożegnanie. Wowka przygotował spektakl 
teatralny wg „Babci i wnuczka” Konstantego Ildefonsa Gałczyń
skiego „Panowie. Rączka i Adamus, czyli dwaj Panowie Apokalip
sy”. Po spektaklu wszyscy obecni byli wzruszeni, a nawet Wow- 
ce łzy płynęły z oczu. Było to niezwykłe pożegnanie, w którym 
uczestniczyli dorośli i dzieci. Z kolei w remizie miało odbyć się 
przyjęcie. Strażacy zaproponowali:

- Wiemy, że nie lubisz komendanta milicji, ale wypij z nim 
jednego na zgodę.

Wowka zgodził się. Ale gdy wszedł komendant w rozpiętym 
mundurze, rozchełstany pod szyją, Wowka napomniał go:

- Pozapinaj się, bo to nieelegancko, jeśli jesteś w mundurze.
A ty w mundurze wyglądasz, jak chuj - odparł rozzłoszczony 

komendant. Wtedy Wowka, jak żbik skoczył do niego przez stół 
i złapał go za szyję uchwytem, zwanym pyton. Komendant bez
skutecznie szamotał się i nie udało mu się wyrwać, choć swego 
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czasu był wicemistrzem Polski w zapasach. Rozdzielili ich stra
żacy. Komendant ledwie dyszał. Wowka oburzony opuścił Woł- 
kowiany. Ale komendant postanowił zemścić się. Nie wypadało 
mu przyznać, że Wowka pokonał jego, championa w zapasach. 
Znalazł jednak inny sposób. Mianowicie oskarżył Wówkę, że kie
dyś pobił on komendanta... ORMO. Rzeczywiście Wowka gonił 
za ormowcem wyzywając go od złodziei, bo nie chciał on oddać 
płyt muzycznych, które Wowka mu kiedyś pożyczył, ale do ręko
czynów nie doszło. Komendant MO napisał własnoręcznie teks
ty oświadczeń świadków, którzy rzekomo widzieli, że Wowka 
pobił ormowca. Świadkowie jedynie podpisali i to niechętnie te 
oświadczenia. Wyznaczony został termin rozprawy przed kole
gium orzekającym w Żmudzi. Oczywiście Wowka nie został urzę
dowo zawiadomiony. Ale Wowka dowiedział się i przybył na roz
prawę. Wcześniej zażądał wglądu do dokumentów sprawy. Nie 
chcieli mu dać, ale wymusił to na sekretarzu kolegium. A tam 
już znajdowała się gotowa sentencja orzeczenia, skazującego go 
na grzywnę trzech tysięcy złotych z zamianą w razie nieściągal
ności na trzy miesiące aresztu. Na rozprawie przed kolegium 
w Żmudzi zjawił się komendant milicji, jako oskarżyciel pub
liczny, ale ów rzekomo poszkodowany ormowiec nie stawił się. 
Wowka zakwestionował legalność rozprawy. Stwierdził, że nie 
został o niej urzędowo zawiadomiony, a na sali rozpraw nie wi- 
siało ani godło państwowe, ani krzyż, więc rozprawa nie miałaby 
mocy wiążącej.

- Po co krzyż - zdziwił się przewodniczący kolegium. 
- Mamy przecież państwo świeckie.

- Ale obwinieni mogą być wierzący i wtedy można przyjąć od 
nich przysięgę na krzyż - odparował Wowka. Zażądał też posta
wienia przed kolegium świadków rzekomego zajścia. Przewod
niczący kolegium udał się na konsultację do naczelnika gminy, 
znanego nam już wcześniej byłego przewodniczącego Gromadz
kiej Rady Narodowej, Kazimierza Tymińskiego. Wowka podążył 
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za nimi i wpadłszy do gabinetu naczelnika postraszył obecnych 
prokuratorem. Naczelnik polecił wówczas odroczyć rozprawę. 
Na drugą rozprawę po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia 
Wowka stawił się. Ale miał już świadków świadczących za nim. 
Sala napełniła się mieszkańcami Wołkowian, którzy jawnie sym
patyzowali z Wowką. Oskarżyciel publiczny, czyli komendant MO 
już nie pojawił się. W efekcie Wowka został oczyszczony z zarzu
tów. Mógł spokojnie wyjechać do Kielc, gdzie rozpoczynał nowy 
etap swego życia zawodowego i artystycznego. Na końcu otrzy
mał Brązowy Medal Za zasługi dla pożarnictwa”.

Zostawiał Chełm, który uważał niemal za rodzinne miasto, 
bo przecież tu się wychował. Ale wcale nie zamierzał zrywać z nim 
kontaktów, zwłaszcza, że nadal mieszkała tu jego rodzina. Po la
tach mieszkania w małej kamieniczce na pierwszym piętrze, wy
remontowanej przez wojsko (na parterze mieszkała rodzina ma
jora Leona Szaremety) okazało się, że budynek nie podlega prze
pisom kwaterunkowym i o jego zwrot zaczęła się ubiegać rodzina 
właściciela pana Mrożkiewicza, dyrektora liceum imienia Stefana 
Czarnieckiego. Napierw wprowadziła się na parter opuszczony 
przez rodzinę majora Leona Szaremety, a potem załatwiła matce 
Wowki mieszkanie lokatorskie na osiedlu Obuwie.

Budynek teatru kieleckiego przy ulicy Pocztowej obecnie 
Sienkiewicza wzniósł według projektu Franciszka Ksawerego Ko
walskiego pan Ludwik Stumpf, właściciel browarów, zresztą dla 
swej ukochanej, aktorki z Warszawy, która odtąd mogła bywać 
częściej w Kielcach i występować na scenie. Przy okazji Kielce 
wzbogaciły się o największy w mieście budynek z hotelem (Hotel 
Polski) i restauracją. 12 grudnia 1878 roku odbyło się uroczyste 
poświęcenie gmachu. Teatr na siedemset miejsc został nazwany 
imieniem Ludwika. Dnia 6 stycznia 1879 roku Towarzystwo Dra
matyczne Józefa Teksla wystawiło tam operę komiczną „Dzwo
ny kornewilskie” R. Planąuetta. W 1901 roku pokdzano sztukę 
Henryka Sienkiewicza „Zagłoba swatem”. Pisarz zezwolił na jej 
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wystawienie bez uiszczenia tantiemy pod warunkiem, że uczyni 
to teatr w Kielcach. Częstym gościem teatru był Stefan Żeromski, 

dzięki czemu upaństwowiony teatr w 1949 roku przyjął jego imię. 
Kierowali nim od tego czasu m.in. Kazimierz Biernacki, Hanna 
Małkowska, Tadeusz Byrski, Irena Byrska, Halina Gryglaszew- 
ska, Zdzisław Grywałd. Henryk Giżycki był jego siódmym dyrek
torem. Siódemka, liczba szczęśliwa!

Po objęciu dyrekcji Henryk Giżycki zaangażował aktorów 
z teatrów w Krakowie: Jadwigę Lesiak, Janusza Rafała Nowickie
go i Jacka Stramę, Władysława Sokalskiego, Krystynę Rutkow
ską, Wacława Ulewicza, Mieczysława Antoniego Gajdę ze Szcze
cina, Jadwigę Jarmuł z Lublina, Lucjana Wiernka z Łodzi, Ce
zarego. Kaplińskiego z Warszawy. Zespół zasilili też absolwenci 
WSTFiTV z Łodzi (Maria Robaszkiewicz, Iwona Omąkowska, 
Włodzimierz Twardowski) i Jan Perendyk z PWST w Krakowie.

Wowka zadomowił się szybko w teatrze. W dziale organi
zacji widowni podlegały mu cztery szykowne panie, w tym jedna 
organizatorka widowni ds objazdów i kasjerka. Miały one pro
wadzić kolportaż biletów. Wowka podzielił wówczas miasto na 
dwie „strefy wpływów”, przy czym granicę stanowiła ulica Sien
kiewicza. Jedna pani miała obsługiwać jedna stronę ulicy, druga 

pozostałą. Sam zaś nawiązał kontakty z dyrekcjami szkół, zakła
dów pracy i różnych innych instytucji. Jego zadaniem było prze
konywanie ich do kupowania zbiorowych biletów na konkretne 

spektakle.
Wowka nawiązał także kontakt z Towarzystwem Kultury 

Teatralnej i wszedł w skład Zarządu Wojewódzkiego, podobnie 
jak w Chełmie. Organizacja ta doskonale pomagała mu w zapeł
nianiu widowni teatralnej.

Zajęcie to pochłaniało mu jednak sporo czasu. Ale i tak resz
tę dnia, jeśli nie zajmował się końmi spędzał w teatrze. Żył jego 
życiem. Najbardziej lubił usiąść w fotelu na pustej widowni. Wte
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dy myślało mu się najlepiej. W swym pokoju na drugim piętrze 
nad stolarnią teatralną zjawiał się późną nocą.

Od razu znalazł w Kielcach bratnie dusze, czyli koniarzy. Po
znał Tadeusza Burczyna, byłego wachmistrza 10 Pułku Strzel
ców Konnych z Łańcuta, właściciela piekarni, a także kilku koni, 
który pozwolił mu na nich jeździć. W zamian Wowka przywoził 
mu rano mąkę do piekarni. Poznał także mistrza malarskiego, 
ale też artystę-malarza amatora Stanisława Tchórza, partyzanta 
AK, podwładnego słynnego „Ponurego”, również zamiłowanego 
hodowcę koni i jego syna Tadeusza Tchórza, absolwenta Liceum 
Sztuk Plastycznych i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz
nych w Gdyni. Stanisław Tchórz pożyczył mu klacz „Kameę”, uro
dzoną w stadninie w Liskach, a zakupioną od pana Jacka Sarleja 
z Uszczynkoło Piotrkowa Trybunalskiego. Pan Sarlej kupił Kameę, 
jako półroczne źrebię, ale po pewnym czasie doszedł do wniosku, 
że nie będzie z niej koń pociągowy, a on takiego potrzebował.

Kamea doskonale rozumiała się z Wowką, tak że w końcu 
stała się jego własnością. Za to pan Tadeusz Tchórz wziął źreba
ka z niej o imieniu „Pejsage”. Natomiast Wowka zyskał innego 
źrebaka „Kamei” - „Cassino”. Zgłosił się też do niego pan Lech 
Marenin, specjalista do spraw wynalazczości i postępu tech
nicznego firmy CHEMADIN w Kielcach, potem na kontraktach 
w Czechach, który jeździł konno w klubie jeździeckim w Pińczo
wie. Założyli Klub Konny imienia majora Hubala. Wowka wy
trwale poznawał Kielce i okolice na koniu. Jeżdżąc skrajem ka
mieniołomu popisywał się przed przygodnymi widzami, rzucając 
przed siebie czapkę i łapiąc ją przy schylaniu się z konia. Wyciecz
ki konne odbywał Wowka także z Henrykiem Giżyckim, który na
uczył się hippiki w czasie przygotowań do filmu „Hubal”, gdzie 
zagrał rolę jednego z oficerów „szalonego majora”. Aktorzy ćwi
czyli na koniach w stadninie ogierów w Bogusławicach. Giżycki 
opowiadał, że kiedyś koń poniósł go kilka kilometrów. Ledwie 
zdołał go wyhamować, ale co najadł się strachu, to jego.
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W „Żeromskim”

i grudnia 1976 roku Wowka wystąpił na premierze sztuki 
„Nasza Patetyczna” w reżyserii Ryszarda Filipskiego, który zaan
gażował go po spotkaniu na scenie kieleckiego teatru, gdy zaczęły 
się próby. Słynny aktor ujrzawszy Wowkę mocno zdziwił się:

- Nie chciał pan u mnie pracować, a tutaj pan przyszedł?
- Wtedy nie miałem jeszcze zdanej matury - wyznał Wow

ka. - Było mi trochę głupio.
- A teraz - spytał Filipski. - Chętnie pana wezmę do siebie 

do Krakowa.
- Teraz staram się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Kielcach. Ale współpracować zawsze mogę.
- W takim razie wykorzystam pana na miejscu, jako aktora.
W „Naszej Patetycznej” Wowka zagrał zbuntowanego inży

niera, który w pewnym momencie rzuca kaskiem o ziemię.
- Byłem dumny z tej roli. Zresztą dla mnie ci wszyscy ak

torzy byli niemal, jak bogowie. Nie wiedziałem jednak, że za ku
lisami rozgrywa się wielki konflikt 
polityczny. Otóż 23 września 1976 
roku grupa z kręgu opozycji demo
kratycznej wydała „Apel do społe
czeństwa PRL”, w którym ogłosiła 
powstanie Komitetu Obrony Ro
botników. Ale wkrótce potem zo
stał opublikowany „List 2000”, 
którego autorami byli Ryszard Fi
lipski i Ryszard Gontarz. W liście 
tym autorzy domagali się odnowy 
moralnej w szeregach PZPR, bo
wiem ich zdaniem okazywało się, 
że wielu jej członków było wro
gami partii. Autorzy wskazywali Ryszard Filipski Hubal 1973 
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tu na Jacka Kuronia i Adama Michnika. Ryszard Filipski chciał, 
aby „List 2000” podpisali także aktorzy Teatru imienia Stefana 
Żeromskiego w Kielcach. Teatrem kierowała w tym czasie nie

formalna czwórka: dyrektor Henryk Giżycki, Wacław Ulewicz, 
Jacek Strama i Janusz Rafał Nowicki. Doszli oni do wniosku, że 
kieleccy aktorzy listu nie podpiszą. Wtedy Ryszard Filipski wydal 
zakaz wchodzenia do Teatru Ludowego w Nowej Hucie aktorom 
z „Żeromskiego”. Wyjątek zrobił dla... Wowki.

- Oczywiście ja wtedy nic o żadnym liście nie wiedziałem. 
Ale w końcu nie należałem do PZPR i nic mnie polityka nie ob
chodziła - wspomina Wowka.

W czasie bankietu po premierze Henryk Giżycki rzeki do 
Wowki:

- Jestem z ciebie bardzo zadowolony. Rzeczywiście stano
wisz dla teatru cenny nabytek. Zapamiętaj, że odtąd tam, gdzie 
ja, będziesz zawsze ze mną ty.

Dnia 10 grudnia 1976 roku Wowka otrzymał dyplom ukoń
czenia kursu kwalifikacyjnego II stopnia w zakresie rekreacji, wy
dany przez Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kul
tury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Upoważniał on do po
dejmowania pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, na 
których wymaga się kwalifikacji na poziomie średnim zawodo
wym.

W połowie lutego 1977 roku w teatrze kieleckim zaczęły od
bywać się próby do „Premii” Józefa Gelmana w reżyserii Bohda
na Poręby.

- Poznałem wtedy dość dobrze tego reżysera - wspomina 
Wowka. - W tym czasie nie wykazywał on żadnych inklinacji po
litycznych, a dla mnie był po prostu reżyserem filmu „Hubal”, 
który po prostu uwielbiałem. Przyznaję, że pan Bohdan Porę
ba, jako reżyser dobrze znał swą robotę i wiedział dokładnie, jak 
ustawić aktorów na scenie.
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Wowka i historyczni strzelcy 10 PSK Kielce 1977

2 kwietnia 1977 roku w Teatrze imienia Stefana Żerom
skiego odbyła się premiera „Mimiki” Wojciecha Bogusławskiego 
w reżyserii Henryka Giżyckiego. W głównej roli wystąpił znako
mity aktor Jacek Strama. Natomiast trwały przygotowania do 
premiery „Ballady w czerwieni” Borysa Ławreniewa i „Hamleta” 
Williama Shakespeare.

W tym czasie w światku aktorskim z wolna utrwalała się 
opinia, że Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach posia
da najlepszą ekipę aktorką w kraju - stwierdza Wowka. - Oczy
wiście nie występowały tam jakieś sławne renomowane gwiazdy, 
ale jak rozumiem opinia ta odnosiła się do ogólnego poziomu ar
tystycznego naszej sceny, a ona była bardzo pochlebna, co stano
wiło na pewno dużą zasługę Henryka Giżyckiego.

W kwietniu 1977 roku Wowka uczestniczył w kręceniu fil
mu „Wszyscy i nikt” w reżyserii Konrada Nałęckiego (1919-91), 
znanego z „Czterech pancernych i psa” według scenariusza Janu
sza Przymanowskiego z udziałem tak znakomitych aktorów, jak 
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Ewa Borowik, Ewa Ziętek, Wiesław Golas, Emil Karewicz, Ma
rian Opania, Ryszard Pietruski. Główną rolę grał Krzysztof Pie
trykowski z Chełma, przyjaciel Wowki. Młodszy od niego o jede
naście lat w 1972 roku zdał maturę i został wzięty „w kamasze” 
do WOP. Ale wcześniej występował w zespole Renaty Możdżeń- 
skiej w Domu Kultury Związku Zawodowego Kolejarzy. Specja
lizował się w rolach Teatru Jednego Aktora. W 1974 roku na IX 
Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Wrocławiu 
zdobył dwie nagrody i jedno wyróżnienie za monodram „Ludzie” 
oparty na gawędzie góralskiej. W1976 roku zdał egzamin ekster
nistyczny w Warszawie i został przyjęty do Teatru Narodowego, 
ale od 19 marca 1977 występował w Teatrze im. Stefana Żerom
skiego, gdzie zagrał w „Premii” Gelmana, a także w „Janosiku” 
(główna rola).

Konrad Nałęcki wybrał go na „Haka” dowódcę oddzia
łu zbrojnego podziemia. Akcja filmu toczyła się w 1946 roku 
w Bieszczadach. Siedmiu żołnierzy udawało się po dokumenty de- 
mobilizacyjne. Przejeżdżając przez jakieś miasteczko dowiedzieli 
się, że ma tu odbyć się wesele byłej narzeczonej „Haka”, dowód
cy oddziału zbrojnego podziemia, który urażony w swej męskiej 
dumie zapowiedział, że zjawi się, aby policzyć się z narzeczonym. 
Żołnierze postanowili zostać w miasteczku, aby zapobiec masa
krze weselników. Mimo to „Hak” przybył i doszło do strzelani
ny, w której zginęła czwórka żołnierzy. Zjawiła się jednak odsiecz, 
a dowodzący nią były dowódca „Haka” zastrzelił go. Reżyserowi 
wynikł problem z obsadzeniem roli zastępcy „Haka”, który miał 
przyprowadzić szwadron kawalerii w galopie, osadzić konia-luza- 
ka przed dowódcą i złożyć mu meldunek. Wtedy Krzysztof Pietry
kowski oznajmił reżyserowi:

- Znam tylko jednego, który to potrafi.
Tak oto Wowka dołączył do aktorów. Nie tylko poprowadził 

szwadron kaskaderów, ale też w miasteczku strzelabdo żołnierzy 
ze stena i został wzięty przez nich do niewoli.
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Po zagraniu tej roli, a było to dokładnie w sobotę 30 kwiet
nia 1977 roku, gdzie w zdjęciach uczestniczyli jeszcze Krzysztof 
Pietrykowski, Bogdan Bilewicz i Marek Dowmunt oraz sześciu 
kaskaderów, obserwujący scenę Ryszard Pietruski zaprosił Wow- 
kę do restauracji.

- Był to dla mnie zaszczyt - opowiadał Wowka po latach. 
- Ten pochodzący z Wyszecina koło Wejherowa czterdziestopię
cioletni aktor i reżyser z niejednego pieca chleb jadał. We Lwowie 
uczęszczał do Gimnazjum imienia Stefana Batorego. Gdy wybu
chła wojna przygotowywał się akurat do matury. Został jednak 
kelnerem, bo z czegoś trzeba było żyć. Po drugim wejściu Sowie
tów do Lwowa w czterdziestym czwartym wstąpił do 1 Armii WP 
i walczył w 4 Dywizji Piechoty, która jak wiadomo wyzwalała 
Warszawę, biła się na Wale Pomorskim, a potem uczestniczyła w 
operacji berlińskiej obok 1 WSBK. Ryszard Pietruski był więc to
warzyszem broni mego ojca. Potem studiował w Szkole Artystycz
nej Janusza Strachockiego, grał w teatrach w Olsztynie, Kielcach, 
w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, aby w koń
cu osiąść w Warszawie. Miał wtedy za sobą role w piętnastu fil
mach, a m.in. w „Rejsie” i serialu „Czarne Chmury”, który bardzo 
mi się podobał, bo występowało w nim dużo pięknych koni. Ry
szard Pietruski oświadczył, że w mojej roli widział po raz pierw
szy zagranego właściwie oficera kawalerii w polskim filmie wo
jennym. Pietruski prowadził wtedy rewię konną i proponował mi 
występpowanie w niej. Ale musiałem odmówić.

Na planie Wowka zdobył sympatię innych aktorów. Tak, jak 
wspólnie pracowali, tak wspólnie spędzali czas, biesiadowali i żar
towali, nieraz z samych siebie. Gdy Wiesław Gołaś zobaczył Wow- 
kę spacerującego pod rękę z jakąś młódką zawołał do niego:

- Co to, twoja córka?
Dziewczyna odskoczyła jak oparzona, a wszyscy w śmiech, 

razem z Wowką. Z kolei Marian Opania okazał się niezwykle mi
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łym i sympatycznym człowiekiem. - On kochał wszystkich, cały 
świat - skomentował po latach jego zachowanie Wowka.

W czasie pobytu w Kielcach Wowka miał okazję osobiście 
gościć panią Ewę Demarczyk, która przyjechała tu z recitalem 
i w związku z tym Estrada Krakowska wynajęła dla niej salę te
atru. Pieśniarka oświadczyła bowiem, że jest to jedyne miejsce 
w Kielcach, gdzie może wystąpić. Akurat zespół teatralny wraz 
z dyrektorem znajdował się na wyjeździe, więc Wowka pełnił tu 
honory domu. Gdy pani Ewa Demarczyk przyjechała do Kielc 
i przyszła do teatru, Wowka zjawił się w jej garderobie, przedsta
wił się i spytał, jakie ma życzenia.

- Chcę mieć do dyspozycji dwa fortepiany - odparła artystka.
- Mamy wprawdzie tylko jeden z teatrze, ale proszę nie mar

twić się, załatwimy drugi - oświadczył Wowka.
Z tym drugim fortepianem było wiele kłopotów. Wowka 

sprowadził go aż z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Kra
kowie. Ale najważniejsze, że gwiazda była zadowolona. W oso
bistym zachowaniu okazała się zresztą kontaktowa i przyjemna. 
Wowka podziwiał ją też za elegancję.

11 czerwca 1977 roku Wowka uczestniczył na boisku „Ko
rony” Kielce w meczu piłkarskim Aktorzy - Dziennikarze, jako 
bramkarz. Oczywiście stosował różne sztuczki, aby obronić bram
kę, wywieszając na niej napis „Inwentaryzacja”, podczas, gdy inni 
aktorzy zamurowywali bramkę, ale niestety nie obronił i aktorzy 
przegrali mecz 0:2. Ale cel był szczytny, bo dochód z imprezy był 
przeznaczony na fundusz budowy nowego gmachu teatru.

W tym samym czasie generał Ksawery Floryanowicz zawia
domił Wowkę, że w USA grupa polskich oficerów prowadzi ho
dowlę koni arabów na preriach, którzy chcą zaprosić go na swoje 
ranczo. Wowka wszczął starania o wydanie paszportu, ale otrzy
mał odmowę. Znakomita okazja, aby zobaczyć prawdziwe prerio- 
we mustangi odpadła.
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Izba Tradycji w Szkole im. Sucharskiego w Kielcach

Wowka zrekompensował to sobie udziałem w X Central
nym Rajdzie „Szlakiem zdobywców Wału Pomorskiego” Szcze- 
cinek-Wałcz (18-19 czerwca 1977), którego został komendantem 
i zorganizowaniem w dniach od 13 lipca do 26 sierpnia 1977 roku 
Rajdu Konnego „Szlakami Trzech Stolic”, który przebiegał od 
Kielc przez Kraków, Kozienice, Warszawę, Grunwald, Malbork, 
Gdańsk, Kołobrzeg, Gniezno, Konin, Łódź, Piotrków Trybunalski 
i z powrotem do Kielc. Wowka miał wtedy własną klacz „Elzę”, 
czteroletniego anglo-araba. Kierownik rajdu Lech Marenin je
chał na „Murzynku”, wałachu pożyczonym z Ludowego Klubu 
Jeździeckiego „Ponidzie” w Pińczowie, kierowanym przez inż. 
Antoniego Chmielarskiego. Trasa rajdu wynosiła trzy tysiące ki
lometrów. Był to niewątpliwy wyczyn, stanowiący nieoficjalny re
kord Polski w jeździe długodystansowej na koniu, o czym z dumą 
doniosła nawet „Trybuna Ludu”.

27 lutego 1978 roku odbyła się premiera filmu „Wszyscy 
i nikt”. Po ukazaniu się filmu na ekranach autor scenariusza pul- 



kownik Janusz Przymanowski przysłał Wowce nowe wydanie 
swej powieści, na której oparty został scenariusz filmu z podzię
kowaniem za rolę. Na okładce widniał wizerunek Wowki, strze
lającego z pistoletu maszynowego. A Wowka musiał uczestniczyć 
w spotkaniach w klubach i opowiadać, jak było na planie. Od
wiedził on wtedy m.in. Robotniczy Ośrodek Kultury w Pionkach, 
gdzie zapowiedziano, go jako „kaskadera, uczestnika ciekawych 
podróży w kraju i za granicą”, a miał opowiadać „Jak mieć życie 
niezwykłe”.

W lecie 1978 roku Wowka zorganizował Rajd Konny Szla
kiem Wydzielonego Oddziału WP majora Henryka Dobrzańskie
go „Hubala”. Trasa wiodła z Kielc przez Anielin i z powrotem do 
Kielc. W rajdzie oprócz Wowki wzięli udział aktorzy kieleckiego 
teatru: Janusz Rafał Nowicki i Krzysztof Pietrykowski.

Od dłuższego czasu Wowka zastanawiał się nad rozpoczę
ciem studiów na wydziale pedagogicznym kieleckiej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej.

- Po prostu znalazłem się w środowisku, gdzie wszyscy mieli 
studia wyższe i nie wypadało mi tutaj odstawać. Zresztą zawsze 
uważałem, że nie zaszkodzi pogłębić swej wiedzy o teatrze i kul
turze - tłumaczy swą decyzję Wowka.

Ale jak na razie nie miał czasu na studia, bowiem przygo
towywał się do występów w „Róży” Stefana Żeromskiego w re
żyserii Henryka Giżyckiego, której premiera odbyła się 12 listo
pada 1978 roku. Wowka zagrał tu rolę widma generała Wojsk 
Polskich Księstwa Warszawskiego. Wkrótce potem 30 grudnia 
1978 roku odbyła się kolejna premiera: „Mąż i żona” Aleksan
dra Fredry. Wowka dwoił się i troił, aby zapełnić widownię. Do
cenił to wspomniany już Jan Piasecki w „Sztandarze Młodych” 
(15 maja 1979).

„Pojęcia nie miał, jak pracuje się na tym stanowisku, ale 
od razu skonkludował, że od niego zależy, dla ilu widzów arty
ści będą się wysilać ęo wieczór. Jest w teatrze 350 foteli. Wowka 
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ma ambicję zapełnić każdego dnia ponad trzysta miejsc, mimo iż 
wolno grać, jeśli przyszło nie mniej niż stu widzów. Wczoraj przy
było 286 widzów i to była dla Wowki klęska, poniesiona dlatego, 
że spektakl sprzedał ryczałtem działaczom kultury województwa, 
którzy nie dopisali”. Czasem Wowka dostawał za to, że w teatrze 
było za dużo publiczności. Kiedyś miał salę absolutnie wypełnio
ną, ale akurat 25 działaczy partyjnych z terenu, którzy przyjechali 
do Kielc na szkolenie chciało kulturalnie spędzić wieczór. Wowka 
wprowadził ich wtedy na nieużywany, grożący zawaleniem bal
kon. Ale miał szczęście, bo do katastrofy nie doszło. „Normalnie 
jednak Wowka na długo przed spektaklem sprawia, że instytucje 
przysyłają do teatru pisma, zapotrzebujące możliwie dużą ilość 
biletów, a na siedem dni przed spektaklem muszą te bilety wyku
pić.” - pisał dalej Piasecki. „Jeśli Wowka dostał pismo, może już 
ściągać od instytucji pieniądze za bilety, niezależnie od tego, czy 
ludzie przyjdą, czy nie. Ale Wowce, który od dzieciństwa kocha 
sztukę teatru nie tyle zależy na wyrabianiu planu, co na tym, żeby 
ludzie chodzili do teatru. W tym celu prowadzi księgę, obrazu
jącą uczestnictwo kieleckich zakładów pracy w życiu teatralnym 
i często ją otwiera, łapiąc za telefon. Wowki nie można oszukać, bo 
ma wszystko napisane. Jeśli jakiś zakład nie by jeszcze zbiorowo 
w kieleckim teatrze ani razu Wowka nigdy nie zaproponuje na 
początek na przykład trudnej i długiej „Róży” Stefana Żerom
skiego, ale na przykład łatwego i przyjemnego „Janosika, czyli na 
szkle malowane” Ernesta Brylla”.

Jak ujawnił tenże autor, Wowka miał opracowany tekst, któ
rym raczył przez telefon dyrektora opornej na sztukę firmy.

„Mam szczęście reprezentować Biuro Organizacji Widow
ni Teatru Stefana Żeromskiego. Otóż towarzyszu dyrektorze, my 
prowadzimy kartoteki, analizy uczęszczania do teatru, a sprawo
zdania roczne możemy posyłać do władz. Z przykrością stwier
dzam, że Państwo w naszych wykazach w ogóle jeszcze nie figu
rujecie.”
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Jeśli taki tekst nie przekonywał dyrektora Wowka nadal 
cierpliwie tłumaczył:

„Rozmawiałem z pańskimi ludźmi od kultury, wiem, że na 
występy estradowe pański zahrad chodzi, do cyrku chodzi, do 
teatru do Warszawy jeździ, a u nas nie byliście. Mam do zaofe
rowania 50 biletów na „Męża i żonę” Fredry, sztukę lekką i przy
jemną.”

Podobnie Wowka postępował ze szkołami. Posiadł wiedzę, 
która klasa, na jakim przedstawieniu była. I nawet nauczyciele 
nie mogli go nabrać. Pewna profesorka opowiadała:

- Byłam w Warszawie i tam dopiero obejrzałam wspaniały 
spektakl.

- Co to był za spektakl? - spytał zaintrygowany Wowka.
- „Róża” Stefana Żeromskiego - odparła z godnością profe

sorka.
- Tak? - zdziwił się obłudnie Wowka. - O ile wiemy, żaden 

teatr warszawski nie grał ostatnio tej sztuki.
Ale profesorka upierała się, że była na „Róży” w Warszawie. 

Za kilka dni Wowka zadzwonił do kobiety.
- Miała pani rację. „Róża” rzeczywiście była grana w War

szawie.
- A widzi pan! - triumfowała belferka.
- Tyle tylko, że to była nasza, kielecka „Róża”.
- Jak to! - zdumiała się dama.
- Po prostu nasz teatr grał „Różę” gościnnie, na wyjeździe 

w Teatrze Polskim w Warszawie - oznajmił Wowka.
Po takim dictum nauczycielce nie pozostawało nic innego, 

jak namówić uczniów na pójście do kieleckiego teatru. Zresztą 
Wowka dawał nauczycielom bezpłatne wejściówki. Płacili tylko 
uczniowie. Ale towarzystwo to lubiło czasem pobrykać na wi
downi. Na przedstawieniu „Janosika” jakiś uczeń z podstawówki 
strzelił ze szklanej rurki zbójnikowi prosto w twarz/Ten przerwał 
występ i wskazał ną sprawcę. Wowka wziął go za ucho do kance
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larii i spisał personalia. Na drugi dzień przyszły z jego szkoły aż 
dwie delegacje z kwiatami i przeprosinami, a nauczycielka tłuma

czyła Wowce:
- Proszę pana w szkole jest taki szał z rurkami, że nie daje- 

my rady. Oni i do nas strzelają. Ale już mówiliśmy uczniom, że do 
artystów się nie strzela.

Wowka potrafił poradzić sobie nawet z sytuacjami awaryj
nymi. Gdy wyglądało na to, że widownia na najbliższym przed
stawieniu będzie świeciła pustkami wtedy wydzwaniał do Ze
społu Szkól Ekonomicznych, gdzie pani mgr Anna Szymańska 
ratowała sytuację, a gdy zawiodły nawet szkoły, bo akurat mroź
ną zimą kuratorium odwołało zajęcia, to pozostawały Komenda 
Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy i straż pożarna. „Ale 
najlepiej chodzą szpitale” - stwierdzał Wowka. Załatwił też sobie 
wizyty w teatrze zaocznych studentów z Wyższej Szkoły Pedago
gicznej, gdzie rektor zaliczał im zajęcia, tylko wtedy jeśli byli oni 
choć raz w teatrze i filharmonii. Wowka organizował robotnicze 
premiery i wymyślił puchar Towarzystwa Kultury Teatralnej dla 
najlepszej we frekwencji szkoły. Oczywiście puchar zdobył Zespól 
Szkół Ekonomicznych.

- Z frekwencją zaczęto nas porównywać z korzyścią w skali 
ogólnopolskiej - stwierdził wtedy Wowka.

W czerwcu 1979 roku szykowały się uroczystości stulecia te
atru, na które przyjeżdżała ekipa z zaprzyjaźnionego teatru ru
muńskiego z Maramures. Potem w lipcu do Rumunii z występa
mi mieli pojechać aktorzy z „Żeromskiego”.

Tymczasem Wowka dostał skierowanie do odbycia trzymie
sięcznych ćwiczeń w Szpitalu Wojskowym w Krakowie. Powie
dział wtedy pułkownikowi, wręczającemu mu rozkaz wyjazdu:

- To dla mnie zaszczyt, bo ja lubię wojsko. Poza tym liczę 
na to, że na pewno w tym szpitalu w Krakowie znajdują się jakieś 
ładne pielęgniarki.
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Pułkownik był zdumiony, bowiem zawsze rezerwiści kombi
nowali, jak tu wykręcić się od ćwiczeń. Wowka udał się do teatru 
i wstąpił do gabinetu dyrektora.

- Te wszystkie przygotowania do jubileuszu i wyjazdu do 
Rumunii nie dotyczą mnie - rzekł doń niedbale.

Henryk Giżycki zerwał się na równe nogi.
- Jak to! Co mi ty tu opowiadasz!
- Mam rozkaz wyjazdu do Krakowa na ćwiczenia wojskowe.
Henryk Giżycki złapał za pismo, a potem za słuchawkę te

lefoniczną.
- Z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego proszę!
W rezultacie Wowka nie pojechał do Krakowa, lecz do Ma- 

ramures w Rumunii. Potem już Wojskowa Komenda Uzupełnień 
nie wzywała go na ćwiczenia. Gdy Henryk Giżycki szykował się 
do odejścia do Państwowego Teatru Ludowego w Nowej Hucie 
na opróżniony przez Ryszarda Filipskiego fotel dyrektora, zgod
nie z wcześniejszą obietnicą zaproponował Wowce przejście do 
tego teatru. Tym razem Wowka z radością zgodził się, bowiem 
Kraków od dawna go pociągał. Dnia 16 września 1979 roku Hen
ryk Giżycki objął funkcję dyrektora Państwowego Teatru Ludo
wego w Nowej Hucie. Zabrał ze sobą Jadwigę Lesiak, Krystynę 
Rutkowską, Wacława Ulewicza, Jacka Stramę i Janusza Rafa
ła Nowickiego. Natomiast nowym dyrektorem Teatru imienia 
Stefana Żeromskiego w Kielcach został pan Jacek Zbrożek, do

tychczasowy zastępca dyrektora, warszawiak, o rok młodszy od 
Wowki, absolwent warszawskiej PWST, swego czasu aktor Tea
tru Ludowego w Warszawie, potem instruktor zespołów wojsko
wych, dyrektor Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim i Siedl
cach, ściągnięty przez Henryka Giżyckiego do teatru, podobnie 
jak Wowka. Wcześniej Jacek Zbrożek zagrał w dwóch serialach 
„Stawka większa, niż życie” i „Gniewko, syn rybaka”.
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Na konferencji prasowej w listopadzie 1979 roku poświę
conej Teatrowi imienia Stefana Żeromskiego dyrektor Zbrożek 

oświadczył:
- Po zmianie dyrekcji nagłej i w bardzo nieodpowiedniej po

rze, bo na progu nowego sezonu, przy zapowiadanym odejściu 
w najbliższym czasie czołówki zespołu aktorskiego sytuacja kie
leckiej sceny staje się bardzo krytyczna, a zadanie kierownictwa 
teatru niewdzięczne.

Z kolei redaktor Stanisław Mijas, nigdy nie życzliwy dyrekcji 
Henryka Giżyckiego napisał w „Słowie Ludu”: „Gorzko i przykro 
brzmią słowa dyrektora Zbrożka, że w sytuacji obecnej do Kielc 
mogą przyjść aktorzy, nigdzie nie zaangażowani, lub po prostu 
zwolnieni z innych teatrówf...) Bronię się przed czarnowidztwem, 
ale to nie jest ciekawy prognostyk”.

Wowka był z Jackiem Zbrożkem zaprzyjaźniony, jak zresztą 
z innymi członkami zespołu. Nowy dyrektor zaproponował Wow- 
ce podwyżkę, ten jednak nie zgodził się na dalsze pozostawanie 
w Kielcach. Pozałatwiał swoje sprawy w ostatnim kwartale 1979 
roku w tym mieście i spakował swój skromny dobytek. Jeszcze 
Sylwestra spędził z kieleckimi przyjaciółmi, którzy mocno ubo
lewali nad tym, że ich opuszcza. Wowka przyrzekł jednak, że bę
dzie ich często odwiedzał. Zresztą od 1 października 1979 roku 
już studiował w kieleckiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, uczel
ni funkcjonującej od 1969 roku, a od 1974 roku z imieniem Jana 
Kochanowskiego. Od listopada uczęszczał na zajęcia z logiki, pro
wadzone przez panią mgr Annę Obuchowicz. Ale już myślami był 
w Krakowie. Przyjechał tu 3 stycznia 1980 roku. Siąpił śnieg 
z deszczem. Po wyjściu z Dworca Głównego wsiadł w tramwaj. 
Jadąc, spoglądał na rozpościerające się wokół puste pola. Było 
szaro i ponuro. Dojechał do budującego się ronda Kocmyrzow- 
skiego, a potem na plac Centralny. W dali zobaczył kominy huty. 
Spytał jakiegoś przechodnia:

- Gdzie tu teatr?
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Pokazał mu drogę przeciwległą do huty. Wowka ruszył pie
szo. Wprawdzie był tu niedawno, ale niewiele pamiętał. Przyje
chał wraz z innymi kolegami z Teatru imienia Stefana Żeromskie
go samochodem na premierę, wysiadł i udał się prosto do budyn
ku teatralnego. Po premierze był bankiet zakończony późną nocą. 
Po bankiecie wsiadł do auta na pół trzeźwy. Pojechali prosto do 
Kielc. Czy w tej sytuacji mógł zapamiętać drogę?

Ale teraz wiedziony instynktem skręcił w prawo. W dali uj
rzał potężny kościół. Była to, jak potem się dowiedział Arka Pana 
- monumentalna świątynia, zbudowana dosłownie przez cale 
społeczeństwo nowohuckie w latach 1965-80, której budowę 
wspierali przyjaciele z całego świata. Wowka potraktował kościół, 
jak busolę i skierował się do niego. Ale po drodze znalazł budynek 
teatru, więc obiecał sobie solennie, że do Arki Pana wstąpi nieco 
później. Na razie odetchnął z ulgą. Trafił! Tego samego dnia pod
pisał jakieś dokumenty i otrzymał klucz do mieszkania służbowe
go. Adres: osiedle Ogrodowe, drugie piętro, garsoniera. Dla niego 
w sam raz. Nazajutrz znowu zameldował się w Teatrze Ludowym. 
Pokazano mu biurko. Tu miał spędzić resztę swego zawodowego 
życia, aż do emerytury, a może nawet dłużej.

Henryk Giżycki zapoznał go z historią Teatru Ludowego. 
Była to scena o trzydziestopięcioletniej tradycji. Powstała w koń
cu 1955 roku. Przynajmniej od tego czasu liczy się jego metryka. 
W grudniu bowiem odbyła się premiera „Krakowiaków i górali” 
w reżyserii wspomnianej już Wandy Wróblewskiej, którą Wowka 
poznał w Studium Teatralnym w Gardzienicach.

W Ludowym

Teatr Ludowy miał sławnych dyrektorów i kierowników ar
tystycznych: Krystynę Skuszankę i Jerzego Krasowskiego, Józe
fa Szajnę, Irenę Babel-Rydlową, Waldemara Krygiera, Ryszarda 
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Filipskiego. Każdy z nich wnosił nowe pomysły i miał osiągnięcia 
w postaci ciekawych inscenizacji. Z Teatrem Ludowym współpra
cowali znakomici reżyserzy, a m.in. Józef Gruda, Jerzy Zegalski, 
Józef Maśliński, Lidia Zamków, Zbigniew Kopalko, Olga Lipińska, 
Andrzej Witkowski, Bogdan Hussakowski, Izabella Cywińska, 
Jerzy Sopoćko, Jan Skotnicki, Wojciech Jesionka, Jacek Gruca, 
Matylda Krygier, Jerzy Fedorowicz, Henryk Giżycki. Wyszło też 
stąd lub przewinęło się przez teatr grono znakomitych aktorów 
sceny polskiej, takich jak Bożena Adamek, Aleksander Bednarz, 
Jerzy Braszka, Emir Jerzy Buczacki, Magda Celówna, Krysty
na Feldman, Andrzej Gazdeczka, Teresa Iżewska, Alicja Jachie- 
wicz, Irena Jun, Zdzisław Klucznik, Andrzej Kozak, Bożena Krzy
żanowska, Tadeusz Kwinta, Zdzisław Maklakiewicz, Zygmunt 
Malanowicz, Nina Repetowska, Izabella Olszewska, Franciszek 
Pieczka, Witold Pyrkosz, Edward Rączkowski, Jacek Strama, Ste
fan Szmidt, Leszek Teleszyński, Wacław Ulewicz i wielu innych. 
Nie brakowało też wybitnych scenografów: dość wspomnieć Da
niela Mroza, Mariana Garlickiego, Józefa Szajnę, Janusza Trze
biatowskiego, Krystynę Zachwatowicz, czy Zofię Bodakowską. 
Dla Teatru Ludowego tworzyli muzycy: Aleksander Bok, Jerzy 
Kaszycki, Stanisław Radwan, Jolanta Szczerba, Joanna Wnuk- 
Nazarowa. Do legendy przeszły takie przedstawienia, jak „My
szy i ludzie” Johna Steinbecka, „Jacobowsky i pułkownik” Franza 
Werfela, „Imiona władzy” Jerzego Broszkiewicza, „Stan oblęże
nia” Alberta Camusa, „Dziady” Adama Mickiewicza, „Rewizor” 
Mikołaja Gogola, „Sennik współczesny” Tadeusza Konwickiego, 
czy nawet uważany za kontrowersyjny, musical partyzancki „Dziś 
do ciebie przyjść nie mogę” Lecha Budreckiego i Ireneusza Ka- 
nickiego. Wowka akurat trafił do teatru po premierze „Betlejem 
Polskiego” Lucjana Rydla w reżyserii Henryka Giżyckiego, która 
odbyła się 21 grudnia 1979 roku. Sztuka ta wywołała wręcz szalo
ny entuzjazm wśród publiczności. Była taka prawdziwie... polska. 
Zagrana brawurowo przez znakomity zespół spodobała się wi
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dzom. Recenzentka Elżbieta Morawiec („Życie Literackie” z 1980 
nr. 8) stwierdziła: „wystarczy sięgnąć do tych źródeł narodowej 
tożsamości, które jednako zdolne są ożywić wyobraźnię dziecka i 
staruszki, robotnika i profesora. Żywa kultura nie może funkcjo
nować bez wysokiej legendy swoich arcydzieł, ale równie niebez
pieczne dla jej życia jest odcinanie od niej legendy naiwnej, pro
stej i powierzchownej”. Natomiast Grzegorz Sinko (Teatr 1980 
nr. 5) oświadczył: „Betlejem polskie” przemówiło z ogromną siłą, 
jako sztuka o Polakach, która od trzech ćwierci wieku stanowi 
część portretu ich kultury”. Na „Betlejem” przyjeżdżali widzowie 
z najdalszych miast Polski, od Szczecina do Przemyśla. W teatrze 
pojawili się nawet klerycy z seminariów duchownych, widzowie 
dawniej w ogóle nie spotykani w teatrach. Wowka miał, jak na ra
zie niewiele do roboty, jako kierownik działu organizacji widowni 
i 21 stycznia 1980 roku pojechał do Kielc, gdzie zgłosił się do dzie
kanatu Wydziału Pedagogicznego WSP. Dopiero wtedy otrzymał 
indeks studencki. W pięć dni potem zdawał pierwszy egzamin 
z logiki. Wypad! on pomyślnie. Wowka dostał czwórkę, podob
nie, jak na egzaminie z technicznych środków nauczania u pana 
mgr Stefana Krawczyka i wrócił do Krakowa. Już po pierwszych 
przedstawieniach „Betlejem” Henryk Giżycki oznajmił Wowce, 
że zachorował aktor, który gra świętego Józefa i ma go zastąpić. 
Potem Wowka grał inne role w zastępstwie. Już takiego rezonan
su wśród widzów nie wywołała sztuka „My niżej podpisani” Alek
sandra Gelmana, której premiera odbyła się 2 marca 1980 roku. 
Niemniej Wowka, jako kierownik działu organizacji widowni ro
bił, co mógł, aby ściągnąć widzów. W czasie pobytu w Kielcach 
zdobył duże doświadczenie w tym zakresie. Także w Krakowie już 
w drugim dniu pobytu nawiązał kontakt z Towarzystwem Kultu
ry Teatralnej, z dyrekcjami szkól i zakładów pracy oraz z biurami 
podróży: „Orbisem”, „Gromadą” i PTTK. Wiele wycieczek chcia- 
ło oglądać spektakle w Starym Teatrze imieniu Heleny Modrze
jewskiej, mającym wtedy opinię najlepszego w kraju. Ale Wow- 
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ka przekonał pracowników biur podróży, że warto zachęcać także 
do odwiedzania Teatru Ludowego. I wycieczki zaczęły nagle piel
grzymować do Nowej Huty. Po spektaklach Wowka organizował 
spotkania z aktorami, już w centrum Krakowa, w klubie „Zaułek” 
przy ulicy Poselskiej, albo w Krakowskim Domu Kultury. Przy
chodziło mu to o tyle łatwo, że od razu zaprzyjaźnił się z aktorami 
i pracownikami zespołu technicznego. Najbardziej przypadł mu 
do gustu czterdziestodwuletni Edward Solecki. Urodzony w Kra
kowie w biednej rodzinie, od dziecka walczył o utrzymanie się na 
powierzchni życia. Miał talent malarski i rzeźbiarski, ale nie dane 
mu było wykorzystać go tak, jak to należałoby. Nie ukończył żad
nych studiów plastycznych, ale mimo to zasłynął, jako dekorator 
i asystent scenografa, najpierw w Starym Teatrze imienia Heleny 
Modrzejewskiej, a potem także w Teatrze Ludowym.

12 kwietnia 1980 roku Wowka ponownie zjawił się w Kiel
cach, aby zdać drugi egzamin „Biomedyczne podstawy rozwoju 
i wychowania”. Zajęcia z tego przedmiotu prowadzili doc. J. Sienc 
i mgr Kuder. Wowka zdał egzamin na piątkę. 18 kwietnia zdał 
drugi egzamin: z metod statystycznych u pani mgr Jezierskiej- 
Gromada, 28 kwietnia czekał go kolejny egzamin „Psychologia 
rozwojowa wychowawcza i społeczna” u pana dr Jana Tatarowi- 
cza. Oba zdał na czwórkę z plusem. 13 maja zdawał „Pedagogikę 
ogólną i metodologię” u pana dr Mieczysława Szczodraka z wyni- 
kem dobrym. 6 czerwca zaliczył na czwórkę podstawy nauk poli
tycznych z ekonomią polityczną u pana dr Jerzego Pająka i dr M. 
Poborskiego. Ale już 10 czerwca nie wyszedł mu egzamin z „Hi
storii wychowania”. Doc. dr Józef Krasucki postawił mu dwóję 
z tego przedmiotu. Był to niezwyle surowy egzaminator i rzadko 
kto zdał u niego w pierwszym terminie.

26 lipca 1980 roku Wowka zawarł związek małżeński z Ka
tarzyną Haliną Sokalską, uczennicą kieleckiego Zawodowego 
Studium Medycznego, młodszą od niego 16 lat. Okoliczności tego 
ślubu były dość nietypowe. Wowka znany był w Kielcach, jako 
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pożeracz niewieścich serc, a Kasia założyła się z koleżankami, że 
zaprowadzi go do ołtarza. Zakład wygrała o tyle, że skończyło się 
na zaprowadzeniu Wowki do Urzędu Stanu Cywilnego. Świadka
mi byli brat Ryszard Brodecki i koleżanka narzeczonej pani Da
nuta Korzeniewska. Ale zamiast podróży poślubnej Wowka za
planował kolejny rajd, a właściwie powtórzenie rajdu szlakiem 
i Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii do Berlina 
i Sandau. Dnia 9 maja 1980 roku minęła przecież 35 rocznica za
kończenia II wojny światowej. Dyrekcja Państwowego Teatru Lu
dowego poparła jego pomysł. Współorganizatorami rajdu zostały 
Klub Jeździecki „Halicz” w Chełmie, Państwowe Tory Wyścigowe 
w Warszawie, Bydgoski Klub Jeździecki „Zielona” w Bydgoszczy, 
Stadniny Koni w Nowielicach, Bielinie Nowym i Kozienicach oraz 
Państwowe Stadniny Ogierów w Łącku i w Gnieźnie. Rajd miał 
przebiegać od Chełma, przez Warszawę, Bydgoszcz, Wał Pomor
ski, Kołobrzeg, Mrzeżyno, Szczecin, Siekierki, Bielin Nowy, Słu
bice, Frankfurt nad Odrą, Berlin, Nauen, Sandau, Zieloną Górę, 
Wrocław, Kielce i kończyć się w Krakowie. Wowka wyruszył dnia 
3 sierpnia 1980 roku z Chełma na koniu „Poprad”, kasztanie 
rasy anglo-arabskiej. Tym razem postanowił oszczędzać rumaka 
i część trasy pokonywał udostępnionymi mu przez stadniny samo
chodami ciężarowymi, które przewoziły go z etapu na etap. Dzięki 
temu już po czterech dniach, czyli 7 sierpnia dotarł do Państwo
wych Torów Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie, gdzie 
entuzjastycznie przywitał go dyrektor inż. Leszek Gniazdowski. 
9 sierpnia Wowka znajdował się w Bydgoszczy, gdzie wpisała mu 
się Iwona Hechryńska z Klubu Jeździeckiego „Zieloni”. Ukazał 
się też artykuł o jego rajdzie w lokalnym „Dzienniku Wieczor
nym”. 10 sierpnia Wowka dotarł do Kołobrzegu, gdzie spotkał się 
z lekarzem weterynarii Henrykiem Boroniem, który zbadał konia 
i orzekł, że nic mu nie dolega. Nazajutrz Wowka obejrzał Muze
um Oręża Polskiego. 11 sierpnia dojechał do Nowielic, gdzie wi
tał go w Klubie Jeździeckim „Dragon” Janusz Bobik, srebrny me
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dalista w drużynowym konkursie skoków zakończonej niedawno 
Olimpiady w Moskwie. Tego dnia Wowka zaliczył też Trzebiatów 
i Mrzeżyno. 12 sierpnia Wowkę można było zobaczyć w Szczeci
nie i w Słubicach, a następnego dnia już w Berlinie. Tego dnia 
ukazał się w organie FDJ „Jungę Welt” wielki artykuł o rajdzie 
Wowki. Gościli go też pracownicy Polskiego Ośrodka Kultury 
w Berlinie. Następnego dnia w „Marksische Vorkenntnisse Volks- 
timme” ukazał się kolejny artykuł o Wowce. Niezmordowany jeź
dziec jechał dalej. Dotarł do Nauen, osiemnaście kilometrrów na 
zachód od Berlina, mieście nad rzeką Hawelą z metryką z 1292 
roku, liczącym szesnaście tysięcy mieszkańców, gdzie spotkał się 
z działaczami FDJ. Ale już 15 sierpnia gościł w Pessin, 20 kilo
metrów na zachód od Nauen, niewielkiej miejscowości liczącej 
620 mieszkańców w gospodarstwie pana Mikołaja Szałaja, który 
napisał:

„Miło nam było gościć w naszym domu polskiego turystę 
konnego, który na koniu „Poprad” jedzie szlakiem wyzwolenia 
Polskiej Kawalerii z Chełma przez cała Polskę i DDR, Berlin. Ne- 
nen Pessin do Sandau. Życzymy szczęśliwego pobytu na tere
nie naszego kraju. Pamiętamy Pana z 1975 roku, jak Pan wra
cał z Sandau na ogierze Barbakan. Ja mieszkałem w Polsce koło 
Przemyśla w Zapałowie. Jestem do tej pory Polakiem. Byłem w 
Wojsku Polskim w Ciechanowie w Kawalerii. Byłem w niemie
ckiej niewoli od 1939 roku. Zapraszam Pana za pięć lat na IV Rajd 
Konny”.

Wowka był też tego dnia w Havelbergu, gdzie gościli go dzia
łacze Zarządu Powiatowego Frei Deutsche Jugend. Powrót do 
Polski odbył się w tempe ekspresowym. 20 sierpnia Wowka znaj
dował się już w Kielcach. Jego powrót odnotowało „Echo Dnia”.

W tym czasie kraj żył wydarzeniami w Stoczni Gdańskiej 
imienia Lenina, gdzie jak wiadomo wybuchł 14 sierpnia strajk. 
Wowka przebywał wtedy, podobnie, jak inni pracownicy Teatru 
Ludowego na urlopie. Gdy wrócił do Krakowa, dowiedział się, że
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strajk w Hucie imienia Lenina trwa już od 21 sierpnia. Nieda
leko Teatru Ludowego w Arce Pana czwórka działaczy opozycji, 
a wśród nich Jan Franczyk, późniejszy redaktor naczelny „Gło
su Tygodnia Nowotarskiego” prowadziła strajk głodowy. Wow- 
ka sympatyzował z nimi. Z radością przyjął zwycięstwo strajkują
cych w Stoczni Gdańskiej i podpisanie 31 sierpnia 1980 roku po
rozumienia między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym 
i Komisją Rządową, zezwalającą na tworzenie wolnych związków 
zawodowych. Zrozumiał, że rodzi się nowa epoka w dziejach Pol
ski i że nie będzie już ona taka, jak przed tym wielkim strajkiem. 
W Teatrze Ludowym także zaczął się ferment ideowy. Aktorzy 
i zespół techniczny deklarowali wstąpienie do „Solidarności”. 
Również Wowka wstąpił do nowego związku, którego przewod
niczącym został znany mu jeszcze z Kielc znakomity aktor Janusz 
Rafał Nowicki.

13 październka 1980 roku Wowka zdawał egzamin popraw
kowy u docenta Krasuckiego. Wydębił u niego ledwie trójkę. Tak 
oto Wowka zaliczył pierwszy rok studiów. Po czterech latach do
cent Krasucki został... promotorem jego pracy magisterskiej. 
A w teatrze trwały już przygotowania do jubileuszowego przed
stawienia „Krakowiaków i górali”. Na scenie drugiej Teatru Lu
dowego czyli „Nurtu” przygotowywana była sztuka „Mimika” 
także autorstwa Wojciecha Bogusławskiego. Jej premiera miała 
miejsce 7 grudnia 1980 roku.

W samego Sylwestra 1980 roku Wowkę doszła smutna wia
domość: na scenie w Kielcach „Kram z piosenkami”, gdzie wcześ
niej Wowka grał i tańczył w scenkach humorystycznych, nagle 
zasłabł Jacek Zbrożek, który zmarł w drodze do szpitala w Chę
cinach. Wowka pojechał na pogrzeb wraz z Henrykiem Giżyckim 
i jego żoną znakomita aktorką Jadzią Lesiak. Ale zaraz po po
wrocie zanurzyli się w nurt przygotowań do jubileuszowej pre
miery „Krakowiaków i górali” Wojciecha Bogusławskiego, która 
miała miejsce 17 stycznia 1981 roku. Sztukę reżyserował Henryk
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Giżycki. Był to kolejny sukces Teatru Ludowego. Sztuka jak wia
domo opowiadała dzieje konfliktu mieszkańców Ziemi Krakow
skiej i Podhala, a akcja działa się w Mogile w końcu osiemnastego 
wieku. Tradycja nakazywała wystawienie „Krakowiaków i górali” 
przy każdym jubileuszu. W tym wypadku reżyser nasycił spek
takl patriotyczną aurą, a aktorzy dyskretnie odwoływali się do ak
tualnych wydarzeń politycznych. Zaraz potem Wowka zabrał się 
do zaliczania przedmiotów na studiach. Udał się do Kielc, gdzie 
10 kwietnia zdał egzamin z pedagogiki społecznej na czwórkę 
z plusem, 11 kwietnia zaliczył socjologię wychowania u tego same
go wykładowcy dr Stanisława Osko i zdał egzamin z tego przed
miotu u mgr Elżbiety Trafiałek na piątkę. 14 kwietnia zaliczył za
jęcia z problemów społecznego niedostosowania u pana dr Tade
usza Wiśniewskiego, a 16 kwietnia zdał wprowadzenie do wiedzy 
o kulturze u pani mgr M. Łątkowskiej na czwórkę.

9 maja 1981 roku Wowka zagrał w „Panu Tadeuszu” rolę 
oficera Wojsk Polskich, które zjawiły się w 1812 roku w Soplico
wie, idąc wraz z armią Napoleona na Moskwę. 11 maja w Kielcach 
zaliczył dydaktykę wychowania, a 19 maja zdał podstawy filozofii 
i socjologii u dr Lecha Zakrzewskiego na piątkę, dydaktykę u doc. 
dr hab. Anny Łukawskiej. 30 maja zdał teorię wychowania u dr 
Szczepana Kutrowskiego, a andragonikę 3 czerwca u pani mgr 
Elżbiety Trafiałek na czwórkę, 9 czerwca środki masowego prze
kazu u dr Szczepana Kutrowskiego na czwórkę w plusem. Drugi 
rok studiów miał zaliczony.

Nowy sezon 1981/82 w Teatrze Ludowym rozpoczął się 
.Awanturą w Chioggi” Carlo Goldoniego, której premiera odbyła 
się 3 października 1981 roku. Ale Henryk Giżycki znowu sięgnął 

Po tematykę patriotyczną. Wyraz tego stanowił choćby „Ksiądz 
Marek”, którego premiera odbyła się “¿rj listopada 1981 roku.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Wowkę obudził jakiś 
rumor na korytarzu. Wyjrzał i zobaczył, że umundurowani ludzie
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wyprowadzają z mieszkania naprzeciwko sąsiada, Wojtka Su
kiennika.

- Co to za hałasy po nocy - spytał Wowka rozzłoszczony, że 
zbudzono go ze snu. - I dlaczego go bierzecie? To porządny czło
wiek. Nikomu nie zrobił nic złego.

- Nie gadaj pan tyle, bo pana też zabierzemy - odparł groź
nie jeden z milicjantów. Zeszli do samochodu. Zbulwersowany 
Wowka wrócił do łóżka. Ale nie mógł zasnąć. Rano, skoro świt 
udał się do kościoła świętego Bartłomieja na poranną mszę świę
tą. Szedł pustymi ulicami. Ale w starym, drewnianym kościółku 
było pełno wiernych. Tam dowiedział się, że w Polsce został wpro
wadzony stan wojenny, a działacze „Solidarności” internowani. 
W hucie trwa jednak strajk okupacyjny. Po powrocie do miesz
kania otworzył telewizor. Ujrzał generała Wojciecha Jaruzelskie
go, wygłaszającego swoje orędzie. Chciał zatelefonować. Telefon 
był nieczynny. W poniedziałek pobiegł do teatru. Tego dnia miała 
odbywać się próba „Betlejem Polskiego”, z nieco innym zespo
łem. Henryk Giżycki zamierzał wznowić wystawianie tego popu
larnego spektaklu. Ale zamiast próby odbyło się zebranie.

- Najpierw policzyliśmy się - wspomina Wowka. - Okaza
ło się, że nikogo nie brak. To znaczy, że nikt z naszych nie został 
internowany, nawet przewodniczący zakładowej „Solidarności” 
Janusz Rafał Nowicki. Postanowiłem zabezpieczyć dokumenty 
związku. Wyniosłem je z garderoby nr 30, którą Janusz zajmo
wał na biuro związku, do wieżyczki, górującej nad dachem teatru. 
Ledwie to uczyniłem, zjawili się esbecy, domagający się wyda
nia dokumentacji. Oczywiście wiedzieli, gdzie ją szukać. Ale nie 
przyszło im do głowy, że znajduje się, zdeponowana w wieżyczce. 
Odeszli niezadowoleni. Tymczasem Bunio Klucznik na zebraniu 
oświadczył, że aktorzy powinni ogłosić bojkot na scenie w myśl 
zaleceń Zarządu Głównego ZASP. Taką też uchwałę podjęli no
wohuccy aktorzy. Z kolei dyrektor oświadczył, że Wkrótce w tea

trze zjawi się komisarz wojskowy. Wtedy zaprotestowałem.
«
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- Nie wpuścimy nikogo obcego, a tym bardziej komisarza, 
czy esbeków. Jeśli kiedyś mój syn spyta mnie, co robiłem w sta
nie wojennym, to powiem mu: nie wpuściłem do teatru wroga 
- oświadczyłem dumnie.

Restrykcje stanu wojennego Wowka odczuł na własnej skó
rze już 23 grudnia 1981 roku. Pojechał w odwiedziny do rodziny 
do Chełma. Na dworcu PKS w Krasnymstawie gdy czekał na au
tobus patrol milicji zażądał od niego zezwolenia na opuszczenie 
stałego miejsca pobytu. Wowka takowego nie posiadał, więc zo
stał doprowadzony do Kolegium ds Wykroczeń, gdzie został uka
rany grzywną 2500 zł. Jednocześnie tego samego dnia sekretarz 
Urzędu Miejskiego wydał mu na podstawie legitymacji służbo
wej zezwolenie, ale tylko na powrót do Krakowa. Wowka udał się 
więc do Powiatowej Straży Pożarnej, skąd zaprzyjaźnieni straża
cy zawieźli go do Chełma.

- Część zespołu teatralnego w Ludowym zaangażowała się 
w konspirację - opowiada Wowka. - Garderoba nr. 30 stała się 
magazynem nielegalnej „bibuły”. Nawiązał z nami kontakt dzia
łacz „Solidarności” z huty Wiesław Sidzina. Jacyś studenci przy
wozili nam na hasło z Wrocławia ryzy papieru na druk gaze
tek i ulotek, po czym zabierali je do Wrocławia. Natomiast Jola 
Szczerba-Kanik, kierownik muzyczny teatru dokonywała w swym 
mieszkaniu wstępnego montażu audycji „Radia Solidarność” 
z udziałem kolegów z obsługi technicznej teatru. Ostateczny mon
taż dokonywany był na sprzęcie w rozgłośni radiowej, gdzie Jola 
miała znakomite kontakty. Wowka konspirowal i jednocześnie 
studiował na trzecim roku WSP w Kielcach. 28 marca 1982 roku 
zaliczył na piątkę zajęcia z pedagogiki specjalnej u pana dr Alek
sandra Makowskiego, 30 marca zdał elementy wiedzy o sztuce 
u pani mgr Anny Koryckiej na trójkę. 30 kwietnia także na trójkę 
zdał przedmiot: „system oświaty PRL” u doc. dr Józefa Krasu- 
skiego, a 5 maja u pana mgr Tadeusza Dyrdy na czwórkę z plu
sem. Zaliczył też metodykę badań pedagogicznych i seminarium
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magisterskie u docenta Krasuskiego. 15 maja zdał na piątkę teo
retyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej u pana dr Szcze
pana Kutrowskiego. Tymczasem konspiracja trwała nadal, mimo 
zawieszenia stanu wojennego i odwołania bojkotu aktorów. Gdy 
dyrekcja teatru przygotowywała w reżyserii Włodzimierza Nur- 
kowskiego premierę „Nie-Boskiej Komedii” Zygmunta Krasiń
skiego (odbyła się 29 maja 1982 roku), Wowka w najlepsze brał 
udział w konspirze. Wciągnął go do niej Wojciech Wincenty Su
kiennik, student piątego roku Akademii Górniczo-Hutniczej, 
członek nielegalnej Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy, re
daktor „Krzyża Nowohuckiego”, działacz „Solidarności”, jak wia
domo internowany 13 grudnia 1981 roku, ale zwolniony 8 lipca 
1982 roku, który pewnego dnia spytał:

- Mieliśmy wpadkę naszej drukarni. Czy mógłbyś przecho
wywać u siebie pewne nasze rzeczy?

Wowka wyraził zgodę, po czym wyjechał do Kielc, gdzie 
10 października 1982 roku zaliczył pedagogikę specjalną u prof. 
dr hab. Stanisława Jedlewskiego i tym samym trzeci rok studiów. 
Ale ciągłe wyjazdy Wowki do Kielc musiały zwrócić na niego uwa
gę bezpieki, bo nagle 29 grudnia 1982 roku w jego mieszkaniu 
esbecy zrobili rewizję. Znaleźli matryce do książek, wydawanych 
nielegalnie przez CWLP, 1500 egzemplarzy gotowej już książki 
„Czego nie ma w historii”, a także kilkadziesiąt sztuk amunicji 
ostrej, które Wowka zabrał kiedyś na pamiątkę z pleneru filmo
wego. Spytali przeto retorycznie, czy wie, że to wszystko jest tref
ne. Wowka odparł bezczelnie:

- Właśnie miałem to wam oddać, bo podobno została ogło
szona amnestia, ale nie zdążyłem. Wy byliście pierwsi.

Esbecy jednak nie uwierzyli. Sporządzili protokół, podpisa
ny przez kapitana Piotra Falkowskiego i zabrali go do swej sie
dziby przy ulicy Mogilskiej. Tam w areszcie przesiedział 48 go
dzin. Jednocześnie esbecy zjawili się w teatrze, gdzie dokonali 
rewizji w biurku Wowki. Na szczęście niczego nie znaleźli. Dy

«>
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rektor Henryk Giżycki też nie pozostał bezczynny i interweniował 
w bezpiece. Dzięki temu Wowka został wypuszczony na wolność. 
Gdy zjawił się w teatrze na Sylwestra, otrzymał ogromną owację 
i dwustu uczestników zaśpiewało: „aby Polska była Polską”. Ale 
w rozmowie z nim dyrektor oświadczył:

- Jeżeli dostanę nakaz, aby zwolnić cię z pracy, będę to mu- 
siał uczynić. Chyba to rozumiesz.

- Oczywiście - odparł Wowka. - Nie jestem dzieckiem.
W czasie pobytu w areszcie esbecy chcieli namówić Wowkę 

do współpracy. Ten jednak nie ugiął się:
- Czy panowie myślą, że jesteście lepszymi Polakami, niż ja 

- spytał. Skończyło się na tym, że dostał „opiekuna”, który odwie
dzał go od czasu do czasu. Ale nie nagabywał go. A jego żona, jak 
potem okazało się, nauczycielka zapraszała Wowkę, na spotkania 
do szkoły, aby opowiadał dzieciom przygody rajdowe.

5 marca 1983 roku Wowka udał się do Kielc, gdzie zdał eg
zamin na piątkę z metod pracy Związku Harcerstwa Polskiego 
u pana mgr Mariana Kucy. Potem jednak musiał wracać do No
wej Huty, bowiem szykowało się wielkie wydarzenie artystyczne: 
premiera „Hioba” Karola Wojtyły w reżyserii Tadeusza Malaka. 
W czasie pracy nad premierą Wowka zaprzyjaźnił się z nim. Ten 
urodzony w 1933 roku w Żninie absolwent Wyższej Szkoły Eko
nomicznej w Poznaniu już w czasie studiów zaczął współpraco
wać z teatrem studenckim „Kuźnica” i w efekcie połknął bakcyla 
teatru, wskutek czego zarzucił pisanie pracy doktorskiej zdał eks
ternistyczny egzamin aktorski i został przyjęty do Teatru Rapso
dycznego w Krakowie. Potem grał w „Starym”, następnie w STU 
i znowu w „Starym”. Zdał w 1973 roku egzamin eksternistyczny 
na reżysera i zaczął reżyserować sztuki w swoim teatrze. Po dzie
sięciu latach Henryk Giżycki zaprosił go do współpracy.

Premiera „Hioba” odbyła się 26 marca 1983 roku. Przyje
chały na nią delegacje podziemnej „Solidarności” z całego kraju,
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co dało asumpt do stwierdzenia, wygłoszonego przez jedną z pań, 
zajmującą wtedy kierownicze stanowisko w teatrze:

- Wowka sprzedał spektakl „Solidarności”.
- Każdy ma prawo przyjść do teatru, jeśli wykupi bilet - od

parował Wowka.
„Na scenie dzieje się rzecz niezwykła. Po zderzeniu się 

z pierwszymi kwestiami, wypowiadanymi przez aktorów pęka 
opór widowni. Słowo uroczyste, niesione, zdawałoby się prze
brzmiałą melodią i rytmiką, obrosłe przestarzałą ornamentyką, 
płynie ze sceny coraz bardziej przyswajalnym potokiem i coraz 
głębiej otwiera serce słuchacza na podstawowy problem egzy
stencjalny człowieka, na swój problem Hiobowy i w pewnym sen
sie problem każdego” - pisał Kazimierz Kania w „Kierunkach” 
(nr 231983).TadeuszMalakpozostałwiernytekstowi. Zadbał nato
miast o muzykę słowa i plastykę obrazu, wprowadzaj ąc chóry i ruch 
sceniczny, wprowadzając pantonimę i taniec obrzędowy. Aktorzy 
zagrali na dwóch poziomach, budując - jak to zauważył teatralny 
krytyk „Tygodnika Powszechnego” Bronisław Mamoń - „pewne 
sekwencje przedstawienia w układzie symultanicznym”, tak jak 
w teatrze średniowiecznym.

Po premierze publiczność wstała i przez czterdzieści minut 
biła brawo aktorom, a scena zapełniała się bukietami kwiatów.

W przedstawieniu uczestniczył słynny aktor Krzysztof Kol
berger, znany z występów w kościołach stolicy, gdzie recytował 
poezję patriotyczną: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tu 
także miał zamiar wystąpić z tym repertuarem i po premierze 
udał się do podziemi budującego się kościoła w Mistrzejowicach. 
Oczywiście Wowka towarzyszył mu. Następnie organizatorzy za
prosili go na spotkanie do mieszkania jednego z działaczy pod
ziemnej „Solidarności” w bloku w Mistrzejowicach. Wowka nadal 
towarzysząc Krzysztofowi Kolbergerowi miał wówczas możność 
poznania tego wybitnego aktora, który zrobił na nim ogromne
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wrażenie. Kolberger powiedział mu wtedy tym swoim magicz
nym głosem:

- W słabościach uciekam, jak kot. Bądź czasem kotem.
8 kwietnia Wowka znowu udał się do Kielc, aby zdawać ko

lejne egzaminy na WSP. Na wstępie zaliczył u doc. dr hab. Józe
fa Połturzyckiego zajęcia z dość dziwnego przedmiotu: „polityka 
kulturalna PRL” oraz zdał na piątkę egzamin z metod pracy kul
turalno oświatowej u pani mgr Marii Matysiak, 9 kwietnia zali
czył zajęcia z kultury żywego słowa i teatrologii u pani mgr Aliny 
Bielewskiej. Czwarty rok studiów miał już za sobą.

Po premierze Tadeusz Malak, zapoznał go ze swą student
ką, dwudziestotrzyletnią Anią Bizukojć, która mogła włączyć się 
w rozprowadzanie biletów na spektakl. Rzeczywiście okazała się 
w tym bardzo sprawna i potrafiła, pochodziwszy po akademikach 
sprzedać dwieście biletów.

Na Monte Cassino

Wowka zaprzyjaźnił się z Anią, która pochodząc z Górczyny 
kolo Wschowy akurat szukała locum, zanim władze uczelniane 
przyznają jej miejsce w akademiku i oferował jej nocleg w swej 
garsonierze. Gdy Ania dostała miejsce w Domu Studenckim, już 
nie chciała tam mieszkać, lecz pokój oddała koleżance.

Tymczasem Wojtek Sukiennik przez cały czas ukrywał się 
przed bezpieką. Zdesperowana żona wybrała się wówczas do jej 
siedziby i spytała wprost:

- Gdybyśmy chcieli wyjechać na stale za granicę, czy dosta
niemy paszporty?

- Oczywiście, nie ma sprawy - zapewnił ją oficer bezpieki. 
- Ale sama pani rozumie paszport będzie tylko w jedną stronę.

Mimo to Wojtek zdecydował się i rodzina Sukienników do
stała paszport i bilet rzeczywiście w jedną stronę od władz PRL.



Sukiennikowie wybrali się do Niemiec Zachodnich, aby osta
tecznie trafić do Chicago, ale jadąc na Zachód po drodze wstą
pili wraz z Wowką do Górczyny koło Wschowy, gdzie mieszkała 
rodzina Ani.

A Wowka nadal wspierał podziemną „Solidarność”. Uczest
niczył w mszach świętych za Ojczyznę, odprawianych przez księ
ży Kazimierza Jancarza, Jerzego Popiełuszkę i Tadeusza Isako- 
wicza Zaleskiego, a także brał udział w przedstawieniach i wy
stawach artystycznych w podziemiach budującego się kościoła 
w Mistrzejowicach. Załatwił, że oświetlenie i nagłośnienie podzie
mi przygotowali elektrycy z Teatru Ludowego na czele z Mund- 
kiem Kolanowskim, Krzysztofem Sysło. 3 maja wziął udział w po
chodzie hutników sprzed bramy kombinatu hutniczego do Arki 
Pana i stał się uczestnikiem wielkiej zadymy, która wtedy mia
ła miejsce w Nowej Hucie. Ścigany przez zomowców wpadł do 
jakiegoś wieżowca i uciekał po schodach. Na którymś tam pię
trze otworzyły się drzwi i Wowka został wciągnięty do mieszka
nia. Tam od razu skorzystał z łazienki, gdzie mógł przetrzeć so
bie wodą oczy, dzięki czemu uniknął dolegliwości związanych 
z zomowskim gazem, który zaatakował mu wzrok. Wyszedł z kry
jówki po kilku godzinach, gdy „uspokoiło się” na ulicach. Nielicz
ni przechodnie „płakali”, bo gaz rozpylony przez ZOMO długo 
utrzymywał się w atmosferze.

28 maja 1983 roku odbyła się w Teatrze Ludowym premiera 
„Zemsty” Aleksandra Fredry w reżyserii Stanisława Igara. Wow
ka zagrał jednego z pachołków przy murze.

W tym czasie przygotowywał się już do wyprawy konnej na 
Monte Cassino. Niewiele jednak brakowało, aby nic z tego nie 
wyszło, bo zamiast na rajd wylądował w „pudle”. Pewnego dnia 
odwiedzili go koledzy z klubu jeździeckiego w Zabajce w Rze
szowskim. W imprezie towarzyskiej uczestniczył też aktor Teatru 
Ludowego Janusz Krawczyk. Impreza przeciągnęła Śię do późnej 
nocy. Gdy bankietowicze wyszli na zewnątrz, nagle zza krzaków 
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wyłonili się milicjanci. Byli niekompletnie ubrani. Podbiegli do 
nich. Wowka krzyknął ze śmiechem:

- Wracają z imienin u cioci? Gdzie orzełki? Kto będzie salu
tował! - Patrzcie, jak się przebrali. Nawet czapek nie mają!

W tym momencie przybiegł z zaparkowanego w pobliżu ra
diowozu milicjant w czapce, który zażądał dokumentów. Aku
rat jeden Wowka nie miał ich ze sobą. Przecież wyszedł ze swego 
mieszkania w samej tylko koszuli! Milicjanci nie chcieli słyszeć 
jego tłumaczeń i od razu zabrali go do samochodu. Wowka opie
rał się i trochę awanturował. Jednemu z milicjantów buńczucznie 
obiecał:

- Jutro nie będzie nosił pan munduru. Dla takich, jak pan 
nie ma miejsca w milicji.

Gdy Wowkę pakowali do radiowozu, zdążył jeszcze krzyk
nąć do Janusza Krawczyka:

- Dokumenty mam w szufladzie w biurku!
Wowka został odstawiony do komisariatu przy osiedlu Zgo

dy. Tam wylądował w przeludnionej celi, gdzie przebywali zło
dzieje. Jeden z nich pochwalił się Wowce, że za kratkami spędził 
już trzydzieści osiem lat życia. Poczęstowali go herbatą z zapal
niczki. Była mocna i smolista. Wowka zaczął nerwowo chodzić po 
celi. Ktoś powiedział mu:

- Myślisz, że jak chodzisz, to nie siedzisz?
Złodzieje wzięli go za „politycznego”. Jeden z nich zapytał:
- A ta Polska w końcu będzie?
- Będzie, jeśli jej nie rozkradniecie - roześmiał się Wowka.
Rano strażnik zaprowadził go do komendanta.
- Co pan zrobił? - spytał po drodze.
- Pobiłem milicjanta - odparł swobodnie Wowka.
- Jezus Maria! - przeraził się „klawisz”. - Nie przyznawaj 

się pan do tego!
Wowka zapytał jeszcze, która godzina. Usłyszał:
- W pudle nikt o godzinę nie pyta. Co pan, na godziny siedzi?
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Komendant przyjął go dość łaskawie, niemal kordialnie.
- Ech, wy aktorzy zawsze nabroicie - oświadczył. Wręczył 

mu jego dokumenty. Jak potem okazało się, Janusz Krawczyk 
poruszył w nocy niebo i ziemię, aby go wydobyć z aresztu. Był 
wprawdzie sekretarzem partii w teatrze, ale porządnym facetem. 
Przywoził solidarnościową „bibułę” z Wrocławia własnym samo
chodem, narażając się na jego konfiskatę. Feralnej nocy telefo
nował do znajomych esbeków, aby załatwili uwolnienie Wowki. 
Stąd taka jowialność komendanta w rozmowie z Wowką.

Naciekawsze było to, że dyrektor teatru dowiedział się o in
cydencie dopiero w kilka lat potem. Zdziwiony zapytał Wowkę:

- Dlaczego wtedy nic mi nie powiedziałeś
- Nie było czym chwalić się - odparł Wowka.
Wkrótce po zatrzymaniu przez milicję Wowka uratował od 

kryminału Edka Soleckiego, który wypił za dużo na jednej z pre
mier i udał się przed pomnik Lenina w Nowej Hucie przy alei 
Róż, gdzie wykrzykiwał antypaństwowe hasła, siedząc na cokole. 
Dostał po prostu amoku. Milicjanci już zabierali go do „suki”, gdy 
Wowka podszedł do nich i zdecydowanie krzyknął:

- To aktor z Ludowego. Zabieram go ze sobą.
Po czym rzeki do Edka:
- Poznajesz mnie? Jestem Wowka. Idziemy przyjacielu do 

chaty!
Zaskoczeni milicjanci nie interweniowali, a Wowka zaho- 

lował go do mieszkania. Oczywiście Edek na drugi dzień nic nie 
pamiętał.

- Urwał mi się film - tłumaczył. - Nawet nie wiem, jak zna
lazłem się w domu.

- Dobrze, że cię nie spałowali - stwierdził Wowka. - Miał
byś się z pyszna.

Wowka zaczął pisanie pracy magisterskiej „Historia tej sce
ny w latach 1955-80”. Temat ten podsunął mu promotor doc dr 
hab. Józef Krasuscki. Wowka porwał się właściwie na pracę pio
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nierską. Dotąd nikt nie napisał monografii Teatru Ludowego. 
Musiał więc sięgnąć do archiwum teatralnego i do wspomnień 
pracowników, którzy pamiętali jeszcze pierwsze, heroiczne lata 
nowohuckiej sceny.

Opracowując tekst Wowka dokonał szeregu interesujących 
konstatacji. Stwierdził ze zdumieniem, że budynek teatru był jed
nym z niewielu obiektów w Krakowie, który od razu miał swoje 
teatralne przeznaczenie i z tym założeniem był wznoszony. Samo 
wyposażenie budynku także było na owe czasy w pełni nowoczes
ne i odpowiadało standardom europejskim, jakie powinny być 
uwzględnione przy wznoszeniu tego typu obiektu. Od samego też 
początku istnienia Teatru Ludowego kierowała nim ekipa, która 
nowohucką scenę szybko usytuowała w czołówce polskich scen.

Krystyna Skuszanka, pierwsza dyrektorka teatru wystąpiła 
z programem artystycznym przeciw komformizmowi i utylitary- 
zmowi, prezentując zupełnie nowe spojrzenie na teksty teatralne 
i tworząc własne wzorce artystyczne. Odrzucała opisowość i de
koracyjność w przedstawianiu sztuki na scenie, natomiast szu
kała w teatrze tego, co uważała za istotę ludowego dramatu, czyli 
„ostrego rysunku konfliktów, elementów tragizmu, ale przy peł
nej heroicznej afirmacji życia w jego kontrastach, jednoznacznej 
surowości w ocenach moralnych i jednolitej uogólniającej poe
zji”. Pokazała to już druga premiera: „Myszy i ludzie” Johna Ste- 
inbecka. Spektakl ten był wystawiony 103 razy i doczekał się re
kordowej frekwencji 34.700 widzów. Rekord ten został pobity 
dopiero po niemal 30 latach przez partyzancki musical „Dziś do 
ciebie przyjść nie mogę”.

Nową jakość w sztuce teatralnej zaprezentował jej następca 
Józef Szajna. Stwierdził on, że sztuka ma kwestionować i oskar
żać rzeczywistość, a także stanowić środek do walki z wszech
ogarniającym chaosem. Józef Szajna wybierał sztuki o głębo
kiej zawartości myślowej, poruszające ważkie problemy egzy

stencjalne i moralne, ukazujące społeczne mechanizmy ludzkich 
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działań, absurd świata i fatalizm losu człowieka, to co go dręczy 
i niepokoi. Nieważne było tło historyczne, fabuła stawała się od
realniona. Józef Szajna wykorzystał tu swą wyobraźnię malarską 
i stworzył teatr totalnej formy. Uważał, że scenografia, to reżyse
ria przestrzeni. U Szajny przestrzeń ingerowała w akcję, tak, jak 
kostium kształtował postać sceniczną. Przy okazji jednak Wow- 
ka skonstatował, że Józef Szajna tłumił indywidualność akto
rów, obniżał ich rangę, równając ich z innymi środkami teatral
nymi, traktując ich, jak ruchomą i mówiącą formę. To spowodo
wało narastający bunt zespołu, a w konsekwencji jego odejście. 
Natomiast Irena Babel, jako kolejna dyrektorka teatru bardziej 
dbała o popularyzację wielkich utworów scenicznych, niż o ich 
nową interpretację. Z kolei Waldemar Krygier kładł nacisk na 
obserwację reżyserską zmagań aktorów z granymi przez siebie 
postaciami, a także z sytuacją i przestrzenią, którą zagospodaro
wywali. Tekst często zmieniał się w trakcie prób i przedstawień. 
Modernizowali go aktorzy siłą swych indywidualności. Walde
mar Krygier dążył też do psychologicznego drążenia wnętrz ak
torskich. Ale działania te jedynie uszczuplały widownię i też mu- 
siał odejść. Wielkie nadzieje widzów wzbudził następny dyrek
tor Ryszard Filipski, który zaproponował „teatr patriotyczny”, 
poruszający w widzach ojczyźniane struny uczuciowe. Program 
ten zakładał „odbudowę zaufania robotniczej publiczności”. Czy 
tak się stało? Tego Wowka nie stwierdził, ograniczając się jedy
nie do kronikarskiego zrelacjonowania kadencji Ryszarda Filip- 
skiego. Natomiast powierzenie dyrekcji Teatru Ludowego Hen
rykowi Giżyckiemu potraktował, jako „awans społeczny, ciężko 
zapracowany”. Ale nowy dyrektor dawał także nadzieję, że bę
dzie „kontynuować, to wszystko, co było dobre, wartościowe 
i stanowiło o własnym obliczu tej sceny”. Świadczyło o tym choć

by wystawienie „Betlejem Polskiego”, które okazał? się prawdzi
wym hitem i ustanowiło nowy rekord frekwencji: 56.200 widzów
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(w przyszłości miało okazać się, że przedstawień było 417 z 158 
tysiącami widzów - przyp. mój RD).

A więc klasyka polska i nurt ludowy, w najgłębszym i naj
szerszym tego słowa znaczeniu, to program artystyczny Hen
ryka Giżyckiego - konkludował Wowka. - A między jednym 
a drugim nurtem - propozycje z literatury współczesnej pol
skiej i światowej.

Wowka zapewniał: „Jak dotąd należy stwierdzić, że Teatr 
Ludowy pod dyrekcją Henryka Giżyckiego spełnia postawione 
zadania i deklaracje programowe. A wysoki poziom prezentowa
nych spektakli niewątpliwie podnosi prestiż twórców i realizato
rów, współpracujących z Teatrem Ludowym”.

Tym optymistycznym akcentem kończył Wowka swą pracę 
magisterską. Zawiózł ją do Kielc, gdzie złożył ją w dziekanacie. 
Odtąd jej los zależał od recenzentów.

W lecie Teatr Ludowy wyjechał na gościnne występy do 
Lwowa. Wowka zobaczył po raz pierwszy miasto nad Pełtwią, 
które choć piękne, zrobiło na nim przygnębiające wrażenie, bo
wiem było mocno zaniedbane. Od zabytkowych obiektów odpa
dał tynk, na fasadach kościołów widniały liszaje, a wyszlifowa- 
ny bruk świecił dziurami i koleinami. Odniósł wtedy wrażenie, że 
tamtejsze władze celowo doprowadzają do takiego stanu, aby gdy 
już zabytkowe gmachy popadną w całkowita ruinę zburzyć je i na 
ich gruzach zbudować sowieckie potworki urbanistyczne.

W dawnym polskim Teatrze Wielkim, a obecnie Lwowskim 
Akademickim Teatrze Opery i Baletu imienia Salomei Kruszel- 
nickiej aktorzy Teatru Ludowego zagrali kilkakrotnie „Betlejem 
Polskie” przy pełnej sali. Widzami byli nie tylko miejscowi Pola
cy, ale też Ukraińcy i Rosjanie. Wszyscy entuzjastycznie oklaski
wali nowohuckich aktorów. Po spektaklu aktorzy postanowili od
wiedzić Cmentarz Orląt Lwowskich. Oczywiście brama była za
mknięta. Ale aktorzy sforsowali mur i weszli do nekropolii, gdzie 
zapalili świeczki na grobach. Po powrocie Wowka wytrwale pra
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co wał nad organizacją widowni po premierach 19 stycznia 1984 
roku „Krwawych godów” Federico Garcia Lorca, „Kordiana” Ju
liusza Słowackiego (premiera 24 marca 1984 roku), „Balu w ope
rze” Juliana Tuwima (premiera 3 czerwca 1984 roku) i „Tańcują
cym zbiegowisku” Tadeusza Kwinty (premiera 23 czerwca 1984 
roku). Po staremu odwiedzał zakłady pracy i szkoły, werbował na 
przedstawienia junaków OHP i strażaków.

* * *

„Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie” 
- powiedział generał Franciszek Kleeberg z końcem września 
1939 roku w czasie walk w rejonie Kocka. Kartkę z tym cytatem 
znalazł Wowka w kieszeni kurtki wojskowej, w której Ryszard Fi- 
lipski grał majora Hubala. Mundur wręczył Wowce dyrektor Te
atru Ludowego Henryk Giżycki.

- Jeżeli chcesz jechać konno na Monte Cassino, to tylko 
w mundurze oficera, który go nie zdjął po agresji niemieckiej. To 
będzie symboliczne dopełnienie losu dzielnego majora, pierwsze
go partyzanta II wojny światowej - oświadczył.

Wowka ubrał ten mundur, gdy w lipcu 1984 roku pojechał 
na rajd.

Monte Cassino, (wzg. 9516 n npm) z klasztorem benedykty
nów z siódmego wieku i miasto Cassino u stóp Mt. Cassino liczy
ło w czasie II wojny światowej 20 tysięcy mieszkańców. Razem 
ze wzg. 593 i 575 Monte Cassino stanowi kompleks górski nad 
dolinami Rapido, Gari i Liri oraz przebiegającymi przez nie tzw. 
drogą nr. 6 Via Catalina i linią kolejową Neapol-Rzym. Ten kom
pleks górski wraz ze wzgórzami na północy stanowił najważniej
szą część systemu niemieckiej obrony w latach 1943-44, zwane
go Winterstellung (Zimowa Linia). Zamykał on drogę do Rzymu. 
Od 12 stycznia do 4 czeiwca 1944 roku rozegrała się-tutaj bitwa. 
15 Grupa Armii dowodzona przez generała H. Aleksandra prze
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prowadziła cztery operacje zaczepne. Walczyły tu korpus francu
ski, amerykański i brytyjski, a potem dwukrotnie korpus nowoze
landzki, wzmocniony hinduską 4 Dywizja Piechoty. W rezultacie 
alianci opanowali zaledwie stację kolejową i część miasta Cassi
no. Monte Cassino broniły: niemiecka 1 Dywizja Spadochronowa, 
5 Dywizja Górska i 15 Dywizja Grenadierów Pancernych. W czwar
tym natarciu wziął udział 2 Korpus Polski. Rozpoczęte w nocy 
11 maja 1944 roku, zostało jednak odparte. Ale Polacy nie rezyg
nowali. 17 maja natarcie powtórzono i 3 Dywizja Strzelców Kar
packich opanowała wzgórze 593 i „Widmo”. 18 maja padło wzgó
rze 569 i „Balkon”. Patrole 12 Pułku Ułanów opanowały wzgórze 
z klasztorem. Potem polscy żołnierze zdobyli S. Angelo, wzgórze 
575, Villa S. Lucia Pizzo Corno i Monte Cairo. Tak został przeła
many północny odcinek obrony niemieckiej. Dnia 4 czerwca 1944 
roku wojska alianckie wkroczyły do Rzymu. W bitwie poległo 924 
żołnierzy polskich. 2930 było rannych i 345 zaginionych.

Bitwa o Monte Cassino przeszła w Polsce do legendy i stała 
się symbolem polskiego wkładu w zwycięstwo w II wojnie świa
towej na Zachodzie. Nic dziwnego, że Wowka chciał udać się tam 
z pielgrzymką, aby oddać hołd poległym, których cmentarz znaj
dował się u stóp Monte Cassino. Przygotował się do tego rajdu 
bardzo solidnie. Przede wszystkim załatwił wszelkie możliwe ze
zwolenia, m.in. Głównego Komitetu Turystyki, gdzie początkowo 
nie chcieli o tym słyszeć, ale przeważyło poparcie władz Polskiego 
Związku Jeździeckiego, opinie lekarskie i weterynaryjne, związ
ków jeździeckich, paszport, no i wizę włoską. Sporządził prelimi
narz, w którym określił ilość dni rajdowych na 125, w tym poza 
krajem 105. Na Czechosłowację przypadało 29 dni, na Węgry 
23 dni, na Jugosławię 37 dni, na Włochy 15 dni. Przewidział też 
wydatki na trzy osoby: w Czechosłowacji 13.050 koron, na Wę
grzech 10.350 forintów, na Jugosławię 300 dolarów, a na Wło
chy 675 dolarów. Prowiant zabierali ze sobą. Konserwy miały po
kryć połowę zapotrzebowania. Natomiast ważniejsze było wyży
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wienie konia. Norma dzienna: owies siedem kg, siano osiem kg. 
W Czechosłowacji na jedzenie dla konia musiał wydać 1.044 ko
ron, na Węgrzech 1.081 forintów, w Jugosławii 5.216 dinarów, 
a we Włoszech 54 tysiące lirów. Ale całość owsa w Italii i 100 kg owsa 
w Jugosławii miała pochodzić z zapasów, które zbierał w kraju. 
Pielęgnacja konia: podkuwanie i przekuwanie (podkowy zapaso
we) - 4000 zł, apteczka weterynaryjna 2000 zł, inne wydatki, 
związane z koniem 4000 zł, badania weterynaryjne - 2000 zł. 
Utrzymanie samochodu Fiat 125P z przyczepą bagażową (oplan- 
deczoną) - benzyna: 8 litrów na 100 km. Na Polskę 300 km - 
12.200 zł, na Czechosłowację 700 km - 468 koron, na Węgry 650 
km - 1118 forintów, na Jugosławię 900 km - 1.800 dinarów, na 
Włochy 700 km - 48.600 lirów. Ubezpieczenie „Warta” 12.000 
zł, części zapasowych 5.000 zł. Przeprawy promowe z Zadaru do 
Ankony 68,85 dolarów, z Pescara do Splitu 79,95 dolarów. Wowce 
towarzyszyli w „maluchu”: Ania Bizukojć, studentka UJ, tłumacz 
i kronikarz wyprawy, a także pan Adam Brykajło już mgr i inż. po 
AGH, kierowca i fotograf. Wkrótce po ukończeniu rajdu wyjechał 
do Nowego Jorku, a „malucha” ofiarował Wowce. Poza tym został 
jego... szwagrem. Wowka jechał na koniu „Kamea”, pożyczonym 
od pana Stanisława Tchórza z Klubu Jeździeckiego imienia ma
jora Hubala w Kielcach. Zachowała się umowa dzierżawy konia, 
zawarta 14 kwietnia 1984 roku w Kielcach. Wowka zobowiązy
wał się w niej do utrzymywania i pielęgnowania wypożyczone
go konia „Kamea”, po „Kobryniu”, wielokrotnym Mistrzu Polski 
w skokach i ujeżdżeniu, był na olimpiadzie w Moskwie w cza
sie rajdu i zwrócenia go w dobrej kondycji i zdrowiu. Zwrócono 
w niej uwagę, że klacz Kamea w chwili obecnej jest w słabej kon
dycji, gdyż od roku jest matką karmiącą. Ale obaj sygnatariusze 
umowy zgodzili się, że po odsądzeniu rocznego już źrebaka szybko 
odzyska swą kondycję. W czasie przygotowywania do rajdu klacz 
miała przebywać w Ośrodku Jazdy Konnej „Pegaz” w Krakowie 
Nowa Huta pod opieką Wowki. Ponadto Wowka zobowiązywał 
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się w wypadku uszkodzenia lub padnięcia klaczy do pokrycia ca
łej wartości według wyceny na ostatnim przeglądzie licencyjnym. 
Klacz „Kamea” została wypożyczona nieodpłatnie. Organizato
rem rajdu był WLKS „Krakus” Kraków-Swoszowice, a współorga
nizatorami Państwowy Teatr Ludowy w Nowej Hucie, OKJ „Pe
gaz” Nowa Huta, Klub Jeździecki imienia majora Hubala w Kiel
cach, Klub Jeździecki „Halicz” w Chełmie. Patronowały Zarząd 
Główny ZBoWiD, Klub Kombatantów Byłych Żołnierzy Walczą
cych o Monte Cassino w Krakowie, Okręgowy Związek Jeździecki 
w Krakowie, a także organizacja młodzieżowa z HiL. Oczywiście 
żadna z tych instytucji nie wydatkowała nawet złotówki. Jedynie 
Hutniczy Klub Sportowy „Hutnik” ofiarował Wowce dres sporto
wy, a w „Pegazie” „Kamea” miała darmowe utrzymanie. Wowka 
wydał wszystkie własne oszczędności na rajd. Ale co tam! Vivere 
non est necesse, navigare necesse est! Wowka na „Kamei” odbył 
starty honorowe: 8 maja 1984 roku w Chełmie, 11 maja w Kiel
cach, 18 maja w Krakowie, 21 maja w Swoszowicach. 14 lipca roz
począł właściwy rajd. Przez Skawinę, Kalwarię Zebrzydowską An
drychów, Porąbkę, Bielsko, Pruchna-Ochaby dotarł do Cieszyna. 
Ale kłopotów nie brakło. Koń, podróżujący pieszo po Europie? 
Tego nie przewidywały żadne przepisy. Celnicy zażądali od Wow- 
ki świadectwa ministra rolnictwa. O jakie świadectwo chodziło? 
Celnicy sami nie wiedzieli. Wreszcie zrezygnowani puścili konia, 
bowiem zjawiła się z odsieczą polska lekarka weterynarii, miesz
kająca w Czeskim Cieszynie Krystyna Gąsior, prywatnie siostra 
Ani, która wypersowadowała im, że powinni konia puścić. Dzięki 
temu ekipa wjechała do Czechosłowacji. Ale na początku przywi
tały ich rzęsisty deszcz i wiatr. W dodatku okazało się, że „Kamei” 
spuchła noga. Ale mimo to koń posuwał się dalej. Tak dotarli do 
Trzyńca. Tam spotkani na ulicy młodzi ludzie ujrzawszy Wowkę 
na koniu i dowiedziawszy się o celu wyprawy wpadli w zachwyt 
i zaprowadzili go do miejscowego klubu jeździeckiego. Tam „Ka
mea” odpoczęła w wygodnym boksie, a ekipa została zaproszona 
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na iście królewski poczęstunek. Byli to polscy pracownicy huty 
w Trzyńcu. Potem gościli jeszcze w Jednolitej Spółdzielni Rolni
czej imienia Obrońców Pokoju. Koniarze z klubu jeździeckiego 
w Trzyńcu udzielili im kilka cennych informacji o klubach jeź
dzieckich na trasie rajdu. Poradzili też:

- Jeśli nie znajdziecie klubu jeździeckiego, zwracajcie się 
o pomoc do kierowników gospodarstw rolnych. A w Słowacji po
mocy udzielą wam spółdzielnie produkcyjne.

Od tej pory ekipa rajdowa zmieniła taktykę. Przedtem na 
samochodzie podążała za jeźdźcem. Odtąd wyprzedzała go, szu
kając miejsca na popas i nocleg. W klubach jeździeckich ekipa 
była przyjmowana wręcz entuzjastycznie. Natomiast w gospo
darstwach i spółdzielniach prawie nie było koni i „Kamea” nieraz 
spędzała noc obok krów i owiec.

Dalsza trasa rajdu wiodła przez miejscowości: Frenśtat, Bi- 
strićka, Valasská Polanka, Bylnice, Trenćin, Nové Mésto, Draho- 
vce, Trnava, Senac, do Bratysławy.

Niedaleko Bratysławy stanęli nad małym jeziorkiem z piasz
czystym brzegiem. „Kamea” weszła do jeziora i nagle po kilku 
krokach zapadła się po szyję. Zaczęła grzęznąć. Wowka trzymał 
ją wprawdzie na uwięzi, ale co mógł poradzić? „Kamea” trafiła 
na bagno. Kilkakrotnie głowa konia znikała pod wodą. W końcu 
trafiła przednimi nogami na twardszy grunt i wyczołgała się na 
brzeg. Przez cały czas Wowka krzyczał do reszty ekipy:

- Róbcie zdjęcia! Róbcie zdjęcia!
Gdy już wszyscy ochłonęli, oświadczył beztrosko:
- To dla mnie nie nowina ta przygoda „Kamei”. Na każdym 

rajdzie topił mi się koń.
W czasopismach „Smena” i „Lud” wychodzących w Bratysła

wie ukazały się relacje na temat rajdu. Znowu Wowka był sławny.
Granicę z Węgrami ekipa przekraczała w Krusovicach. Koń 

zatamował ruch na całą godzinę. Celnicy chcieli koniecznie sfo

tografować się z „Kameą”, a niektórzy nawet dosiąść, a przynaj-



199

Wowka w Rzymie. 1984

mniej pogłaskać. Bez trudu wjechali na Węgry. Podobnie jak 
w Czechosłowacji odwiedzali gospodarstwa rolne i spółdzielnie 
produkcyjne. Koń wjechał na lepsze dla siebie nawierzchnie: 
miękkie pobocza, a nawet polne drogi. Także i tutaj środki ma
sowego przekazu interesowały się rajdem. „Zalai Hirlap” pisał: 
„3500 kilometer nye regben”. W kilka dni minęli miejscowości 
Rajka, Ujronefo, Csorna Voda, Rabakecol, Sotony, Gersekaret, 
Zalalowo i dotarli do Redies. Tam przekroczyli granicę Jugo
sławii.

Przywitała ich piękna pogoda, ale też roje bąków, które zwie
trzyły konia. Cała ekipa odganiała je gałązkami, ale niewiele to 
pomagało. Tak minęli Lendawe, Cakovec, Novi Marof, Zelina 
i dotarli do Zagrzebia. Tamtejsi koniarze pocieszyli ich:

- Wkrótce wjedziecie w góry, a tam bąków na lekarstwo.
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Zagrzeb nad rzeką Sawa, milionowe miasto u podnóża 
Medvednicy, to połączenie dwóch osad Gradu z ósmego wieku 
i wzniesionego na przeciwległym wzgórzu w jedenastym wieku 
Kaptolu z katedrą świętego Szczepana. Uwagi Wowki zwróciły 
Dolać, czyli barwny targ miejski, Krwawy Most, Kamienna Bra
ma z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z siedem
nastego wieku, wieża Lotrscak i główna ulica Ilica. Zadumał się 
nad konnym pomnikiem bana Josipa Jellacica (1801-59). Josip 
Jelacic, feldzeugmeister (feldcechmistrz, czyli generał broni) ar
mii austriackiej w czasie rewolucji 1848-49 na Węgrzech staczał 
boje z armią powstańczą generała Józefa Bema, mając nadzieję, 
że w nagrodę jego ojczyzna, w której nosił historyczny od siódme
go wieku tytuł bana, czyli władcy odzyska niepodległość. Niestety 
zawiódł się i zmarł ze zmartwienia.

W czasie postoju w Zagrzebiu koń został zbadany. Miej
scowy kowal przekuł podkowy, wykonane jeszcze w Krakowie. 
Dzięki codziennej zmianie haceli, podkowy nie były zniszczone. 
Koń wymaga co sześć tygodni przekucia. Jego zdrowiem intere
sował się profesor Akademii Weterynarii. O Wowce dowiedziały 
się środki masowego przekazu. Przez trzy dni pielgrzymowali do 
nich dziennikarze prasowi i radiowi. Potem ukazały się artykuły, 
bogato ilustrowane: „Revija” w Zagrzebiu pisała: „Jahacki mara
ton”. O rajdzie informował też „Vikend”.

Autentico Polacco

Gdy wyjeżdżali z Zagrzebia, byli już sławni. Odczuli to na szo
sie. Samochody trąbiły, pozdrawiając ekipę, co chwilę zatrzymy
wali ich okoliczni mieszkańcy. Każdy chcial porozmawiać, zrobić 
sobie z nimi zdjęcie. Nocami spali na sianie, obok konia, rezygnu
jąc z namiotu, bowiem było ciepło, a „Kamea” wyciągała im deli
katnie siano spod głów. Tak przejechali przez Jastrebarsko, Duga
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Wowka z Anią dojechał na Mt. Cassino

Pese, Josipdol, Brinje, Korlobga, Tribanj, Kruscica, Bavanjsko 
i dotarli do Zadaru. Tam koniem zajęli się weterynarze z lecznicy 
zwierząt, gdzie „Kamea” odpoczęła po trudach siedemnastodnio- 
wego wędrowania. Gościła ich Polska żona Chorwata. A „Narod- 
ny List” szeroko omówił rajd.

Zadar miasto z czwartego wieku p.n.e., liczący 82 tysiące 
mieszkańców, najpierw zamieszkały przez iliryjskie plemię Li- 
burnów, po trzech wiekach opanowany przez Rzymian. Rzymskie 
forum, ruiny budowli, zabytkowe klasztory, kościoły, pałace. Ale 
tylko rzut okiem na miasto i wejście na prom do Ankony. Wpraw
dzie kapitan początkowo kręcił głową, bowiem nie miał jeszcze 
takiego pasażera na statku. Jeśli były przewożone konie, to tylko 
w samochodach. Ale dziennikarze zaraz zwietrzyli okazję i wyko
nali mnóstwo zdjęć „Kamei”, stojącej w kolejce do promu między 
samochodami i konia nie wypadało nie przyjąć na pokład. Zresz
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tą w czasie podróży „Kamea” zachowywała się spokojnie, jakby 
w życiu nic innego nie robiła, tylko pływała promami.

Do Ankony dopłynęli koło północy. Mimo to witali ich pol
scy kombatanci 2 Korpusu w mundurach.

W Ankonie celnicy włoscy byli bardzo zdziwieni jej wido
kiem i nie mogli zrozumieć, dlaczego Wowka podróżuje koniem. 
Pytali, czy nie ma zamiaru tutaj sprzedać „Kamei”. Wowka zakli
nał się, że ani mu to w głowie. Mimo to musiał zapłacić kaucję.

Zauważył ich reporter z „Corriere Adriatico” z Ankony, który 
napisał potem, że Wowka podróżuje koniem... dookoła świata.

Miejscowi zachowali się wobec ekipy Wowki bardzo życzli
wie. Pomogli skontaktować się z klubem jeździeckim. Czekał na 
nich Ricardo Coppari prezes Klubu Jeździeckiego „Gruppa Ippi- 
co Anconetani”.

Ankona (z języka greckiego łokieć) miasto z metryką 
z czwartego wieku p.n.e., jako kolonia grecka, stolica regionu 
Marche, amfiteatralnie położona na nadmorskich wyżynach zo
stała wyzwolona 18 lipca 1944 roku przez Pułk Ułanów Karpa
ckich. Wowka wjechał koniem przez bramę San Marco, którędy 
czterdzieści lat temu weszli polscy ułani do miasta.

Ekipa mogła podziwiać luk triumfalny Trajana z 115 roku, 
bizantyjską katedrę z 1189 roku, zabytkowe średniowieczne koś
cioły i pałace oraz fort Vanviteliana z osiemnastego wieku. A już 
nazajutrz ruszyła przez Porto san Giorgio, Gilienova do Pesca- 
ry. Po drodze podziwiali piękne widoki. W ciepłe noce spali na 
świeżym powietrzu. Codziennie „Kamea” kąpała się w Adriaty
ku i nie chciała wychodzić na brzeg. Na każdym kroku spotykali 
życzliwych ludzi, którzy gościli ich. Na miejscu okazywało się, że 
też byli koniarzami. A jeden z ich gospodarzy miał prywatną sta
cję telewizyjną, czego nie omieszkał wykorzystać. Tak oto Wow
ka występował w telewizji, udzielając wywiadów. Trafili jednak 
na klub jeździecki, gdzie wegetowały wychudzone! poranione od 
siodeł konie. Jeden z nich zdechł na ich oczach! Okazało się, że
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Wowka na akademii na Mt. Cassino. 1984

znaleźli się w jednym z klubów, gdzie właściciel kupił konie na 
początku sezonu turystycznego, eksploatował przez cały sezon, 
wynajmując turystom, karmiąc zwierzęta kiepsko i nie dbając 
o nie w ogóle, a po zakończeniu sezonu odstawiał je do rzeźni...

W drodze do Cassino na odcinkach górskich Wowka oszczę
dzał konia, maszerując obok niego po dwadzieścia do trzydziestu 
kilometrów dziennie. W końcu dotarli do Cassino. Robili zdjęcia 
przy tablicy z napisem „Cassino”, aby mieć dowód, że tam doje
chali. Nagle pojawił się autem Włoch, przedstawił się, jako An
tonio i zaprosił do swego klubu jeździeckiego oraz domu, gdzie 
przywitała ich jego żona z pięciorgiem dzieci. Rano pojechali na 
cmentarz żołnierzy angielskich, znajdującego się u stóp wzgórza 
Mt. Cassino. W drodze spotkali byłego żołnierza niemieckiego 
z 43 Dywizji Pancernej, który tu walczył w czterdziestym czwar
tym. O tych bojach opowiadał swej dorosłej córce. Chciał zrobić 
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sobie zdęcie z Wowką. W kronice wyprawy napisał: to było pie
kło. Co rok przyjeżdżam tu, dziękować Bogu, że żyję. Oby to się 
nigdy nie powtórzyło.”

Przy dojściu do wzgórza Wowka zsiadł z konia i wchodził na 
górę przez trzy godziny. Choć było gorąco nie rozpiął nawet haft
ki. Tam, na grobach żołnierzy złożył kwiaty.

- Doznałem wtedy niezwykłych wrażeń - wspomina po la
tach. Ogarnął mnie jakiś mistyczny nastrój. Odetchnąłem głębo
ko. Tu nawet powietrze było inne, jakieś uduchowione! Pomyśla
łem: „udało się tu dotrzeć”. Zaraz pojawiły się polskie wycieczki. 
Ludzie patrzyli na mój mundur i pytali, czy jestem strażnikiem 
grobów. Ja im na to, że przyjechałem tak, jak oni, ale jak widać 
nie autokarem, lecz na koniu. Wówczas zgotowali mi owację.

Gdy schodził, zaczepił go włoski dziennikarz:
- Autentico Polacco? Militare, combattanto?
- Polacco militare, non combattanto - odparł Wowka.
Okazało się, że w tym czasie w Cassino odbywał się w dniach 

od 13 do 16 września 1984 roku Międzynarodowy Meeting Po
kojowy. Dziennikarz zawiadomił organizatorów o niezwykłym 
gościu, którzy poprosili go wówczas, aby poprowadził pochód na 
koniu. Oczywiście Wowka zgodził się. Najpierw jednak został za
proszony na akademię w dużej hali, gdzie posadzono go przy de
legacji polskiej. W jej składzie znajdowali się Jerzy Kuberski, były 
minister oświaty i aktualny ambasador PRL w Watykanie, a także 
zastępca attache wojskowego. Gdy przewodniczący uroczystości 
witał przybyłych, wymienił przede wszystkim nazwisko Wowki. 
Uczestnicy spotkania zgotowali mu ogromną owację na stojąco. 
Niestety przewodniczący zapomniał przywitać polskiego amba
sadora, który widocznie obrażony wraz z osobami towarzyszący
mi opuścił salę po skończonej uroczystości i nie uczestniczył już 
w samej paradzie.

A Wowka na koniu, w mundurze oficera polskiego prezen
tował się wspaniale. Za nim maszerowali kombatanci z Wielkiej 
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Brytanii, Francji, USA, Senegalu, Włoch, a także z Niemiec. Je
chały też pojazdy wojskowe sprzed 40 lat.

Rzymski „II Tempo” napisał: ,A cavalla de Cracovia a Mon- 
tecassino per portare fiori sulle tombe polacche”. Wszyscy napot
kani koniarze dziwili się, że „Kamea” po przebyciu tylu kilome
trów z Polski tak dobrze się trzyma. Dzięki Wowce słowa „pol
ski koń” stawały się przysłowiowe i oznaczały po prostu dobrze 
utrzymane i wytrzymałe zwierzę.

Zaś Wowka wraz ze swą ekipą udał się do Rzymu. Mieli za
pewnioną kwaterę w klubie jeździeckim, którego prezesa poznali 
na uroczystości. Oczywiście złożyli wizytę w ambasadzie polskiej. 
Zostali przecież wcześniej zaproszeni, a pracownicy ambasady 
obiecali im wszelką pomoc w kontynuowaniu rajdu. Ale zostali 
przywitani chłodno. Wowki wraz z koniem w ogóle nie wpuścili 
na teren ambasady i nie pozwolili nawet na postój przy amba
sadzie. Został więc z koniem, stojąc przy pobliskiej ambasadzie 
bułgarskiej. Do środka weszła Ania Bizukojć. Rozmawiała chwilę 
z jakimiś urzędnikami. Gdy poprosiła o telefon z rekomendacją 
do klubu jeździeckiego, w którym zatrzymali się, usłyszeli:

- A potem przyślą nam rachunek. Mowy nie ma.
Wowka postanowił sam zainterweniować. Zostawił konia 

pod opieką Adama Brykajły i wszedł do środka. Usłyszał to samo, 
po czym urzędnik dał do zrozumienia, że rozmowa skończona. 
Natomiast towarzyszący mu, poznany wcześniej zastępca attache 
wojskowego odprowadził Wowkę do furtki, dał mu swą wizytów
kę i zaprosił na wspaniałą kolację do swego prywatnego mieszka
nia. Powiedział on na zakończenie:

- Nie dziwcie się, że zostaliście tak przyjęci. Tu traktuje się 
Polaków, jak uciążliwych intruzów.

Następnego dnia zastępca attache pomógł im wydostać się 
z Rzymu na właściwą autostradę, wiodącą na wybrzeże Adriaty
ku, ponieważ ekipa pogubiła się i w inną stronę pojechał Wowka, 
a w inną - samochód.
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Wrócili przez Terni-Faligno do Ankony. Tam w klubie jeźd- 
dzieckim wiceprezydent GIA Carlo Stuart zaprosił ich do samo
lotu, z którego mogli zobaczyć Monte Cassino i przekonać się, 
jak wielkiego wyczynu dokonali, wchodząc na jego szczyt. Po
tem wsiedli na prom i przez Adriatyk i popłynęli do Zadaru, gdzie 
znowu przywitali ich serdecznie. Gratulowali osiągnięcia celu 
i wspaniałej kondycji „Kamei”.

Stamtąd ruszyli do Zagrzebia. Tamtejszy „Vecernyj List” w 
Zagrzebiu napisał o powrocie Wowki: „Nema do zagrabackih pot- 
kivaca”. Chodziło o to, że Wowka skorzystał, po raz drugi zresz
tą z usług miejscowego kowala, który przekuł „Kameę”, bezin
teresownie zresztą. Dalsza trasa, to Klis, Obrovec, Livo, Sujca, 
Kupres, Bugojno, Vinac, Bocascgrad, Banja Luka, Nova Topola, 
Loncarica. W Terezino Polje ekipa Wowki przekraczała granicę 
z Węgrami. A na Węgrzech jechała przez Komlosd, Novgystod, 
Keszthely, Csabrendek, Vinar, Szilsarkany, Mosonmagyarover 
i Rajka. Zaprzyjaźniony już z Wowką „Zalai Hirlap” szybko odkrył, 
że wrócili i triumfalnie donosił: „Monte Cassino vissautban”.

Akurat w tym czasie został porwany, a potem zamordowa
ny ks. Jerzy Popiełuszko. Dowiedzieli się o tym w nocy z „Wol
nej Europy”. Odtąd codziennie kontrolowała ich czechosłowacka 
bezpieka.

Na granicy z Czechosłowacją poszło jednak gładko. Widocz
nie celnicy pamiętali o niezwykłym jeźdźcu. Potem granica gdzie 
witała ich z transparentem rodzina Brykajły i pobyt w stadni
nie Pruchna-Ochaby, stamtąd jazda do Bielska Białej i już An
drychów, Kalwaria, Swoszowice. Tak oto 11 listopada 1984 roku 
Wowka dotarł do Krakowa.

Ania podała do prasy komunikat o jego przyjeździe. Ale oto 
koło Kapelanki pojawił się samochód ZOMO. Wowka jechał na 
koniu trawnikiem. Samochód krążył wokół niego. W końcu wy
siadł z niego oficer:

Czy pan major jedzie z Monte Cassino?
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Wowka przytaknął, choć spodziewał się, że może mieć nie
przyjemności. Przecież data n listopada mówiła właściwie wszyst
ko. Ale oficer jedynie pogratulował wyczynu.

Wowkę witały na Rynku przy pomniku Mickiewicza wszyst
kie kluby jeździeckie, działające w mieście: KKJK na czele z pre
zesem Gołdą, „Tabun” wraz z prezesem Mikołajem Rejem, „Pe
gaz” Bogdana Germana. Nikt bowiem jeszcze przed nim w Kra
kowie nie dokonał takiego wyczynu. W ciągu trzech miesięcy 
przebył bowiem Wowka konno 4500 kilometrów. Podeszła do 
niego pani, która przedstawiła się, jako Zofia Woźniak. Wręczyła 
mu kwiaty.

- Chciałam być pierwszą Polką, która to zrobi - oświadczyła.
Potem cała kawalkada udała się przed Grób Nieznanego Żoł

nierza. Wprawdzie grób i plac Matejki otoczyli zomowcy, ale na 
widok Wowki rozstąpili się. Wowka złożył kwiaty. Nie krył wzru
szenia. Dopiero wtedy przemówił:

- Kwiaty złożyłem na Monte Cassino w imieniu was wszyst
kich.

W tym momencie na plac weszli ludzie z „Solidarności”, któ
rzy przed chwilą uczestniczyli w mszy św za Ojczyznę w Kościele 
Mariackim. Zaśpiewali „Rotę” i „Mazurek Dąbrowskiego”.

Po południu odbyło się oficjalne zakończenie radu w WLKS 
Swoszowice z udziałem zawodników. Wowka złożył meldunek 

prezesowi Karolowi Koziarowskiemu. Tego samego dnia Wowka 
otrzymał pismo od dyrektora Henryka Giżyckiego: „Wowka je
steśmy dumni z Ciebie! Radzi ogromnie, że mamy wśród nas tak 
wspaniałego sportowca, romantyka, obywatela, Polaka! Wyczyn 
Twój zasługuje na najwyższe słowa uznania. Hart ducha, olbrzy
mia wyobraźnia, mocna wola i patriotyzm Twój budzą podziw 
i zazdrość. Gratulacje! Gratulacje! Gratulacje! Cieszymy się, że 

towarzyszyło Ci w tej podróży także imię naszego teatru!”.
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Wieczorem odbył się w klubie „Pegaz” bankiet powitalny. 
Ale prezesi klubów musieli poddać się przesłuchaniu przez bez
piekę, która jednak Wowki nie ruszyła.

Po powrocie Wowka dowiedział się, że zmarli dwaj jego do
brzy znajomi: 12 października 1984 roku generał Ksawery Flory- 
anowicz Warszawie i w Kielcach jego przyjaciel Stanisław Tchórz. 
Wowka nie poznał okoliczności śmierci generała, ale dowiedział 
się, jak doszło do zgonu Stanisława Tchórza. Okazało się, że zo
stał on mocno pobity przez nieznanych sprawców i znaleziony 
w ciężkim stanie na peryferiach miasta. Prowadzone śledztwo 
nagle w pewnym punkcie zamarło. Doszło bowiem do ustalenia, 
że stała za tym kielecka bezpieka. Pan Stanisław Tchórz, popiwszy 
lubił śpiewać patriotyczne piosenki, zwłaszcza te, które godziły 
w przyjaźń polsko-sowiecką. Być może wkurzyło to pewnych ludzi 
z bezpieki i postanowili dać mu nauczkę, aby na przyszłość trzy
mał gębę na kłódkę. I jak zwykle esbecy przesadzili z tłumacze
niem mu swych racji, a w rezultacie pan Stanisław Tchórz zszedł 
przedwcześnie z tego świata.

Ale na łożu śmierci zażądał on, że pierwszy źrebak z Kamei 
ma stać się własnością Wowki.

Gdy Wowka odwiedził Edka Soleckiego w dekoratorskiej 
pracowni teatralnej, ten z dumą pokazał mu duży obraz. Przed
stawiał on jeźdźca w polskim mundurze na tle Monte Cassino.

- No cóż jestem, jak żywy - skomentował Wowka. Obraz 
przez lata wisiał w pomieszczeniach teatralnych, aby potem 
w nieustalonych okolicznościach zniknąć. Obrazu pozazdrościł 
Edkowi Tadeusz Tchórz, który z kolei namalował cykl obrazów, 
ilustrujących konny rajd Wowki do Monte Cassino. Przedstawił 
je na wystawie 5 kwietnia 1985 roku w galerii Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie. Na wernisażu opowiadał:

- Ojciec miał w domu sportowy angielski sprzęt jeździecki, 
batalistyczne obrazy Zygmunta Rozwadowskiego i' sam malował 
obrazy o tematyce końskiej. Czy mogłem inaczej?
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Ślub z Anią 1984

Rok 1985 obfitował w różne ważne wydarzenia w dziejach 
Teatru Ludowego. Dyrekcja, aktorzy i personel techniczny przy
gotowywali się do kolejnego jubileuszu: trzydziestolecia. Trwały 
próby przedstawień. Wowka jak zwykle zabiegał o widownię. Ale 
nie przeszkodziło mu to w spotkaniach z szeroką publicznością 
w różnych miastach kraju, złaknioną rajdowych opowieści. Wow
ka zapędził się aż do Olsztyna, gdzie 19 kwietnia 1985 roku miał 
spotkanie w klubie „Empiku”.

W czerwcu 1985 roku Teatr Ludowy obchodził 30 lecie ist
nienia. Na uroczystości jubileuszu Wowka otrzymał Medal 40 le- 
cia PRL. Nieco zastanawiał się, czy przyjąć odznaczenie, ale nie 
chciał robić przykrości Henrykowi Giżyckiemu, który wniosko
wał o ten medal u władz. Wowka został też odznaczony Złotą Od
znaką „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”. Uznał to za wyjątkowy 
honor, skoro przebywał on w tym regionie zaledwie pięć lat.
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17 listopada 1985 roku Wowka poślubił Anię. Świadkami 
ślubu byli Tadeusz Malak i Zdzisława Wilkówna, aktorka Tea
tru Ludowego od 1976 roku, która dwa lata wcześniej ukończyła 
warszawską PWST. Wowka i Ania zamieszkali wtedy przy osiedlu 
Zgody w budynku znanym w Nowej Hucie, jako „Świat Dziecka”, 
ponieważ mieściły się tam sklepy obsługujące małe dzieci.

Z początkiem 1986 roku Wowka otrzymał pismo z rektoratu 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, że w związku z absen
cją na zajęciach i nie podjęciem obrony pracy magisterskiej zo- 
staje skreślony z listy studentów uczelni. Natychmiast udał się do 
Kielc. W sekretariacie dziekańskim został przywitany przez se
kretarkę:

- No tak, wystarczy skreślić studenta z powodu długiej ab
sencji, a już pojawia się na drugi dzień. Pan dziekan czeka.

Akurat w tym dniu przyjmował prodziekan, który był jego pro
motorem. Pan docent Krasuski przywitał go niemal kordialnie:

- Co się z panem działo, panie Włodzimierzu przez taki długi 
okres czasu?

Wowka bąknął:
- Byłem na rajdzie na Monte Cassino.
- Co pan myśli, że nie czytam gazet!
Po czym zastanowił się i spytał:
- Chce pan bronić pracę magisterską?
- Słyszałem, że jest kiepska.
- To nieprawda. Jest jedna z lepszych. Właściwie powinien 

pan powtarzać czwarty rok. Ale to nic nie da, bo po prostu wykła
dowcy przepiszą panu stopnie, a straci pan sporo czasu. Niech 
pan przepisze pracę w ciągu trzech dni i odda. Termin obrony 
ustalimy w przyszłym miesiącu.

18 lutego 1986 roku Wowka obronił pracę magisterską. Re
cenzenci zgodnie podkreślali jej wysoki poziom, a docent Szcze
pan Kutrowski wyraził się wręcz, że mogłaby ona śmiało stać się 
pracą doktorską. Wowka otrzymał dyplom z nr 10094, podpi
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sany przez rektora WSP docenta Czarnego i dziekana docenta 
Chróściela.

9 marca 1986 roku Wowka otrzymał na wniosek Henryka 
Giżyckiego dyplom honorowy Ministra Kultury i Sztuki za osiąg
nięcia w upowszechnianiu kultury. A 21 października 1986 roku 
został uhonorowany Złotą Odznakę „Za zasługi dla Ziemi Kra
kowskiej”, którą wręczył mu w Sali Marmurowej Pałacu „Pod Ba
ranami” prezydent Krakowa, a jednocześnie wojewoda krakow
ski Tadeusz Salwa.

W lipcu 1987 roku Wowka odbył na „Kamei” z towarzyszą
cym im źrebakiem „Cassino” Rajd Konny „Z Warmii i Mazur na 
Westerplatte” na trasie: Liski, Lidzbark Warmiński, Orneta, El
bląg, Nowy Dwór Gdański, Gdańsk, Westerplatte.

11 grudnia 1987 roku uczestniczył w premierze sztuki „Znie
nacka w plecy” autorstwa Aleksandra Wołodina w reżyserii Ma
tyldy Krygier, która zaczynała swą karierę w 1971 roku w teatrze 
olsztyńsko-elbląskim. Do Teatru Ludowego trafiła w 1973 roku. 
Reżyserowała ona także sztuki w teatrach w Bydgoszczy i Rze
szowie. W opinii Wowki należała ona do grona najzdolniejszych 
reżyserów teatru, choć nie dbała o popularność i zawsze była 
skromna w eksponowaniu swej osoby.

Natomiast 20 czerwca 1988 roku Wowka wziął udział w wer
nisażu wystawy malarstwa Tadeusza Tchórza w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach, który przedstawił cykl obrazów zwią
zany z rajdem Wowki na Monte Cassino. Kielecka publiczność 
nie zapomniała Wowki i stawiła się tłumnie.

Zaraz potem Wowka dowiedział się, że będzie kręcony serial 
TVP „Crimen” według scenariusza Józefa Hena w reżyserii Laco 
Adamika, jako produkcja Centralnej Wytwórni Programów i Fil
mów „Poltel”, gdzie nie zabraknie scen z udziałem koni. Złożył 
więc propozycję swego udziału i reżyser Laco Adamik zaakcepto
wał go. Wowka otrzymał zawiadomienie od kierownictwa filmu, 
że weźmie udział w zdjęciach w dniach od 5-7 sierpnia i ma stawić 



212

się przed tym terminem w Sanoku. Tam znajdowała się już cała 
ekipa filmowa. W hotelu w Sanoku Wowka zapoznał się ze scena
riuszem. Akcja serialu toczyła się w latach trzydziestych siedem
nastego wieku. Do rodzinnego Sieńska wrócił z niewoli moskiew
skiej były żołnierz cara Dymitra Samozwańca, Tomasz Błudnicki. 
Tam dowiedział się, że jego ojciec zmarł w tajemniczych okolicz
nościach. Trop wiódł do bandy Staśka Rosińskiego, który rezy
dował w Teleśnicy. Gdy Tomasz Błudnicki rozwiązał tajemnicę 
śmierci ojca, prawda okazała się niezbyt pochlebna. Ojciec ukradł 
pieniądze sekcie kosturowców i dlatego zginął.

Laco Adamik, a raczej Ladislav Adamik, rówieśnik Wowki 
pochodził z Małej Hradnej na Słowacji. Absolwent Wydziału Re
żyserii Akademii Filmowej w Pradze poznał na studiach Agniesz
kę Holland, poślubił ją i przeniósł się w 1972 roku do Polski. Za
czął on tworzyć widowiska teatralne w krakowskim Ośrodku TV. 
W 1978 roku wyreżyserował pierwszy film fabularny: „Wstecz
ny bieg” o walce żony z chorobą męża, powodującą jego para
liż, za który dostał na Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej 
w Olsztynie „Złotego Szczupaka”. Potem powstały „Cham” we
dług powieści Elizy Orzeszkowej o nieudanej miłości chłopa do 
pokojówki oraz „Mężczyzna niepotrzebny” o dziewczynie, która 
chciała dokonać aborcji, nagrodzony na Koszalińskim Festiwalu 
Filmowym „Film i młodzi”. „Crimen” był pierwszym filmem Laco 
Adamika o tematyce historycznej.

Wowka zagrał w odcinku trzecim i czwartym rolę członka 
bandy Staśka Rosińskiego. Brał udział w zdjęciach, kręconych 
koło Sanoka, w Bieszczadach, gdzie walki z udziałem koni filmo
wano z helikoptera, a także w Tarnowie, we wnętrzach zamku 
w Pieskowej Skale i w skansenie koło Babiej Góry.

W czasie kręcenia serialu Wowka miał okazję zetknąć się 
z całą plejadą znakomitych aktorek i aktorów polskich, a m.in. 
z Ewą Błaszczyk, Igą Cembrzyńską, Danutą Stenką, Agnieszką 
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Wagner, a także Henrykiem Bistą, Jerzym Kryszakiem, Macie
jem Orłosiem, Zdzisławem Rychterem, Tadeuszem Szymkowem.

Najbardziej do gustu przypadł mu Jerzy Kryszak, zresztą po
wszechnie łubiany na planie filmowym.

- Radość biła z niego na każdym kroku - opowiadał po la
tach Wowka. - Po prostu sympatyczny wesołek. Nie zdziwiłem 
się nawet, gdy dowiedziałem się potem, że porzucił on karierę ak
tora teatralnego i ograniczył role filmowe na rzecz estrady i kaba
retu, choć potem spotykałem go tu i ówdzie na plenerach filmo
wych.

- A aktorki?
- Moją uwagę zwróciła 33 letnia warszawianka Ewa Błasz

czyk, doświadczona aktorka, która grała wcześniej w czternastu 
filmach właśnie zabłysła rolą Kasi Pióreckiej w serialu „Zmienni
cy”. Aż dziwiłem się, że została dopiero teraz odkryta przez film. 
Igę Cembrzyńską zapamiętałem z „Rękopisu znalezionego w Sa- 
ragossie”, „Jowity”, „Stawki większej, niż życie”, „Hydrozagadki”, 
„Motodramy”, „Siekierezady”, no i oczywiście z piosenki „W siną 
dal”, która towarzyszyła mu w 1965 roku, gdy jechałem na waka
cje na koniu, trzymając przy uchu tranzystorek. Spodobała mi się 
piękna, dwudziestosiedmioletnia Danuta Stenka, rodem z Sie
rakowic, absolwentka Studium Aktorskiego Teatru „Wybrzeże” 
w Gdańsku. Ten film stanowił jej debiut, ale już wtedy wróżono 
jej dużą karierę. W sumie miała wystąpić w blisko pięćdziesięciu 
filmach. W „Crimen”, zagrała Zochę siostrę Rosińskich.

- A inne aktorki?
- W oko wpadła mi też młodziutka, osiemnastoletnia war

szawianka Agnieszka Wagner, była członkini harcerskiego zespo
łu pieśni i tańca „Gawęda”, która także zagrała debiutancką rolę: 
Leę Wojnarowską, członkinię sekty kosturowców. Potem Agniesz
ka zaczęła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersyte
tu Warszawskiego, ale skończyła historię sztuki na Uniwersytecie 
Warszawskim i Europejską Akademię Filmową w Berlinie. Jak 
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filmach. Ale najczęściej rozmawiałem z panią Krystyną Harasy
mowicz, wtedy sześćdziesięcioletnią damą, córką majora Adama 
Królikiewicza, którego Memoriał corocznie współorganizowałem 
w Krakowskim Klubie Jazdy Konnej i z tej racji gościła u nas. Za
grała ona w „Crimen” Wojnarowską.

Pani Krystyna Harasimowicz walczyła w powstaniu war
szawskim i opowiadała, że dwukrotnie stała przed hitlerowskim 
plutonem egzekucyjnym. Potem znalazła się w krakowskim wię
zieniu przy ulicy Montelupich, a następnie w obozie pracy, skąd 
żołnierz konspiracji wyprowadził ją, przebrany w mundur eses
mana.

Sporo mówiła też o swym sławnym ojcu, majorze Ada
mie Królikiewiczu. Legionista z I Brygady, kawaler Virtuti Mi
litari, oficer i Pułku Szwoleżerów imienia marszałka Józefa Pił
sudskiego, wybitny sportowiec, zdobywca brązowego medalu 
w hippice w 1924 roku na Olimpiadzie w Paryżu. Szef nauki jazdy 
w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, żołnierz wrześ
nia 1939 roku. Zdążył wybudować przed II wojną światową willę 
w Dębnikach w Krakowie przy ul. Praskiej 6 na os. Legionówka 
i tu pracował, jako instruktor jazdy konnej. Próbował swych sił 
w filmie, w czasie kręcenia „Podhala w ogniu” w 1955 roku był 
konsultantem scen końskich. W trzy lata potem zagrał w „Rancho 
Texas”. Andrzej Wajda zatrudnił go jako konsultanta na planie 
filmu „Popioły”. On jednak koniecznie chciał poprowadzić szarżę 
szwoleżerów na Somosierrę i w trakcie kręcenia tej sceny został 
zrzucony przez konia. Doznał licznych obrażeń i uszkodzeń krę
gosłupa i zmarł 4 maja 1966 roku w Konstancinie.
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Powroty i spotkania

W „Crimen” zagrał również syn pani Krystyny, 33 letni 
wówczas Cezary Harasymowicz, absolwent polonistyki KUL, 
Studium Aktorskiego przy Teatrze Polskim we Wrocławiu, In
stytutu Sztuki Cortaulda w Londynie i Zaocznego Wyższego Stu
dium Scenariuszowego przy łódzkiej „filmówce”. W „Crimen” 
wcielił się w starostę Kazimierza Kórnickiego, wysłannika księ
cia Ostrogskiego. Była to jego dziesiąta rola w filmie. Przez „Cri
men” przewinął się także Maciej Orłoś, syn pisarza, Kazimierza 
Orłosia i wnuk jednego z premierów rządu RP na uchodźstwie, 
wybitnego publicysty Stanisława Cata Mackiewicza. Maciek miał 
wtedy dwadzieścia osiem lat i jako aktor - występy w czterech 
filmach. Razem ze mną należał w filmie do oddziału Rosińskie
go. Kiedyś powiedział, że cieszy się z tego pobytu, bo bardzo lubi 
Bieszczady. Przebywał tu, jako przedszkolak, gdy rodzice uczest
niczyli w budowie zapory w Solinie. Ojciec był radcą prawnym, 
matka zaś inżynierem terenów zielonych. Potem już w Warsza
wie mając siedem lat Maciek wystąpił w programie telewizyjnym 
o misiu Colargolu. A jako dwunastolatek dubbingował dzieci wy
stępujące w filmach z demoludów. W osiemdziesiątym pierw
szym przewodził strajkowi w PWST w Warszawie. Zaś jak po
wszechnie wiadomo, w dwa lata po nakręceniu „Crimen” zaist
niał w Teleexpresie i wtedy poznała go cała Polska. Zabawny był 
też Zdzisław Rychter, słynny Bene, kiedyś kaskader, który no
sił się z zamiarem powołania Stowarzyszenia Niekonwencjonal
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nych Postaci Filmowych „Gęba” imienia Jana Himilsbacha. Na
tomiast Henryk Biśta trzymał się jakby na uboczu. Wiedziałem 
o nim tyle, że pochodził z Kochłowic. Miał być architektem. Mnie 
zapad! w pamięci, jako odtwórca roli Adolfa Hitlera w serialu 
telewizyjnym „Przed burzą”, który oglądałem jeszcze w siedem
dziesiątym siódmym w Kielcach. Od tej pory zawsze kojarzył mi 
się z tą postacią i gdy go poznałem, byłem rozczarowany, że on, 
taki cichy i spokojny człowiek nie pasował do tej roli. Widocznie 
zagrał tego Hitlera dość sugestywnie.

Oczywiście Wowka najbardziej trzymał z grupą krakow
ską: Janem Fryczem, Ryszardem Sobolewskim, aktorami z tea
tru imienia Juliusza Słowackiego, Jerzym Grałkiem, Krzyszto
fem Jędryskiem, Edwardem Lubaszenką i Leszkiem Piskorzem 
ze Starego Teatru oraz z Dariuszem Gnatowskim, wtedy aktorem 
Teatru STU. Ale pracy było sporo, a reżyser ich nie oszczędzał. Na 
plenerze filmowym Wowka zobaczył piękne ogiery ze stada w Kli
kowej. Na ich widok aktorom wydłużyły się twarze. Ogiery kipiały 
energią i robiły groźne wrażenie. Wowka upodobał sobie ogie
ra „Łowicza”. Ale opiekunka stadniny uprzedziła go, że nie znosi 
klepania w zad. Niestety Wowka w czasie kręcenia sceny, wsia
dając na niego, zawadził szablą, która uderzyła go w zad. I nag
le „Łowicz” dał niesamowitego susa i pogalopował przed siebie, 
daleko poza kadr filmowy. Wowka nie puścił wodzy, ale mimo to 
koń powlókł go aż do jakiegoś bajora. Wowka ledwie się pozbie
rał. Było śmiechu, co niemiara, a Wowka musiał potem stawiać 
wódkę kaskaderom, że poszło nie tak, jak trzeba.

Laco Adamik zbierał co wieczór w swej kwaterze grupkę za
ufanych aktorów. Należał do niej także Wowka. Wraz z innymi 
Laco przeglądał na wywołanych i przywiezionych taśmach na
kręcone sceny z poprzedniego dnia i decydował, czy dokonać do- 
krętek.

Wiosną 1989 roku Wowka zagrał w filmie ¿Żelazną ręką”, 
który reżyserował Ryszard Beer. Akcja filmu toczyła się w 1575 
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roku. Książę Siedmiogrodu Stefan Batory postanowił ubiegać się 
o wybór na króla Polski. W związku z tym wysłał swego podda
nego rotmistrza Szymona Mroczka do Warszawy. Miał on pozy
skać wśród możnowładców polskich zwolenników kandydatury 
Stefana Batorego. Wyjeżdżając rotmistrz Mroczek pożegnał się 
z Samuelem Zborowskim, przyjacielem, który miał wyrok bani
cji i przebywał na dworze siedmiogrodzkim. Po drodze rotmistrz 
Mroczek uratował Agatę, piękną dziewczynę, która oskarżona 
o zaprzedanie się diabłu miała zostać spalona na stosie. Odtąd 
towarzyszyła mu, jako sługa w męskim przebraniu. W Polsce rot
mistrz spotkał się z Janem Zamoyskim, którego przekonał do 
kandydatury Stefana Batorego. Ten zaś przybył do Polski, został 
wybrany na króla, poślubił Annę Jagiellonkę, a Jan Zamoyski zo
stał kanclerzem. Nowy władca nie zabrał jednak ze sobą Samue
la Zborowskiego, który w tej sytuacji przybył tutaj własnowolnie. 
Ruszył jednak na wojnę z Moskwą i walczył koło Smoleńska. Rot
mistrz Mroczek, który przestał być jego przyjacielem zarzucił mu, 
że spiskuje przeciw królowi, a ten wydał rozkaz pochwycenia Sa
muela Zborowskiego i stracenia. Jan Zamoyski wykonał rozkaz, 
w czym pomógł mu Mroczek, a potem zaproponował Zamoyskie
mu, aby dokonał zamachu stanu i został królem. Ten zaś wydalił 
go ze służby.

Rotmistrza Mroczka zagrał Jan Kryszak, Samuela Zborow
skiego Krzysztof Jasiński, Agatę - Grażyna Wolszczak, Stefana 
Batorego Jerzy Grałek, Marian Troński kanclerza Jana Zamoy
skiego, Krzysztof Kolberger sekretarza Zamoyskiego, Bronisław 
Pawlik szlachcica na dworze królewskim, zaś Wowka - sługę Sa
muela Zborowskiego. I znowu Wowka miał okazję zetknąć się 
z całą plejadą znakomitych aktorów. O Janie Kryszaku i Krzyszto
fie Kolbergerze już wspominaliśmy. Z kolei Krzysztofa Jasińskie
go Wowka znał od dawna, jako dyrektora Teatru STU. Zetknęli 
się, gdy Wowka sprowadził się do Krakowa. Zaczął dostawać od 
niego zaproszenia na premiery do Teatru STU, zwłaszcza na od
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bywające się w słynnym, nieistniejącym już namiocie cyrkowym 
przy ulicy Rydla. Krzysztof Jasiński cenił u niego znawstwo koni, 
które sam także bardzo lubił. Gdy otworzył ośrodek teatralny 
w Paszkówce chciał zatrudnić tam Wowkę, jako administrato
ra. Ale Wowka nie chciał opuszczać Teatru Ludowego, z którym 
związał się już na dobre i złe. Natomiast w parę lat potem, gdy 
Krzysztof Jasiński zorganizował wielką artystyczną imprezę ka
waleryjską w Klubie Jeździeckim na Woli w Poznaniu zaprosił 
Wowkę, aby asystował Jackowi Wójcickiemu i Maryli Rodowicz.

Natomiast Grażyna Wolszczak zrobiła na nim duże wra
żenie, jako piękna dziewczyna. Jej wielka kariera dopiero miała 
się rozpocząć w dwanaście lat potem rolą czarodziejki Yennefer 
w serialu „Wiedźmin”. 43 letni Jerzy Gralek rodem z Sosnowca, 
absolwent łódzkiej filmówki, wówczas aktor „Słowackiego”, a więc 
krakowianin miał na swym koncie już czternaście filmów, prze
ważnie historycznych i w roli króla czuł się znakomicie. Marian 
Troński, 35 letni warszawiak mimo młodego wieku był doświad
czonym aktorem. Zagrał chyba w stu filmach. Lubił udzielać kole
gom rad na planie i w ogóle był bardzo towarzyski. Nestorem na 
planie filmowym był 63 letni Bronisław Pawlik (1926-2002), kra
kowianin z urodzenia, który karierę filmową rozpoczął czterdzie
ści lat wcześniej w „Warszawskiej premierze”. Pod tym względem 
też był rekordzistą, bowiem na swym koncie miał ponad dwieście 
ról filmowych, a wszystkie wybitne. Usłyszawszy, że Wowka także 
reprezentuje Kraków ucieszył się.

- Jak to miło spotkać ziomka - stwierdził.
- Nie jestem rodowitym krakowianinem, ale bardzo kocham 

to miasto i nie zamieniłbym je na inne - oświadczył Wowka.
- Ja zaś cale zawodowe życie, jako aktor spędziłem poza 

Krakowem - westchnął Bronisław Pawlik. - W Krakowie w cza
sie okupacji pracowałem na kolei, jako robotnik. W czterdziestym 
szóstym wyjechałem do Gdańska. Ciągle wyjeżdżałem na plenery 
filmowe. Tak przeleciało mi życie.
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Wowka spotkał też Krzysztofa Kolbergera, który rzeki do 
niego tajemniczo:

- Mam 39 lat. Ciekaw jestem, ile jeszcze filmów przede 
mną.

Miało okazać się, że jak na razie ma tych ról czterdzieści, 
wraz z ciekawą rolą księdza-kanclerza w filmie „Popiełuszko”.

Po zakończeniu zdjęć Wowka zaczął przymierzać się do ko
lejnego Samotnego Rajdu Konnego. Tym razem miał on prze
biegać szlakiem walk 1 Dywizji Pancernej: od Jordanowa przez 
Lwów, Paryż, Falaise, Gandawę Bredę do Wilhelmshaven. Or
ganizatorami rajdu zostały WLKS „Krakus” Sekcja Jeździecka 
Kraków-Swoszowice, Państwowy Teatr Ludowy w Nowej Hucie, 
Okręgowy Związek Jeździecki w Krakowie, a także Ośrodek Jaz
dy Konnej „Pegaz” w Nowej Hucie. Finansowego wsparcia udzie
lił mgr inż. Witold Zaraska, ówczesny prezes kieleckiej firmy EX
BUD, rozwijającej się prężnie zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Miała ona swój oddział m.in. 
w Kolonii. Wyruszając na rajd 
Wowka znal doskonale histo
rię formacji generała Stani
sława Maczka. Jak wiadomo 
i Dywizja Pancerna Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie 
została utworzona na bazie 
10 Brygady Kawalerii, któ
ra działając w ramach Ar
mii „Kraków” toczyła boje 
w dniach 1-15 września 1939 
roku, na szlaku od Jordano
wa przez Myślenice, Rzeszów 
i Łańcut do Lwowa, po czym 
jej dowództwo i większość żoł
nierzy przedarły się przez Wę- Wowka w filmie „Crimen” 1989 
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gry do Francji. W czerwcu 1940 roku odtworzona 10 Brygada Ka
walerii Pancernej została podporządkowana dowództwu 4 armii 
francuskiej i walczyła w rejonie Avize-Dijon w Szampanii, zaś po 
klęsce Francji ewakuowała się do Szkocji. Na kontynent wróciła 
już, jako 1 Dywizja Pancerna w składzie II Korpusu 1 Armii Ka
nadyjskiej 21 Grupy Armii Brytyjskiej i w dniach od 29 lipca do 
30 sierpnia 1944 roku lądowała na plażach Normandii. Do 6 wrześ
nia 1944 roku dywizja walczyła w rejonie Caen, Falaise, Cham- 
bois, Rouen, Abbeville i St.Omer. Od 6 września do 3 paździer
nika 1944 roku wyzwalała Ypres, Gandawę, Antwerpię i Bearle 
Nassau. 3 października 1944 roku wkroczyła do Holandii i uwal
niała z rąk hitlerowców Bredę, Moerdijk, Arnhem, Emmen i Ter 
Apel. Dnia 20 kwietnia 1945 roku przekroczyła granicę Niemiec 
i przez Pappenburg dotarła do portu wojennego Kriegsmarine 
w Wilhelmshaven. Tam zastał ją koniec wojny.

Wowka nie wybierał się w rajd sam. Wraz z nim, jako ko
mendant rajdu do spraw organizacyjnych pojechał Ryszard 
Smożewski, dziennikarz i reżyser Państwowego Teatru Ludo
wego, były dyrektor Teatru Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Sol
skiego w Tarnowie oraz tłumacz Krzysztof Krzemień i operator 
TV Kraków Maciej Braunstein.

Wowka jechał na klaczy rasy wielkopolskiej, wabiącej 
się „Kamea”, córce po Kobryniu, mistrzu Polski w ujeżdżaniu 
i skokach. „Kamea” sprawdziła się na rajdzie na Monte Cassino, 
a potem w rajdach: w 1985 roku na trasie Kraków-Zielona Góra- 
Olsztyn-Liski, którą pokonał właściciel konia Tadeusz Tchórz 
(to jego pierwszy tak długi rajd, na którym zresztą spisał się do
skonale) i w 1987 roku na rajdzie Liski-Westerplatte. Prócz tego 
w rajdzie uczestniczył dziesięcioosobowy mikrobus Volkswagen, 
wypożyczony przez Witolda Zaraskę, wraz z przyczepą do prze
wozu konia, stanowiącą z kolei własność WLKS „Krakus” Swo
szowice. Samochód miał służyć do pilotowania jeźdźca przy prze
jazdach przez miasta, tunele, wiadukty, mosty i różne trudne od
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cinki drogi. Natomiast koń miał być przewożony przez tereny nie 
związane z walkami 1 Dywizji Pancernej, co znacznie skracało 
czas trwania rajdu.

Dnia 9 maja 1989 roku Wowka ruszył sprzed Grobu Niezna
nego Żołnierza w Krakowie na pierwszy etap rajdu, który biegł 
szlakiem 10 Brygady Kawalerii, walczącej we wrześniu 1939 roku 
jak wiadomo na terenach Małopolski. Wowka zaliczył więc Jor
danów, Naprawę, Tokarnię i Myślenice. Kończył ten etap w Kra
kowie 18 maja, ale tego samego dnia udał się konno do Kielc, 
gdzie o godzinie siedemnastej, w rocznicę bitwy o Monte Cassi
no wjechał do miasta. Dotarł do Kościoła Garnizonowego, gdzie 
przekazał garść ziemi spod Monte Cassino kapelanowi kościoła 
garnizonowego księdzu majorowi Stanisławowi Rospondkowi, 
który napisał: „Ten dzień, 18 maja 1989 roku stał się ucztą ducha 
dla tych, którzy przeżyli powrót polskiego oficera kawalerzysty 
z ziemią bohaterskich synów spod Monte Cassino. Twój piękny 
i ubogacony chrześcijaństwem charakter niech ubezpiecza innym 
drogę do prawdy i umiłowania Ojczyzny - Rzeczpospolitej Panie 
Włodzimierzu! Przyjmij podziękowania od syna żołnierza spod 
Monte Cassino i niech moja modlitwa strzeże Cię tam, gdzie Two
je stopy i pięknej klaczy będzie nieść białoczerwoną dla umocnie
nia siły tych, którzy między Łabą, a Bugiem, Bałtykiem, a Tatrami 
dają przykład bezprzykładnej heroicznej cnoty nam wszystkim. 
Dziękując tobie Panie Włodzimierzu życzę sil w miłości Ojczyzny 
i człowieka.”

Tego samego dnia w 45 rocznicę zwycięskiej bitwy 2 Kor
pusu Polskiego na Monte Cassino Wowka otrzymał „Serdecz
ne Błogosławieństwo Matki Bożej Zwycięskiej Kozielskiej, Het- 
manki i Królowej Polski, płynące z Jasnej Góry”, które przekazali 
ks. Franciszek Musiał, o. płk. dr Frem Osiadły, o. Jan Golonka 
i ks. mjr Stanisław Rospondek.

Na jakiś czas Wowka musiał odłożyć wykonanie drugiego 
etapu rajdu, bowiem nagle odezwały się w teatrze głosy, że Hen
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ryk Giżycki powinien odejść z funkcji dyrektora. Domagał się tego 
Wydział Kultury Urzędu m. Krakowa. Funkcję dyrektora miał ob
jąć Brunon Rajca. Wowka, jako działacz odradzającej się „Soli
darności” w teatrze zajął przeciwne stanowisko. Na spotkaniu 
w Wydziale Kultury oznajmił:

- Mamy już dość kurateli komunistów nad naszym teatrem. 
To, że Teatr Ludowy dołuje, to zasługa czerwonego fatum, które 
wisi nad nami od czasów Ryszarda Filipskiego.

Wkrótce potem Wowka odebrał telefon z Komisji Robotni
czej Hutników „Solidarności” Huty im. Lenina.

- Czy bronimy dyrektora Giżyckiego do końca - spytał znany 
działacz solidarnościowy. W tej sytuacji Wowka zagadnął Henry
ka, czy dalej chce zostać dyrektorem. Na to on oświadczył:

- To nie ma sensu. Nikt z aktorów mnie nie poparł. Dajmy 
więc temu spokój.

Wowka niechętnie wyjechał z Krakowa. Bał się o los przy
jaciela, ale Henryk oświadczył, że i tak nic tu nie pomoże. Lepiej 
więc, aby Wowka jechał tam, gdzie na niego czekają. Wowka udał 
się do Kielc, gdzie wziął udział w kampanii wyborczej na rzecz 
Witolda Zaraski, kandydującego na senatora. Wybory odbyły 
się 9 czerwca 1989 roku. Niestety kandydatura Witolda Zaraski 
przepadła. Wyborcy postawili, jak zresztą wszędzie, za wyjątkiem 
Piły na kandydata „Solidarności”. Po wyborach Wowka udał się 
do Jastrzębiej Góry na Dolnym Śląsku, na plan filmu polsko-cze
chosłowackiego „Jastrzębia mądrość”.

Jego scenariusz opierał się na irlandzkiej baśni z trzynaste
go wieku. Krajem, pokrytym lodem i śniegiem rządził okrutny 
król. Gdy jego żona zaszła w ciążę udał się do kamiennej figu
ry Matki Jastrzębi, aby wysłuchać przepowiedni. Brzmiała ona 
następująco: „Narodzi ci się syn. On jest jedyną nadzieją kraju. 
Ale zmusisz go, aby zwrócił się przeciwko tobie. Zanim to nastą
pi, wieczna zima będzie panować w twoim królestwie”. Król po 
urodzeniu dziecka wyrzucił niemowlę z zamku. Miał nadzieję, że 
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zmarło gdzieś z zimna i głodu. Ale ocalił je ptasznik, który go wy
chował. Chłopak miał znamię - maleńkie piórko jastrzębia we 
włosach. Wyrósł na silnego młodzieńca, który udał się na służ
bę do króla Ubalda, władcy sąsiedniego państwa, gdzie panowa
ła wieczna wiosna. Okrutny król, który nie mógł tego znieść ru
szył na wyprawę wojenną przeciw niemu. Ale wojska, dowodzone 
przez jego syna rozbiły jego armię, a on sam zginął z ręki syna. 
Wtedy objął tron w krainie i poślubił Violę, córkę Ubalda. Ale na 
dworze miał wroga w postaci niejakiego Ordona, który knuł prze
ciw niemu intrygi. Kiedyś ujrzał medalion, ofiarowany mu kiedyś 
w darze od ptasznika. - Masz jastrzębi medalion - spytał króla. 
To w takim razie sięgnij po jego moc, bo ten medalion rządzi ży
wiołami. Niestety moc obróciła się przeciw niemu. Nagle król stał 
się pół jastrzębiem. Wtedy zginął, ale dzięki księżniczce, która go 
odczarowała w chwili śmierci - w ludzkiej postaci.

Film reżyserował o dwa lata młodszy od Wowki Vladimir 
Drha, reżyser rodem z Pragi. Wowka zagrał w nim znaczącą rolę. 
Zdecydował o tym osobiście reżyser. Gdy tylko ujrzał Wowkę na 
koniu krzyknął:

- Mam dowódcę! Będziesz wodzem wojsk króla.
Z decyzji reżysera ucieszył się też Jacek Kadłubowski, który 

był w filmie konsultantem. Znał Wowkę z czasów kręcenia serialu 
„Crimen” i widział, jak świetnie radzi sobie z koniem, i gdy tylko 
zobaczył go na castingu we Wrocławiu od razu polecił do reżysero
wi. Główną postać królewicza Krzysztofa zagrał 23 letni Grzegorz 
Emanuel, aktor Teatru Studio w Warszawie. Większość aktorów 
tego filmu stanowili Czesi. Odtwórczyni roli Violi siedemnasto
latka Marketa Hrubesova, absolwentka Konsewatorium Praskie
go na Wydziale Dramatu Muzycznego debiutowała. Dziewczyna 
o miedzianych włosach, alabastrowej cerze i zielonych oczach ro
biła tam powszechnie duże wrażenie. Sporo pracy mieli kaska
derzy na czele z 30 letnim Ryszardem Janikowskim, kaskade
rem od 1969 roku, który w 1982 roku doprowadził do prawnego 
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uznania zawodu kaskadera. Kierowana przez niego grupa kaska
derska „Pirate Gang” zdobyła w rok po nakręceniu filmu Grand 
Prix w postaci statuetki Złotego Anioła na Światowym Festiwalu 
Kaskaderskim w Tuluzie. Na planie filmowym Wowka zaprzyjaź
nił się też z Andrzejem Jędrzejewskim, liczącym wówczas pięć
dziesiąt siedem lat warszawiakiem, absolwentem PWST w Łodzi, 
aktorem i satyrykiem, współpracownikiem łódzkich kabaretów 
i aktorem Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Andrzej Ję
drzejewski debiutował rolą masona w „Popiołach”, potem zagrał 
w „Bolesławie Śmiałym”, „Śmierci prezydenta” i serialu „Karie
ra Nikodema Dyzmy”. Był bardzo sympatyczny i wręcz wylewny. 
Niestety zmarł w dwa lata po nakręceniu filmu.

Film, jak okazało się, miał być kręcony także w Jastrzębiej 
Górze na Pomorzu. Gdy udała się tam cała ekipa, reżyser wspo
mniał, że chętnie poznałby Lecha Wałęsę. Wowka roześmiał się 
tylko:

- Mogę to załatwić. Jestem działaczem „Solidarności” w Te
atrze Ludowym.

Udał się do Gdańska, gdzie zjawił się w budynku Komisji 
Krajowej. Rzeczywiście szybko załatwił audiencję. Siódemka ak
torów mogła porozmawiać z Lechem Wałęsą, mimo, iż był on 
bardzo zajęty sprawami, nie cierpiącymi zwłoki. Szykowało się 
bowiem otwarcie nowego Sejmu i tworzenie rządu. Już wrot
ce miało okazać się, że władzę w kraju przejmie „Solidarność”, 
mimo iż w Sejmie posiadała zaledwie jedną trzecią mandatów. 
Ale do przejścia na jej stronę już szykowały się dotychczas sojusz
nicze, czy też satelickie partie: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 
i Stronnictwo Demokratyczne.

Dnia 22 lipca 1989 roku Wowka rozpoczął drugi etap rajdu 
startem honorowym o godzinie szóstej rano ze Swoszowic, gdzie 
odbywały się w tym czasie Międzynarodowe Zawody Konne. Po
tem z Krakowa samochodem EXBUD-u wraz z resztą ekipy i ko
niem w przyczepie dotarł przez Katowice, Opole do Wrocławia,
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gdzie miejscowy Ośrodek TV zrobił z nim reportaż na ulicach 
miasta. Potem ekipa udała się do Górczyny, gdzie mieszka rodzi
na Ani Bizukojć. Od brata Witka otrzymał wyposażenie do kar
mienia „Kamei” w czasie podróży. Nazajutrz wyprawa przekro
czyła granicę w Słubicach, a następnie przejechała przez NRD, 
aby dotrzeć o godzinie trzynastej do Sandau, gdzie Wowka złożył 
kwiaty przed pomnikiem żołnierzy polskich. Na granicy z RFN 
celnicy zażądali kaucji 600 marek za konia, która miała być zwró
cona przy wyjeździe z RFN i zbadania go przez weterynarza, któ
ry przybył po dwunastu godzinach i jeszcze zażyczył sobie hono
rarium za usługę. Wreszcie wyprawa wjechała do RFN i dotarła 
do Hamburga, gdzie czekała Ewa Głowacka-Jabłońska, była sym
patia Wowki z Chełma. Tam zabawili dzień i o godzinie dziesiątej 
ruszyli do Bremy, gdzie zjawili się o godzinie dwunastej. Stamtąd 
dojechali o godzinie siedemnastej do Wilhelmshaven. Wowka za
czął więc swój rajd, jakby od końca.

Wilhelmshaven, port w Dolnej Saksonii nad zatoką Jade nad 
Morzem Północnym i kanałem Ems Jade, liczący obecnie 91 ty
sięcy mieszkańców powstawał na terenie 313 hektarów, zakupio
nych w 1853 roku od księstwa Oldenburg przez Królestwo Pru
skie. W 1856 roku król Wilhelm I podjął decyzję o budowie bazy 
Marynarki Wojennej, a w 1869 roku została ona nazwana Wil
helmshaven. Służyła ona Kriegsmarine Drugiej i Trzeciej Rzeszy. 
6 maja 1945 roku generał Stanisław Maczek przyjął kapitulację 
dowództwa twierdzy bazy, floty Ostfrisland oraz dziesięciu dywi
zji piechoty i ośmiu pułków artylerii.

1 sierpnia pani Ewa Głowacka-Jabłońska, mieszkanka 
Hamburga wpisała się im do księgi pamiątkowej: „Polacy po- 
każcie Zachodowi, że są też „tacy”Polacy. Trzymam za was kciu
ki i duża buźka”. A inna pani stwierdziła: „miło nam było spot
kać rodaków w Wilhelmshaven, ekipę rajdu konnego Szlakiem 
Walk 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka - zdobywców 
Wilhelmshaven”.
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Opuszczenie RFN okazało się także nie takie proste. Celnicy 
nie mieli 600 marek w kasie, aby zwrócić kaucję i zaproponowali, 
aby przyjechać następnego dnia. Ale nazajutrz też nie mieli pie
niędzy. W końcu towarzysząca Wowce obywatelka holenderska 
zmusiła celników do pisemnego zaświadczenia, że wpłacą należ
ność na jej konto i 600 marek oddała ekipie.

W holenderskim Emmen, mieście w prowincji Drenthe, li
czącym 93 tysiące mieszkańców wyprawę powitał burmistrz 
Ton Lansen, a miejscowa gazeta „Emmer Weeklblad” stwierdzi
ła: „Pool Voigt oorlogspad”, a druga gazeta „Dagblad be Noord- 
Ooster” pisała: „Poolse soldatenzoon met paard naar Emmen”. 
Z kolei we fryzyjskim miasteczku Wirdum, liczącym 1300 miesz
kańców witała ich pani Anette Mulder, prezes Tow. Holendersko 
Polskiego, która prowadziła do Polski transporty z pomocą cha
rytatywną, odwiedzając nasz kraj dziesięć razy w roku. 3 sierpnia 
napisała o nich gazeta „Dagblad v/n Oosten”: „Poise avonturier 
zet stadhuis op z’n kop” ze zdjęciem ekipy, witanej przez burmi
strza. Także burmistrz miasteczka Renkum pan Henrik Brugge- 
mann witał ich 4 sierpnia w swym mieście nad dolnym Renem, 
z początkami w czasach rzymskich, liczącym 31 tysięcy mieszkań
ców. W przylegającym do niego Oosterbeek stoi pomnik poświę
cony pamięci brytyjskich lotników i spadochroniarzy. Wyprawa 
złożyła tam kwiaty i udała się do Nijmegen, najstarszego mia
sta w Holandii, liczącego wówczas 1991 lat i zamieszkałego przez 
160 tysięcy osób, gdzie podejmowała ich pani Cora Balthussen. 
Jako szesnastoletnia dziewczyna spotkała kilku błąkających się 
po wrzosowiskach polskich spadochroniarzy generała Stanisława 
Sosabowskiego. Wiadomo już było, że aliancki desant nie udał 
się. Spadochroniarze skoczyli, jak wiadomo „o jeden most za da
leko”. Wszędzie kręcili się uzbrojeni po zęby i wspierani przez 
czołgi żołnierze niemieccy. Pani Cora przechowała spadochronia
rzy w Driel z narażeniem życia, aż doczekali ofensyvfy alianckiej. 
Pani Balthusen, jako przedstawicielka „Komitetu Driel-Polen” 
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przekazała Wowce ziemię z Driel. A oni jechali dalej na południe 
i dotarli do Almelo, miasteczka z metryką z 1157 roku, liczącego 
63 tysiące mieszkańców, gdzie witał ich burmistrz Harry van Ro- 
ekel. „Dagblad De Noord-Ooster” napisał: „Wlodzimirz Brodecki 
arrivent met paard in Nederland”. Obok widniało piękne zdjęcie 
Wowki z koniem. Wyprawa pojechała dalej na południowy za
chód. Po drodze znajdowało się Hengelo, miasteczko założone 
w 1802 roku, liczące 81 tysięcy mieszkańców, które zostało zbom
bardowane w nocy z 6 na 7 października 1944 roku przez lotni
ctwo alianckie. Niszczyło ono liczne fabryki zbrojeniowe, pracu
jące dla Trzeciej Rzeszy. Niestety zginęło wtedy kilkudziesięciu 
mieszkańców i zostało zniszczone historyczne centrum. Potem 
udali się na południowy zachód - do Arnhem, gdzie gazeta „Ar- 
nhemse Courant” doniosła: „Pool te paard door provincie Gel- 
derland”. Stamtąd pojechali na zachód do Bredy, uważanej za 
najpiękniejsze miasto w Brabancji Północnej. Breda leży czter
dzieści kilometrów na północny wschód od Rotterdamu, a po
wstała w jedenastym wieku, jako lenno Cesarstwa Niemieckiego, 
z prawami miejskimi od 1252 roku. Wyprawa Wowki wjechała 
tam 6 sierpnia na główny plac miasta, Grotte Markt z Grote Kerk, 
gdzie stoi zamek z szesnastego wieku. Zwiedziła też Stare Mia
sto otoczone kanałami oraz siedemnastowieczne miasteczko be- 
ginek, czyli laickiego stowarzyszenia religijnego kobiet z począt
kami w dwunastym wieku, najpierw potępionego przez papieży, 
potem zrehabilitowanego, ale zniszczonego przez reformację. 
W Bredzie znajduje się silne skupisko polonijne, wywodzące się 
z grona żołnierzy 1 Dywizji Pancernej. Nic dziwnego, że Wowka 
został tam powitany entuzjastycznie przez pana Alfreda Wielisz- 
ka przewodniczącego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, oficera 
8 baonu „krwawych koszul” 1 Dywizji Pancernej oraz działaczy 
Polskiego Towarzystwa Katolickiego.

Ryszard Smożewski stwierdził potem w tarnowskim tygo
dniku TEMI: „ze łzami w oczach, z wielkim wzruszeniem tłumy 
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Holendrów witały, gościły naszą ekipę... Zatrzymywaliśmy się 
w miastach oswobodzonych przez polskich żołnierzy. Polski ofi
cer na koniu tam wjeżdżał, a Holendrzy głaskali jego konia. No 
i gdy kwaterowałem w słynnym z czasów wojny mieście Arnhem, 
nie musiałem rewidować duszy mojego sympatycznego gospoda
rza. On sam krok po kroczku wzdychając i stękając, wyznał mi 
pewien kompleks Holendrów który na ogól cicho w nich siedzą
cy gwałtownie się ujawnił, gdy polski oficer przypomniał im wa
leczność Polaków i pokorność Holendrów, postawionych na nogi 
przez polskich żołnierzy.” A samotny jeździec w polskim mundu
rze oficerskim jechał dalej, pozostawiając po sobie relacje praso
we, jak choćby tę z „Twentscher Courant” z 3 września 1989 roku 
z Almelo, która zaczynała się od słów: „Teppard volgt route van 
Bevrijders”.

Z Bredy wyprawa przejechała sześćdziesiąt kilometrów, uda
jąc się do Antwerpii, wstępując po drodze 6 sierpnia do Beringen, 
gdzie gościła w Domu Polskim „Szarotka”. Tam witali ich Mag
dalena Łazicka i Jacek Kryszak oraz prezes Komitetu Rodziciel
skiego Domu Polskiego „Szarotka” Stanisław Ciołek. 6 sierpnia 
wyprawa odwiedziła cmentarz 257 żołnierzy polskich w Lommel, 
gdzie stanął pomnik zaprojektowany przez Mariana Wnuka, rzeź
biarza z Warszawy. Tam też spotkali panią Elżbietę Grabowską 
z Brukseli. W nocy z 7 na 8 sierpnia dojechali do Antwerpii, gdzie 
przyjął ich konsul polski Zygmunt Bosiak. Czekał na nich w nocy 
i przywiózł im worek owsa. Potem wyprawa skręciła na południe, 
omijając Brukselę. Wowka i jego towarzysze dotarli do Waterloo, 
leżącego osiemnaście kilometrów na południe od Brukseli, gdzie 
jak wiadomo 18 czerwca 1815 roku zgasła nieodwołalnie gwiazda 
cesarza Napoleona Bonaparte. Wowka i jego towarzysze zobaczy
li w Waterloo pięćdziesięciometrowy kopiec z lwem brytyjskim 
na szczycie, który jak okazało się, był sypany przez jeńców fran
cuskich przez dwanaście lat. Tak zemścili się Brytyjczycy za upo
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korzenia, których doznawali przez kilkanaście lat od francuskich 
wojsk Napoleona.

Do Gandawy, miejscowości ongiś założonej przez Celtów 
u zbiegu rzek Leie i Skalda (stąd celtycka nazwa ganda, czyli 
zbieg) przyjechali 10 sierpnia. Tam poznali wielką przyjaciółkę 
Polski panią Setteire Wim, a także pana Józefa Czecha, byłego 
żołnierza i Dywizji Pancernej i prezesa „Poolse Oudstrijdersbond 
Gent”, organizacji polonijnej, liczącej 250 członków. Napisał on: 
„Jestem dumny, że są tacy ludzie, którzy nie zapomnieli o historii 
polskich żołnierzy, walczących o wolność naszej ojczyzny na ob
cej ziemi. Życzę powodzenia i wytwałości w dalszej drodze”. Do 
tych życzeń dołączył się (po polsku!) Belg Peter Vekerman. Wy
prawa odwiedziła również pracowników EXBUD-u na budowie 
hotelu „Flanders Expo”.

Zobaczyć Polaka w mundurze Hubala

W Gandawie oglądali katedrę świętego Bawona z trzynaste
go wieku, a w niej Ołtarz Baranka Mistycznego, składający się 
z dwunastu tablic w dwóch rzędach, zawierających w sumie 
250 postaci wykonanych w 1432 roku przez braci Huberta i Jana 
van Eyck. Zwrócili również uwagę na historyczne kościoły, klasz
tory, zamek hrabiów Flandrii z dziewiątego wieku oraz halę mięs
ną z piętnastego wieku, magazyn rybny z siedemnastego wieku, 
a także na średnowieczną śluzę warowną, Sukiennice (prawie jak 
w Krakowie) oraz zabytkowe domy cechowe.

Gandawę, jak wiadomo wyzwalała w dniach 11-12 wrześ
nia 1944 roku 1 Dywizja Pancerna, ale wcale nie oznaczało to 
dla miasta końca wojny. Dnia 1 stycznia 1945 roku odbyła się na 
niebie nad miastem jedna tu z największych bitew powietrznych 
II wojny światowej, gdzie przeciw samolotom Luftwaffe walczyły 
też polskie dywizjony 302, 308, 317.
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- Zauważyliśmy, że to miasto parad i festiwali, w tym filmo
wego. Tu mieszkańcy kochają kulturę i lubią bawić się - tak oce
nił Gandawę Wowka. - A Gandawianie niezwykle mili.

Stamtąd ruszyli do Abbeville nad Sommą, która tu wpada 
do kanału La Manche. Do miasta przybyli 12 sierpnia. Witał ich 
wicemer Gilbert Mathon. Poznali też pana Gabriela Rittera, wiel
kiego przyjaciela Polski, który zapoznał ich z dziejami Abbevil
le. Miasto ma metrykę z dziewiątego wieku, ale II wojna świato
wa także doświadczyła je strasznie. Abbeville zostało zniszczone 
bombardowaniem niemieckim w maju 1940 roku, a w rezulta
cie ciężkich walk zostało wyzwolone 3 września 1944 roku przez 
1 Dywizję Pancerną. Obecnie liczy 24 tysiące mieszkańców. W Ab
beville wznosi się pomnik poświęcony poległym w walkach w II 
wojnie światowej. W miejscowym dzienniku „Le Courier Picard” 
redaktor naczelny zamieścił zdjęcie Wowki na koniu, salutujące
go szablą i tekst: „Niektórzy Polacy, rozgromieni przez oddziały 
niemieckie z powodu dysproporcji środków do walki ewakuowali 
się aż do Londynu. W 1944 roku uczestniczyli w wyzwoleniu Pi- 
cardii. Syn jednego z tych dzielnych, twardych mocnych Polaków 
wrócił w te okolice w tym roku. W Abbeville salutował. Oddał 
cześć przed pomnikiem, poświęconym oswobodzeniu miasta.”

Z Abbeville wyprawa dotarła do Caen. To piękne miasto za
łożył Wilhelm Zdobywca i uczynił je stolicą Normandii. Obecnie 
szczyci się dwoma opactwami: jednym z fundacji samego Wilhel
ma, drugim królowej Matyldy, a także ruinami zamku z jedena
stego wieku, historycznymi kościołami i pałacami. Tam lądowała 
1 Dywizja Pancerna, która następnie rozpoczęła marsz na Fala
ise, po drodze natrafiając na niemieckie umocnienia w Cham- 
boise. Wyprawa zwiedziła resztki umocnień Walu Atlantyckiego 
w Dieppe, a 14 sierpnia Rouen. Tam wpisała się Monika Wosch- 
Miiller wraz z mężem Richardem, która stwierdziła: „Zobaczyć 
w Rouen Polaka w mundurze Hubala na polskim^koniu przed 

katedrą gotycką, to niebywałe przeżycie. Życzymy dalszych suk-
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Wowka w Chambois. 1989

cesów tej ekspedycji i gorąco ją popieramy”. Wpisywali się też 
Francuzi, a m.in. Daniel Matón i Nathalie Gillot.

Wyprawa zaliczyła też Arromanches. Ten niewielki kurort 
nadmorski, w departamencie Calvados, liczący niewielu ponad 
czterystu mieszkańców stał się 6 czerwca 1944 roku centralnym 
miejscem lądowania wojsk alianckich na plażach Normandii. Po 
latach powstało tu imponujące muzeum. W Arromanches witał 
gości z Polski wiceprezydent Stowarzyszenia Kombatantów Wol
nych Francuzów pan Robert de Parimont, który oprowadził ich 
po muzeum. Potem Wowka zjawił się na zlocie żołnierzy 1 Dy
wizji Pancernej w Chamboise. Gazeta „Quest France” z Falai- 
se w tekście „Śladami 1 Polskiej Dywizji Pancernej Jeździec Pa
mięci” z 19 sierpnia napisała: „Wysoki, szczupły i brodaty pol
ski jeździec, opięty mundurem z ostatniej wojny przemierza całą 
Europę, ażeby ukwiecić makami sławne miejsca, gdzie walczyła
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1 Polska Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka. Taka i tak 
zachowująca się osoba mogłaby wydawać się nieco anachronicz
na, a pojawienie się na zatłoczonych arteriach komunikacyjnych 
dowódcy Włodzimierza Brodeckiego, usadowionego na swym ko
niu jest naprawdę zaskakujące. Tymczasem około 40 osób, wśród 
których znalazł się kapelan polski, wielu merów i kombatantów 
zebrało się na cmentarzu d’Urville-Langannerie w czwartek oko
ło godziny 11,00, aby przyjąć tego niezwykłego jeźdźca pamięci. 
Trzeba wiedzieć, że ta pobożna wędrówka zaczęła się dużo wcześ
niej i że już pięć lat temu ten sam dowódca na tym samym koniu 
udał się do Włoch, pod Monte Cassino, gdzie na miejscach krwa
wych walk obficie kwitną maki. Tego roku trasa przejazdu zaczęła 
się 29 lipca w Krakowie i biegła przez Niemcy, Holandię, Belgię 
i Francję, aby zakończyć się 1 września w Polsce, gdzie będzie 
obchodzona rocznica rozpoczęcia drugiego światowego konflik
tu. Ekipa towarzysząca wyposażona w dwa samochody składa się 
z operatora polskiej TV, fotografa, kierowcy-tłumacza i przedsta
wiciela polskiego przedsiębiorstwa budowlanego EXBUD, które 
sponsoruje to widowiskowe i wzruszające działanie. We czwartek 
więc odbyła się na cmentarzu krótka uroczystość: jeździec przy
szedł oddać hołd przed mauzoleum na progu którego położył bu
kiet maków, biorąc uprzednio z jednego grobu nieco ziemi, aby 
zawieźć ją do uświęconego miejsca w Polsce (kościół garnizono
wy w Kielcach). Jutro będzie Falaise, Chamboise... 25 tysięcy ki
lometrów przebytych w Europie przez tego niezwykłego świadka 
polskiej wierności bohaterom poległym w wojnie”.

Wowka dotarł więc do Falaise, gdzie przed czterdziestu pię
ciu laty toczyły się główne walki. Miasto słynne było zamku z dzie
siątego wieku i fontanny Arletty, również z tego okresu. Tu koło 
fontanny książę Normandii Robert ujrzał piękną praczkę Arlettę 
i wyznaczył jej schadzkę w zamku. Arletta przyjechała na koniu 
przez główną bramę. Gdy już zaszła w ciążę miała'sen, że zrodzi 
drzewo, które rzuci cień na Normandię i Anglię. Wkrótce potem
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Wowka w Falaise 1989

urodziła Wilhelma, który w 1066 roku podbił Anglię. Miasto Fa
laise zostało dokładnie zniszczone w czasie walk w sierpniu 1944 
roku. Tamtejsi mieszkańcy, a wśród nich Edmund Wiśniewski 
opowiadali Wowce, że gdy 17 sierpnia do miasta wkroczyli żoł
nierze kanadyjscy, zastali morze ruin. Nie wiedzieli nawet, gdzie 
znajdują się poszczególne ulice. Dowódca zdecydował wówczas, 
że buldożery przeryją czterometrowy pas przez środek miasta, 
mający służyć celom komunikacyjnym. Wyprawa zwiedziła tak
że cmentarz w Potigny, gdzie leżą pochowani żołnierze 1 Dy
wizji Pancernej. Tam spotkali pana Wincentego Sławińskiego 
z 24 pułku ułanów 10 Brygady Kawalerii Pancernej i żołnierzy 
1 Pułku Pancernego, a także kombatantów z 1 Armii Kanadyj
skiej, w skład której, jak wiadomo wchodziła także 1 Dywizja Pan
cerna. Kanadyjczycy również zapłacili krwawą daninę za wyzwa
lanie Francji. Na cmentarzu byli obecni polski konsul generał-
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ny Marian Janikowski i jego zastępca Andrzej Drożdż. Wyrazili 
oni uznanie dla patriotycznej postawy Wowki, który w oryginalny 
sposób oddał hołd poległym żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie.

Z Falaise ekipa Wowki 22 sierpnia dotarła do Paryża. Tam 
zatrzymała się u polskiego lekarza, który trzymał konie i osiołka. 
Wowka postanowił na koniu dotrzeć do wieży Eiffla. W tym celu 
wyruszył sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza, znajdującego się 
po drugiej stronie Sekwany. Wszyscy ostrzegali go, że nie uda mu 
się. Mimo to Wowka dojechał koniem do wieży. Chciał jeszcze 
dotrzeć do Łuku Triumfalnego, ale tym razem rzeczywiście mu 
się nie udało. Po opuszczeniu Paryża wyprawa ruszyła na połu
dniowy wschód, gdzie po przejechaniu 250 kilometrów dotarła 
do Montmort. Tam oglądali wspaniały średniowieczny, majesta
tyczny i elegancki zamek, z wieżą, gdzie znajdowała się spiral
na rampa dla koni, wiodąca na duży taras widokowy. Na górze 
Wowka wysłuchał „cudownego pandemonium wiatru” (określe
nie Victora Hugo).

Potem wyprawa udała się przez Dijon, Besancon, Stras
burg, Karlsruhe, Heilbrun liczącą osiemset kilometrów trasą do 
Norymbergi, którą jednak ominęła i ruszyła przez Pilzno dwie
ście pięćdziesiąt kilometrów do Pragi. Tu zatrzymali się dzień, 
który przeznaczyli na zwiedzanie. Podejmowali ich pracownicy 
miejscowego EXBUD-u. Granicę z Polską Wowka przekraczał 
w Cieszynie. 1 września Wowka zameldował się w Krakowie. Tam 
czekał na niego Tadeusz Tchórz. Napisał potem w jego księdze 
pamiątkowej: „Byłem o godzinie 7,00 rano w Ośrodku Jazdy 
Konnej „Pegaz”. Wowki Brodeckiego nie zastałem, ale za to prze
piękny widok „Kamei”, klaczy, której jeszcze jestem właścicielem 
przyprawił mnie o drżenie serca. Czekałem cierpliwie na twórcę 
sukcesu, w międzyczasie pojąc i karmiąc konia. Wypatruję pilnie. 
Jest, idzie. Spontaniczne powitanie. Gratuluję Ci sukcesu Wow
ka! Nawet gdybyś nie znalazł takiego sponsora, jakim był EX-
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BUD, wiem, że dałbyś sobie radę w zorganizowaniu tego przed
sięwzięcia szczytnego, nad wszechmiar patriotycznego. Następny 
etap samotnego rajdu, to Katyń, a idzie powoli ku temu, że i ten 
obszar zakazany trzeba będzie odwiedzić i złożyć hołd pomordo
wanym oficerom Polski przedwrześniowej.”

W teatrze Wowka dowiedział się, że sprawdziły się jego oba
wy: skoro nikt z aktorów nie poparł Henryka Giżyckiego, ten po
stanowił odejść. Henryk Giżycki kierując teatrem przez dziesięć 
lat miał czym poszczycić się: „Betlejem Polskie” Lucjana Rydla 
było grane 417 razy, „Zemsta” Aleksandra Fredry 234 razy. Rów
nież „Hiob” Karola Wojtyły ze znakomitą rolą Wacława Ulewi- 
cza święcił zasłużone sukcesy. Podobały się także „Szelmostwa 
Skapena” w reżyserii Tadeusza Kwinty. Ale ostatnie dwa lata, 
jak wiadomo nie bardzo służyły Teatrowi Ludowemu, choć pró
bowano ratować się „Baśnią o rycerzu Gotfrydzie”, „Opowieścią 
wiglijną” Karola Dickensa, „Fantazym” Juliusza Słowackiego, 
„Dożywociem” Aleksandra Fredry, czy nawet Teatrzykiem „Zie
lona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, oraz „Historią 
o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” według Mikołaja 
z Wilkowiecka. Ale kogo obchodziła „Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej (premiera 17 czerwca 1989), gdy w dzień póź
niej odbyła się druga tura częściowo wolnych wyborów do Sej
mu i Senatu. Odrodzona „Solidarność”, już wcześniej odniosła 
miażdżące zwycięstwo i wyborcy w drugiej turze mogli wybierać 
posłów na nieobsadzone z powodu zlekceważenia przez społe
czeństwo tzw. Listy Państwowej. Na listach w drugiej turze nie 
było już kandydatów „Solidarności”, lecz mimo wszystko miała 
ona wpływ na wybory, rekomendując konkretnych kandydatów 
z PZPR i stronnictw sojuszniczych, którzy w jej opinii sprzyjali 
nowemu związkowi i mieli tzw. reformatorskie podejście. Tak to 
rodziła się nowa epoka, a problemy krakowskiego drobnomiesz
czaństwa przed I wojną światową, przedstawiane wtedy na sce
nie nowohuckiej nic nie miały się do niej. Nowy dyrektor Teatru
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Ludowego Jerzy Feliks Fedorowicz, urodzony w 1947 roku w Po
lanicy był synem Eugeniusza Fedorowicza i Aliny z domu Kłopo- 
towskiej. Oboje rodzice walczyli w ruchu oporu na Podlasiu. Ali
na, dowódca drużyny sanitarnej 1 baonu 34 pułku piechoty AK 
brała m.in. udział w akcji zdobycia szczątków rakiety V2 w oko
licy Mierzwina nad Bugiem, dostarczonej potem przez wywiad 
Komendy Głównej AK do Londynu, a Eugeniusz obsługiwał ra
diostację partyzancką w tym samym, 34 pułku piechoty AK. Po 
wojnie oboje znaleźli się w oddziale Ruchu Oporu AK „Zenona”, 
a potem w oddziale WiN. Po ujawnieniu się przed władzami ko
munistycznymi w ramach tzw. amnestii w 1947 roku Fedorowi
czowie przenieśli się do Polanicy, a potem osiedlili się w Krako
wie. Eugeniusz po zdaniu egzaminu eksternistycznego został ak
torem w Teatrze Rozmaitości w Krakowie, Alina ukończywszy 
studia w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie kierowała 
szkołą specjalną dla dzieci-pacjentów przy Akademii Medycznej 
w Krakowie, a potem Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym przy 
Szpitalu imienia Stefana Żeromskiego w Nowej Hucie, następnie 
zaś została dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Insty
tutu Pediatrii w Prokocimiu. Wowka miał okazję poznać ją i był 
pod wielkim wrażeniem jej osobowości. Natomiast Jerzy Fedoro
wicz ukończył w 1969 roku studia aktorskie w Państwowej Wyż
szej Szkole Teatralnej w Krakowie. Przez jeden sezon grał w Tea
trze Rozmaitości, czyli w późniejszej „Bagateli”, potem w Teatrze 
Dramatycznym w Szczecinie, zaś od 1971 roku w Starym Teatrze 
imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Pozostał mu wierny 
do momentu powołania go na dyrektora Teatru Ludowego. Za
grał też w 22 filmach, a m.in. w „Koperniku”, „Potopie”, „Nocach 
i dniach”, „Pani Bovary, to ja”, „Idolu”, „Magnacie”, „Dekalogu” 
oraz w dziesięciu serialach, a m.in. „Układzie krążenia”, „Życiu 
na gorąco”, „Królowej Bonie”, „Polonia Restituía”, „Najdłuższej 
wojnie w nowoczesnej Europie” i „Pograniczu w ogniu”. Po wy
reżyserowaniu spektaklu „Tęsknota za Frisco” składającego się
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z piosenek Juliana Tuwima udał się w trzymiesięczną podróż 
morską do Chin i Japonii, jako oficer kulturalno-oświatowy na 
statku wycieczkowym. Po powrocie otrzymał, jak stwierdził „za
skakującą propozycję”, ale przyjął ją, choć koledzy pukali się zna
cząco w czoło. Reakcje miłośników teatru były inne. Ci, którzy 
znali wcześniej Jerzego Fedorowicza cieszyli się z jego nominacji. 
Jerzy Fedorowicz oświadczył:

- Mam zamiar zaproponować coś i takiemu widzowi, który 
jeszcze nigdy dotąd nie był w teatrze.

I zaproponował... „Człowieka z marmuru”. Premiera odby
ła się i grudnia 1989 roku. Wowka zagrał w sztuce rolę krzyka
cza partyjnego. Siedział na widowni i co chwila krzyczał: „PZPR 
niech żyje”! Niezbyt zorientowani widzowie usiłowali go uciszyć. 
Ci, którzy go znali, ze zdumieniem obserwowali jego rzekomą 
przemianę ideową. Przecież nigdy Wowka nie należał do partii! 
Dopiero, gdy nastąpił finał sztuki i aktorzy zaczęli kłaniać się pub
liczności, Wowka wkroczył na scenę i dołączył do nich, widzowie 
zrozumieli, że on po prostu tu grał. Wowka dowiedział się też, 
że jego przyjaciel z kościoła w Mistrzejowicach ksiądz Kazimierz 
Jancarz został proboszczem w Luborzycy. Założył tam Parafialne 
Gimnazjum Gospodarcze (szkoła o profilu średnim), drukarnię, 
wydawał „Krzyż Luborzycki”, uruchomił nawet rozgłośnię radio
wą. Wkrótce potem zaprosił do siebie Wowkę i zaproponował mu 
organizowanie spotkań teatralnych dla parafian, które odbywały 
się, aż do nagłej śmierci księdza, która nastąpiła 25 marca 1993 
roku. Tymczasem Jerzy Fedorowicz szukał formuły, którą mógł 
przyciągnąć widzów i wprawić ich w stan euforii. Zdecydował się 
na wystawienie „Kolejki” Wladymira Sorokina, której premiera 
odbyła się 20 stycznia I990 roku. Ale widzom nie spodobała się 
opowieść o perypetiach klientów sklepowych, którzy, niczym bo
haterzy Samuela Becketa czekali nie tyle na Godota, ile na dosta
wę towaru. Jerzy Fedorowicz sięgnął więc po sprawdzony reper
tuar: „Iwona księżniczka Burgunda” w reżyserii Jerzego Stuhra.
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Ten znakomity aktor nie miał wcześniej szczęścia do reżyserki. 
Tylko raz reżyserował w 1985 roku „Kontrabasistę”. Ale w od 
1990 roku dzięki Jerzemu Fedorowiczowi mógł on realizować 
swe pomysły również jako reżyser.

30 marca 1990 roku odbyła się premiera „Policji” Sławo
mira Mrożka w reżyserii Rafała Maciąga. Już kiedyś znany kry
tyk literacki Jan Błoński stwierdził, że „Policja” była „gwałtownie 
antystalinowska, antytotalitarna, antyreżimowa”, choć pomysł 
stworzenia przez policję opozycji, aby uwiarygodnić konieczność 
swego istnienia i dać jej „pełno roboty” nie był nowy. Stosowa
ła go już carska ochrana, a potem sowiecka czerezwyczajka. Sła
womir Mrożek ujawnił jedynie absurd, tkwiący w pomyśle. Ale 
czy nowohucka inscenizacja miała służyć przypomnieniu, że jesz
cze niedawno w naszym kraju funkcjonowały podobne mechani
zmy? I jak tu odróżnić prawdziwych opozycjonistów od ’’farbo
wanych”? Do dziś zwolennicy lustracji w Polsce mają pełne ręce 
roboty, bo jak mówi obiegowe powiedzonko, bezpieka za darmo 
pieniędzy nie brała.

Wydarzeniem artystycznym sezonu w Teatrze Ludowym stał 
się „Port wielki, jak świat” prezentujący piosenki Jacques Bre- 
la w reżyserii Marty Stebnickiej (premiera 24 czerwca 1990). 
Wojciech Młynarski, tłumacz tekstów tych piosenek stwierdził, 
że Jacques Brel śpiewając wyraża uczucia „w stanie najwyższego 
natężenia”.

W czasie przerwy urlopowej doszła Wowkę smutna wia
domość: 12 lipca w wieku 53 lat zmarł Wacław Ulewicz. Wow- 
ka poznał go w Kielcach. Wacław Ulewicz, Wołyniak, rodem 
z Ostrówek absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Warszawie przez 30 lat występował na scenach Bydgoszczy, 
Olsztyna, Szczecina, potem grał w Teatrze Ludowym, w „Żerom
skim”, a po powrocie do teatru w Nowej Hucie reżyserował sztu
ki. Miał na swym koncie role w filmach i seriałaĆh, m.in. „Czar
ne chmury”, „Hubal”, „Ile jest życia”, „Orzeł i reszka”, „Polskie

*



r 239

drogi”, „Za metą start”, „Rówieśnicy”, „Gdzie woda czysta i tra
wa zielona”, „Ślad na ziemi”, „Hotel klasy Lux”, „Wysokie loty”, 
„Zerwane cumy”, „Polonia Restituta”, „Spotkanie na Atlantyku”, 
„Zamach stanu”, „Krótki dzień pracy”, „Katastrofa w Gibratla- 
rze”, „Godność”, „Czas nadziei”, „Złoty pociąg”, „Rzeczpospoli
tej dni pierwsze”. O Wowce zawsze wyrażał się w superlatywach. 
Twierdził, że ceni go za dowcip i inteligencję i zawsze cieszył się 
ze spotkania z nim.

- Był naprawdę wielkim aktorem - uważa Wowka. - Potrafił 
grać z wielkim uczuciem, wprost przejmująco, co pokazał w dość 
trudnej roli w „Hiobie”.

Na początku wakacji 1990 roku odezwał się Wojciech Su
kiennik. Okazało się, że założył on w Chicago „Radiostację 1490” 
i biuro podróży. Zatelefonował on do Wowki z prośbą, aby zna
lazł on miejsce na „wakacje w siodle” dla dzieci Polonii chicagow
skiej. Wowka zaproponował, aby pojechały do Zabajki w woje
wództwie rzeszowskim. Wojciech zgodził się:

- Zaraz zatelefonuje do ciebie mój dziennikarz. Opowiesz 
mu o tej miejscowości.

W lipcu 1990 roku krakowski sąd rozwiązał małżeństwo 
Wowki z Anią Bizukojć. Ania, studentka germanistyki UJ, która 
od 1 sierpnia 1988 roku pracowała w Teatrze STU, jako specja
lista do spraw zagranicznych, rozwiązała 31 grudnia 1989 roku 
umowę z teatrem i zamieszkała we Freiburgu, gdzie otrzymała 
szansę studiowania na uniwersytecie. Jako zdolnej tłumaczce za
oferowano tam pracę w tym zawodzie, zamierzała więc pozostać 
w tym mieście. Natomiast Wowka nie miał zamiaru przeprowa
dzać się do Niemiec. Uważał, że jego miejsce, jako Polaka jest 
w Polsce, choć oczywiście chętnie podróżował za granicę, wzorem 
dawnych Sarmatów, którzy traktowali tego typu podróże, jako 
rodzaj nauki i zdobywania doświadczeń życiowych. Ania wyszła 
w końcu za mąż za pana Knacka, ma córkę i jest adiunktem w Se
minarium Słowiańskim Uniwersytetu we Freiburgu.
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10 grudnia 1990 roku Wowka otrzymał nagrodę Ministra 
Kultury i Sztuki za wieloletnią działalność społeczną w dziedzinie 
upowszechniania kultury teatralnej, w tym za pracę organizacyj
ną i inicjatywy programowe w ogólnopolskim konkursie „Bliżej 
teatru”.

W początkach 1992 roku u Wowki w Teatrze Ludowym zja
wił się Jacek Wojciechowski. Miał do zaproponowania spektakl 
jednego aktora, który nagrał na kasecie: „Most niebroklyński” 
Edwarda Stachury. W pewnym momencie stwierdził:

- Toż to ja do ciebie telefonowałem z Chicago dwa lata 
temu.

Jacek Wojciechowski ukończył studia w PWST w Krakowie i 
przez dwa lata (1985-87) występował w Teatrze STU. Potem pra
cował w radiostacji Sukiennika w Chicago, jako lektor, aby po 
pięciu latach wrócić do kraju. Dyrektorowi Jerzemu Fedorowi
czowi spodobał się jego spektakl i wkrótce Jacek Wojciechowski 
zagrał go na scenie „Nurtu”.

Na 10 października 1992 roku Wowka został zaproszony do 
kościoła św. Krzyża w Krakowie przy placu św. Ducha na spek
takl „Kazania Piotra Skargi” w wykonaniu Henryka Giżyckiego 
i reżyserii Ryszarda Smożewskiego. Spektakl sfinansował mec. 
Zbigniew Chojnacki, starszy Arcybractwa Miłosierdzia, właści
ciel Hotelu Pollera. Tam Wowka poznał panią Grażynę Bryniak, 
absolwentkę turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego, pra
cującą wówczas, jako specjalistka do spraw zagranicznych w Cen
trum Młodzieży imienia Henryka Jordana. Wowka ani przypusz
czał, że ta znajomość przemieni się wkrótce w głębsze uczucie...

26 lutego 1993 roku w Krakowie powstał Małopolski Od
dział Stowarzyszena Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskie
go. Nagle krakowianie uświadomili sobie, że generał Jan Henryk 
Dąbrowski, to syn Ziemi Krakowskiej, urodzony w Pierzchowie 
kolo Gdowa. Przewodniczącym oddziału został pr6f. dr hab. Ka
zimierz Józef Bielenin (urodzony w 1923 roku w Brzeszczach), hi-
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storyk sztuki i archeolog, były dyrektor Muzeum Archeologiczne
go Polskiej Akademii Umiejętności. To on kierował badaniami na 
terenach górnego brzegu Wisły, na budowie Nowej Huty i w Gó
rach Świętokrzyskich nad starożytnym hutnictwem i górnictwem 
rud żelaza. Dzięki temu zostało odkryte największe centrum gór
nictwa i hutnictwa żelaza w Europie Środkowej poza granicami 
Imperium Romanum. Jako dyrektor Muzeum Archelogicznego 
w Krakowie organizował wielkie wystawy międzynarodowe. Na
pisał ponad 150 publikacji w wydawnictwach polskich i zagra
nicznych, w tym „Starożytne górnictwo i hutnictwo w Górach 
Świętokrzyskich”. Jako przewodniczący oddziału małopolskiego 
Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, po
stanowił odbudować kopiec generała Jana Henryka Dąbrowskie
go w Pierzchowie i zwrócił się do Wowki z propozycją współpracy. 
Jak okazało się, Wowkę rekomendował Jan Janowski (1928-98) 
profesor Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutni
czej, w latach 1976-91 poseł na Sejm, a w latach 1989-91 wicepre
mier RP i prezes Komitetu Badań Naukowych, długoletni działacz 
Stronnictwa Demokratycznego. Tak oto Wowka został działaczem 
Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego.

** *

Od pewnego czasu zaczęły pojawiać się w Krakowie pogłoski 
o przyjeździe Stevena Spielberga. Miał on zamiar kręcić tu film 
„Lista Schindlera”. Kim jest Steven Spielberg, zapewne wszyscy 
interesujący się filmem w mieście wiedzieli. Któż nie znal fan
tastycznych przygód archeologa Indiany Jonesa, szukającego 
zaginionej Arki Przymierza, czy walczącego z krwawą sektą bo
gini Kali? Steven Spielberg urodzony w 1946 roku w Cincinnati 
(Ohio) absolwent anglistyki Uniwersytetu Long Beach w Kalifor- 
ni już w 1969 roku dostał nagrodę na festiwalu filmowym w Can
nes za film „Ambles”, „Szczęki” w 1975 roku, „Bliskie spotkania
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trzeciego stopnia” w 1977 roku, „Poszukiwacze zaginionej Arki” 
w 1981 roku „Indiana Jones. Świątynia zagłady” w 1984 roku 
i „Indiana Jones Ostatnia krucjata” w 1989 roku ugruntowały 
jego światowa sławę.

Ale kim był Oskar Schindler?
Nazwisko to pojawiało się od czasu do czasu w rozmowach 

w środowiskach żydowskich i o dziwo w pozytywnym kontekście. 
Żydzi opowiadali o niemieckim przedsiębiorcy, który przyjechał 
do Krakowa na początku okupacji hitlerowskiej. Założył „Deu
tsche Emalienfabrik” przy ulicy Lipowej i zatrudniał, jako dar
mową siłę roboczą Żydów, dostarczonych mu, niczym niewolni
ków przez władze okupacyjne. Oskar Schindler, który nie żałował 
pieniędzy na bankiety, łapówki i prezenty stawał się popularny 
w środowisku niemieckim w Krakowie. Jednocześnie jednak spo
ro Żydów znalazło azyl w jego fabryce, gdzie traktowano ich po 
ludzku i zapewniano względne bezpieczeństwo, podczas gdy ich 
ziomkowie ginęli na ulicach getta. Gdy w 1943 roku Heinrich 
Himmler zdecydował o „Endlósung” czyli „ostatecznym rozwią
zaniu” kwestii żydowskiej, w Oskarze Schindlerze nagle obudzi
ło się sumienie. Postanowił uratować swych pracowników. Hit
lerowcy zlikwidowali getto w Krakowie. Znaczna część zamiesz
kałych tam Żydów zginęła. Dla reszty hitlerowcy utworzyli obóz 
koncentracyjny w Płaszowie, gdzie dopełniał się dramat krakow
skich Żydów. Komendant obozu Amon Goeth stał się ich ist
nym katem. Oskar Schindler zaczął wykupywać od niego swych 
żydowskich pracowników, twierdząc, że potrzebuje ich do pro
dukcji w fabryce, pracującej przecież dla frontu. W miarę zbliża
nia się wojsk sowieckich Oskar Schindler w dramatycznych oko
licznościach ewakuował swych pracowników wraz z fabryką do 
Czech, gdzie wszyscy doczekali upadku Hitlera. Tak oto uratował 
1100 Żydów od zagłady.

Jednym z uratowanych był Leopold Pfeffęnberg (1913- 
2001), urodzony na krakowskim Podgórzu przy ulicy Kałwa-
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ryjskiej. Ukończył on fizykę i filozofię na UJ i był nauczycielem 
w szkole średniej. Jako oficer rezerwy WP wziął udział w kam
panii wrześniowej 1939 roku. Został ranny w bitwie nad Sanem 
i znalazł się w szpitalu, zagarniętym przez wojska niemieckie. 
Potem uciekl z niewoli, aby w 1941 roku trafić do krakowskiego 
getta. Przeszedł on wraz z Schindlerem całą okupacyjną odyseję. 
Po wielu latach osiadł w Los Angeles, gdzie w Beverly Hill otwo
rzył sklep z wyrobami ze skóry. Pewnego dnia zawitał do niego 
australijski pisarz Thomas Keneally, który chciał kupić skórzaną 
walizkę.

- Skoro pan jest pisarzem mam dla pana niesamowity te
mat - rzeki Poldek Pfeffenberg. I opowiedział mu historię Oskara 
Schindlera. Thomas Keneally urodzony w 1935 roku w Nowej Po
łudniowej Walii w Australii, uważany za najlepszego pisarza tego 
kontynentu „kupił” temat. I nie pożałował. Gdy reżyser Steven 
Spielberg poznał, zresztą też dzięki Poldkowi książkę Thomasa 
Kenallyego „Lista Schindlera” nie marzył o niczym innym, jak ojej 
sfilmowaniu. Marzenie zaczęło oblekać się w rzeczywistość. Ste
ven Spielberg namówił Stevena Ernesta Bernarda Zailliana, aby 
napisał scenariusz adaptacyjny książki Thomasa Keneally’ego. 
Gdy to się stało Steven Spielberg przyjechał wraz ze swą ekipą 
24 lutego 1993 roku do Krakowa, gdzie zamieszkał w tzw. Zielo
nym Dole, wówczas w ośrodku recepcyjnym Urzędu miasta Kra
kowa. W skład jego ekipy wchodzili Jerzy Molley, Branko Lustig, 
a także Lew Rywin, jako kooproducent filmu. Oczywiście towa
rzyszył im, jako konsultant Poldek. Kierownictwo produkcji fil
mu zainstalowało swe biuro w motelu „Krak”. Zaczęły się przy
gotowania do zdjęć filmowych. Filmowany miał być Kraków, a 
zwłaszcza Kazimierz, czyli przede wszystkim ulica Szeroka. Już 
1 marca o godzinie piątej rano zgłosili się do studia TV w Łęgu 
statyści. Miało ich być dwustu. Przyszło pięciuset. Pierwsza scena 
filmu: sprzątanie śniegu przez grupę Żydów miała być nakręcona 
przed fabryką Schindlera przy ulicy Lipowej...
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Dzieje powstawania filmu opisał Franciszek Palowski, nie 
ma więc sensu ich tutaj przytaczać. Jaką rolę w jego powstawaniu 
odegrał Wowka? Oto jego opowieść na ten temat:

- Gdy dowiedziałem się, że ma powstać taki film, udałem się 
do „Kraka” i spytałem wprost szefa produkcji, czy istnieje możli
wość zagrania w „Liście Schindlera”. Ten spojrzał na mnie i zwró
cił się do towarzyszących mu asystentów:

- Myślicie, że on się nadaje do rodziny Schindlera?
Z kolei oni przyjrzeli się mi i oświadczyli krótko:
- Nadaje się.
Tak oto stałem się członkiem żydowskiej grupy, która w fil

mie otaczała głównego bohatera. Do filmu wciągnąłem panią Ewę 
Dynię, jedną z moich pracownic, piękną brunetkę, a ona z kolei 
przyprowadziła swego syna Michała i córkę Agnieszkę. Zagrała 
żydowską matkę z dzieckiem.

Żyd, sługa, pisarz siczowy

- Producenci filmu „Lista Schindlera” chcieli, abym zgolił 
brodę, ponieważ przewidywali, że mogę wystąpić jeszcze w in
nych rolach, a m.in. oficera niemieckiego. Ale nie zgodziłem się 
i dobrze zrobiłem, bowiem gdy już nagrania miały się ku końco
wi, Stevenowi Spielbergowi ciągle jednak czegoś brakowało i gdy 
zobaczył mnie, nagle zdecydował:

- Nakręcimy początek filmu. Będzie to kolorowa sekwencja. 
Gdzieś w polskim miasteczku żydowska rodzina zapala świece na sza
bas. Wśród nich będzie znajdował się Wowka, jako głowa rodziny z 
Ewą Dynią, jako żoną. A potem nagle świece zgasną i zasnuje je dym.

Tak też się stało. Producenci znaleźli duży pokój w jednej 
z kamieniczek na Kazimierzu. Tam została nakręcona wspomnia
na scena. Przy okazji musiałem nauczyć się żydowskich modlitw 
na ogień i wino.
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Wotukajako Żyd 
w Liście Schindlera 1994

Dalej już był tylko film 
czarno-biały. Kolor pojawił 
się dopiero w ostatniej scenie 
na jerozolimskim cmentarzu 
przy grobie Oskara Schindle
ra, gdzie spotkali się ci, którzy 
przeżyli.

i kwietnia 1993 roku 
Wowka wjechał koniem „Cas
sino” na pierwsze piętro Klu
bu Garnizonowego przy ulicy 
Zyblikiewicza 1. Odbywało się 
tam właśnie spotkanie kadry 
oficerskiej utworzonego przed 
rokiem Krakowskiego Okrę
gu Wojskowego, na czele z ge
nerałem Zenonem Brykiem. 
Miał to być żart Prima Apri- 
lisowy, oczywiście uzgodnio
ny wcześniej z kierownikiem klubu majorem Zbigniewem Hero
dem. „Cassino” był koniem kaskaderskim, więc nie takie wyczyny 
miał na swym koncie. Ale najtrudniej koniowi było nie wjechać, 
lecz zejść z pierwszego piętra po schodach. Na szczęście razem 
z Wowką przebywała w klubie amazonka Krakowskiego Klubu 
Jazdy Konnej, Ela Śmiech, która opiekowała się koniem. Oboje, 
krok po kroku tyłem sprowadzali konia ze schodów. Udało się! 
Tak mimowolnie Prima Aprilis ufundował Wowka także sam so
bie. Ale czego nie robi się dla dowcipu.

* * *

Wowka po dwóch niedanych małżeństwach zarzekał się, że 
nie zrobi tego głupstwa po raz trzeci. A jednak miłość nie zna gra-
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nic i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakiego wypłata figla. I oto 
19 września 1993 roku Wowka poślubił Grażynę Bryniak. Ślub 
dawał im w kościele na Woli Justowskiej ksiądz prałat Jan Kowa
lik, wuj Grażyny, budowniczy kościoła w Zakopanem na Olczy, 
który właśnie wznosił nową świątynię pw. błogosławionej Anieli 
Salawy w Krakowie przy ulicy Kijowskiej.

19 lutego 1994 roku urodził się Włodek Brodecki.
Wkrótce potem Wowka ruszył na kolejny plan filmowy. Mia

nowicie reżyser Krzysztof Nazar zaproponował mu udział w spek
taklu telewizyjnym „Sen srebrny Salomei”. Potrzebował do tego 
koni i jeźdźców, więc odwiedził Krakowski Klub Jazdy Konnej, 
gdzie kierownictwo produkcji filmu podpisało stosowne umowy. 
Na planie filmowym Wowka ujrzał m.in. panie: Ewę Kaim, Annę 
Korcz, Marię Peszek, a także Andrzeja Grabowskiego, Olgierda 
Łukaszewicza, Daniela Olbrychskiego, Jerzego Radziwilłowi- 
cza, i Jerzego Trelę. A więc obsada doborowa. Akcja toczyła się 
m.in. koło zamku w Nowym Wiśniczu. Wowka dyrygował końmi. 
W jednej ze scen pogalopował na swym ’’Cassino” na wzgórze. 
Reżyser polecił powtórzyć galop, więc Wowka znowu ruszył. Ale 
za trzecim razem zaprotestował:

- Nie mogę zanadto sforsować konia. Musi mieć przerwę, 
aby odpocząć. Mogę co najwyżej zastąpić go innym koniem.

Przysłuchujący się dyskusji Daniel Olbrychski poparł Wowkę:
- Rzeczywiście konia nie można nadmiernie forsować. Zwie

rzę ma też ograniczone możliwości.
Tak oto spełniło się proroctwo Daniela:
- Może kiedyś, gdzieś, razem?

* * *

W maju 1994 roku Wowka, namówiony przez teściową wziął 
udział, jako kandydat w kampanii wyborczej do śafhorządów te
rytorialnych. Startó\vał z listy wyborczej nr 14 komitetu wybór-

<
f
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czego „Nowa Demokracja”, w okręgu wyborczym nr 13. Na spot
kaniach przedwyborczych tak przedstawiał swój program wy
borczy:

- W Radzie Miasta pragnę zająć się rozwojem ośrodków kul
tury w Nowej Hucie, zwiększeniem ich dofinansowania, jak rów
nież dofinasowaniem Teatru Ludowego. Chciałbym doprowadzić 
do przejęcia przez władze gminy szkół podstawowych, zawodo
wych, średnich, pomaturalnych, a także do uregulowania statu
su prawnego placówek służby zdrowia oraz objęcia pełną opie
ką środowisk kombatanckich. Jego hasłem wyborczym było: 
„Nie traćmy ducha. Siły dobra są potężniejsze”. 19 czerwca 1994 
roku odbyły się wybory. Niestety Wowka nie uzyskał wystarcza
jącej liczby głosów i nie został radnym miejskim. Ale nie przejął 
się tym specjalnie. W gruncie rzeczy nie bawiło go wysiadywanie 
w ławach sali obrad. Wołał siedzenie w siodle.

We wrześniu 1994 roku Stanisław Michno ogłosił, że zakła
da Teatr MIST (Międzyludzkie Inspiracje Sztuką Teatralną). Ten 
wówczas 58 letni aktor i reżyser, współpracujący od 1964 roku 
z krakowskimi teatrami w latach 1981-85 występował w Teatrze 
Polskim w Chicago, a od 1986 roku w Teatrze „Cricot 2”, zaś po 
śmierci Tadeusza Kantora w 1990 roku organizował zespół .Ak
torzy Cricot 2”. Powołując własny teatr zwrócił się do Wowki 
z propozycją współuczestnictwa w tym dziele. Tak oto Wowka zo
stał menedżerem teatru i członkiem zespołu aktorskiego.

W tym czasie zagrał w fińskim filmie „Liść szczęścia” dwie 
postaci: Żyda i Francuza. Do tego filmu trafił w nietypowy spo
sób. Zatelefonowała do niego żona attache kulturalnego ambasa
dy Finlandii w Warszawie, którą znał ze spotkań w klubie jeździe
ckim w Swoszowicach, gdzie uprawiała hippikę. Prosiła o pomoc 
fińskiemu reżyserowi w realizacji filmu o Światowym Kongre
sie Intelektualistów w Obronie Pokoju, który odbył się w dniach 
25-28 sierpnia 1948 roku w Wrocławiu. Na kongres przyjecha
ła niemal cala ówczesna lewicowa elita intelektualna świata. Byli
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tam Pablo Picasso, Paul Eluard, Ilia Erenburg, Julian Huxley, 
Fernand Leger, Fryderyk Joliot z żoną Ewą Joliot-Curie, Alek
sander Fadiejew, Anna Seghers, Michaił Szołochow. Ale w trak
cie kongresu część uczestników zorientowała się, że Sowiety chcą 
wykorzystać ich pobyt nie tyle do walki w obronie pokoju, ile 
w propagandzie polityki zagranicznej Związku Sowieckiego i po 
prostu opuściła Wrocław. Fińska reżyserka Anne Raatikainen 
opierając się na scenariuszu Anji Vammelvuona (1921-88) pi
sarza i poety, o lewicowych skłonnościach chciała przypomnieć 
kongres. W efekcie Wowka ustalił listę aktorów, zorganizo
wał nawet kostiumy i plenery. Zdjęcia powstawały w dniach od 
24 maja do 14 czerwca, m.in. w Teatrze im. Juliusza Słowackie
go i w Hotelu Pollera (2 czerwca), gdzie reżyserka ulokowała bal 
intelektualistów. Wśród aktorów Tadeusz Malak odtwarzał zna
nego rysownika Jean Effeila. W filmie zagrał też, zaangażowany 
przez Wowkę Marcin Kuźmiński aktor Teatru imienia Juliusza 
Słowackiego (wcześniej Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi), 
oraz Krystyna Malak (jako pielęgniarka), Andrzej Brehan, Anto
ni Kałużny, Zenon Maciak, Sylwester Sadowski, Tadeusz Stecura, 
Kazimierz Żaba, portierzy i strażacy z Teatru Ludowego, a nawet 
własna... teściowa, pani Leopoldyna Kowalik (jako Francuzka).

W dniach 17-23 maja 1996 roku Wowka pełnił rolę konsul
tanta do spraw koni w filmie „Tu się urodziłem” w reżyserii Jana 
Maciejowskiego. Akcja filmu oparta na powieści Włodzimie
rza Odojewskiego „Zasypie wszystko, zawieje” toczy się w czasie 
II wojny światowej na Kresach Wschodnich, gdzieś w rejonie 
Tembowli nad Seretem, gdzie żyją Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, 
Żydzi, pozostający w nieustannym konflikcie i walczący każdy 

z każdym. Poznaniak Włodzimierz Odojewski, który znalazł się 
tam w czasie okupacji hitlerowskiej obserwował, jako dziesięcio
latek działalność uzbrojonych watah, rabujących polskie dwory, 
rozwalających żydowskie kramy, palących kościół^ pacyfikują
ce wsie. Niektóre sceny zostały nakręcone w lasach w okolicach
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Ojcowa. Zagrały konie z KKJK, a także bryczka, wypożyczona 
przez Henryka Bugajskiego. Niezwykle trudną rolę zagrała klacz 
„Hurma”. Miała ona ciągnąć nieboszczyka zamarzniętego w bryle 
lodu, a potem wejść do pałacu Potockich w Krzeszowicach. Re
żyser zastanawiał się, jak skłonić konia, aby znalazłwszy się we 
wnętrzu pałacu sam przeszedł przed kamerą. Miał zamiar użyć 
cienkiej żyłki, którą mógłby pokierować koniem. Ale Wowka po
kazał koniowi, jak ma przejść i „Hurma” wykonała to bezbłęd
nie. Jeszcze raz Wowka dowiódł, że jest końskim czarodziejem. 
W filmie główną rolę odtwarzał wybitny aktor, 46 letni warsza
wiak Jerzy Radziwiłowicz. Miał on do zagrania trudny epizod: 
jazdę bryczką przez las z roszalałymi arabami. Epizod iście ka
skaderski. Wowka asekurował go siedząc pod bryczką i dyskret
nie kontrolując galop. Oczywiście kamera nie miała prawa go wi
dzieć. Wowce groziło zmiażdżenie kopytami, albo zaplątanie rąk 
lub nóg w szprychy kół bryczki. Ale przeżył tę jazdę bez wypadku. 
Reżyser nie mógł się go nachwalić, a Jerzy Radziwiłowicz także 
dziękował mu za pomoc w opanowaniu rozhukanych koni.

14 czerwca 1996 roku Wowka wystąpił w roli Dawida 
w „Mówcy”, sztuce na podstawie tekstów Tadeusza Kantora, 
Edwarda Stachury i Williama Shakespeare w reżyserii Stanisła
wa Michno w Teatrze MIST. Premiera sztuki odbyła się w Domu 
Kultury „Solvay” w Borku Fałęckim. Wowka odgrywając rolę Da
wida przedstawił mistyczne wizje swego bohatera, biadoląc nad 
nieszczęściami, jakie spotkały naród żydowski w czasie II woj
ny światowej i zastanawiając się, dlaczego tak sroga kara spot
kała „naród wybrany”. Rola ta zrobiła duże wrażenie na widzach. 
Wowka wcielił się bowiem w trudną rolę mistyka i proroka jed
nocześnie, recenzenta dziejów i wizjonera, który widząc nadcho
dzące nieszczęścia, chce je odwrócić. Ale już pracował nad inną 
tematyką, przygotowując się do Międzynarodowego Festiwalu 
Orkiestr Wojskowych. Rozpoczął się on 13 czerwca 1997 roku. 
Tym razem organizatorzy: kierownik artystyczny podpułkownik
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Wiesław Korniewski i kierownik muzyczny podpułkownik Stani
sław Szukalski zadbali o wzbogacenie scenografii zespołów. Na 
czele orkiestr mieli jechać kawalerzyści w mundurach ułanów 
Księstwa Warszawskiego z flagami państw, które zespoły repre
zentowali. Organizatorzy nawiązali kontakt z kawalerzystami, 
a w pierwszym rzędzie z Wowką, który w ich światku uchodził za
służenie za autorytet. On też na otwarciu festiwalu zaczynał po
chód orkiestr, jadąc przed orkiestrami reprezentacyjnymi Kra
kowskiego Okręgu Wojskowego i Pomorskiego Okręgu Wojsko
wego oraz marżonetkami z flagą polską. Inni jeźdźcy jechali przed 
kolejnymi orkiestrami: Trębaczy Kawalerii Armii Holenderskiej, 
Wojsk Ochrony Pogranicza Federacji Rosyjskiej oraz Przykarpa- 
ckiego Okręgu Wojskowego ze Lwowa. Pochód zamykał na ko
niu Krzysztof Sysło, trzymając flagę Unii Europejskiej. Pochód 
wkroczył na Rynek Główny i przy wielkim aplauzie zgromadzo
nej publiczności koncertował na otwarcie festiwalu.

20 listopada 1996 roku Wowka został wynajęty do seria
lu „Sława i chwała”, pokazującego dzieje polskiej inteligencji na 
przestrzeni lat 1914-47 w reżyserii Kazimierza Kutza. Twórcy se
rialu potrzebowali koni i jeźdźców. Złożyli więc wizytę w Teatrze 
Ludowym. Wowka został zaangażowany po castingu w „Zielonym 
Dole” na Woli Justowskiej. Wowka miał zagrać w pierwszym od
cinku „Verborgenhett” Lewkę - ukraińskiego sługę księżnej Ma
rii Bilińskiej, którą z kolei odtwarzała znakomita aktorka Maria 
Gładkowska, mająca za sobą udział w 26 filmach i serialach. Ak
cja działa się w 1914 roku na Ukrainie i w Odessie. Na wakacjach 
nad Morzem Czarnym przebywał kompozytor Edgar Szyller 
z siostrą Elżbietą i Józiem Royskim, korepetytorem Kazimierzem 
Spychałą, hrabią Józefem Myszyńskim i Olą kuzynką Józia. Treś
cią pierwszego odcinka były flirty, romanse i kontakty z bohemą 
rosyjską. W filmie zagrali m.in. Michał Żebrowski, Olgierd Łuka
szewicz i Zbigniew Zamachowski. Był to już czwarty film Micha
ła Żebrowskiego, wtedy 25 letniego aktora z Warszawy, którego

*
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talent miał wkrótce w pełni zabłysnąć na planie „Ogniem i mie
czem”. Natomiast znani, wybitni aktorzy: 51 letni chorzowianin 
Olgierd Łukaszewicz zagrał dotąd w 70 filmach, a 36 letni Zbi
gniew Zamachowski z Brzezin koło Łodzi, 40 filmach.

Wowa zagrał w finałowej sekwencji w dworku Bednarskich 
w Gdowie. Dwór palił się. Scena ta została odtworzona tak rea
listycznie, że dworek doznał znacznego uszczerbku i trzeba było 
potem zapłacić jego właścicielom odszkodowanie. W trakcie tej 
sceny Wowka wraz z Henrykiem Giżyckim znajdował się we
wnątrz, a kamera przez szybę rejestrowała ich grę. Potem Henryk 
Giżycki rozmawiał z Kazimierzem Kutzem, po czym oświadczył 
Wowce:

- Wiesz, co mi powiedział? Że tak straszliwie charaktery
stycznej twarzy, jak twoja, dawno już nie widział.

A drugi reżyser Zbigniew Gruz spytał Wowkę:
- Czy ma pan czas w przyszłym roku?
- To zależy - odparł ostrożnie Wowka.
- Będziemy kręcić „Ogniem i mieczem”. Chętnie widziałbym 

pana w naszej ekipie.
W styczniu 1997 roku Wowka został wynajęty przez fir

mę „Genezyp” reprezentowaną przez kostiumologa panią Mar
tę Nowak, jako konsultant do spraw koni w niemieckim filmie 
„Baron Münchhausen”. Sceny były nagrywane w jarze w Woli 
Justowskiej, tuż obok kościoła, w którym Wowka brał ślub. Za
grały w nim trzy kaskaderskie konie Wowki, a wśród nich słyn
ny „Cassino”.

W dniach 14-15 czerwca 1997 roku Wowka uczestniczył 
w kolejnej imprezie: Święcie ulicy Kanoniczej. Był to jeden z po
mysłów dyrektora Teatru Ludowego Jerzego Fedorowicza. Nag
le na tej jednej z najstarszych ulic Krakowa pojawili się śred
niowieczni rycerze, giermkowie, damy, komedianci, zakonnicy, 
a aktorzy Teatru Ludowego odegrali widowisko „Kurtyna Siemi
radzkiego”. Pojedynek na szable stoczyli Kmicic i Wołodyjowski.
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Wowka nadzorował walki konno, a jednocześnie walczył konno 
na kopie z Krzysztofem Sysło, a potem na topory i miecze. Tłukli 
się ostro, aż tarcze pękały. Umówili się, że gdy będzie ich obser
wować rodzina Krzysztofa, to wtedy „polegnie” Wowka. Gdy jed
nak przyjdą Grażyna i Włodek „polec” musi Krzysztof.

Choć 31 maja 1997 roku zakończyły się zdjęcia do „Sławy 
i chwały”, Wowka mimo to wrócił na jeden dzień do gminy Gdów. 
7 września 1997 roku odbyły się bowiem w Pierzchowie-Pierz- 
chowcu uroczystości dwustulecia powstania Mazurka Dąbrow
skiego. Stojący tam kiedyś kopiec generała Jana Henryka Dą
browskiego został, dzięki inicjatywie i energii działaczy Stowa
rzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego na czele 
z profesorem Kazimierzem Bieleninem, odbudowany pod patro
natem marszałka Sejmu przy pomocy żołnierzy z 3 Pułku Sape
rów z Dębicy. Poświęcenia kopca dokonał ksiądz biskup Albin 
Małysiak. Kopiec mający siedem metrów wysokości, a średni
cę podstawy osiemnaście metrów prezentował się imponująco. 
Wowka także włożył duży wkład w dzieło odbudowy, przywożąc 
ziemię z miejsc bitew z udziałem wojsk polskich, a więc z Mon
te Cassino, Falaise i Arnhem z dzięki czemu został uhonorowany 
w czasie uroczystości Medalem Pamiątkowym.

W lecie 1998 roku Wowka zagrał główną rolę w filmie do
kumentalnym „Trzy pogrzeby Kazimierza Wielkiego” w reżyserii 
krakowskiej reżyserki telewizyjnej Ireny Wollen. Szukała ona ak
torów, umiejących dobrze jeździć na koniu. Gdy spytała o takich 
zastępcę dyrektora Teatru Ludowego Jerzego Meissnera, on od 
razu stwierdził:

- Jest tylko jeden taki: Wowka Brodecki.
Nie była to łatwa praca. Scenariusz wymagał m.in. walki kró

la oszczepem na koniu z niedźwiedziem, w czasie którego Kazi
mierz spadł z konia i potykał się z niedźwiedziem pieszo. Wowka 
spadał zeń kilkakrotnie, ale zawsze umiejętnie, jak kot na cztery 
łapy. Reżyserka wymagała jednak, aby upadek ten wyglądał na
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Wowka i ułani Krakowskiego Szwadronu koło kopca Wandy

bardziej bolesny. Film był nakręcany na skraju Puszczy Niepoło- 
mickiej oraz w klasztorze kamedułów.

Zbigniew Gruz podtrzymał propozycję dotyczącą wystąpie
nia Wowki w filmie „Ogniem i Mieczem” i wpisał go na listę ak
torów, ale nie bardzo wiedział, w jakiej roli obsadzić. Sam Wow
ka widział siebie, tak jak sugerował Gruz, „gdzieś przy koniach”. 
Może ataman kozacki, może jeden z towarzyszy Skrzetuskiego? 
Ale Jerzy Hoffman stwierdził, że Wowka pasuje, jak nikt do roli 
pisarza wojska kozackiego. Wysoki, szczupły, o „inteligenckim” 
spojrzeniu... Nawet nie musiał być specjalnie charakteryzowany.

Pierwsze sceny zostały nakręcone jeszcze 13 październi
ka 1997 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 16 paź
dziernika operatorzy kręcili już sceny w kaplicy świętej Trójcy na 
Zamku w Lublinie. 20 października znaleźli się w warszawskim 
forcie Legionów, zwanym inaczej Fortem Sanguszki w Parku Ro-
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mualda Traugutta, znajdującego się między ulicami Sanguszki 
i Zakroczymską, a 23 października pracowali w Atelier Wytwór
ni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. W dniach od 23 do 
27 października filmowcy wykonywali zdjęcia w Klimkówce nad 
rzeką Ropą, w dniach od 28 do 30 października w Skansenie 
w Zubrzycy Górnej na Orawie. Dni od 2 do 5 listopada spędzili na 
Skałkach Twardowskiego w byłym kamieniołomie na Zakrzów
ku w Krakowie. Potem odwiedzili Ojców i Bramę Krakowską. 
W dniach od 7 do 11 listopada wykonywali zdjęcia w spichlerzu 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Wilanowie. I znowu 
zdjęcia w Forcie Sanguszki, a potem w atelier WFDiF.

Zimę twórcy filmu spędzili na porządkowaniu nakręconego 
materiału. W dniach od 18 do 21 lutego 1998 roku przebywali w 
atelier WFDiF. Ale już 23 i 24 lutego spędzili w Szumlinie koło 
Łącka. Tego samego dnia zjawili się na poligonie w Zielonce kolo 
Warszawy. W dniach 26-28 lutego kręcili sceny w Młocinach koło 
Warszawy. W dniach 2-10 marca przebywali w Muzeum Wsi Ma
zowieckiej w Sierpcu. 12 marca przybyli do Biskupina. Tamtejszy 
skansen miał udawać Sicz, a potem Czehryn. 16 marca 1998 roku 
operator filmowy po raz pierwszy skierował kamerę na Wowkę, 
jako na pisarza siczowego. O godzinie ósmej zaczęły się zdjęcia. 
Obok Wowki pojawili się Bohdan Stupka i Daniel Olbrychski. Po 
raz drugi spełniła się przepowiednia aktora sprzed 23 lat: „może 
kiedyś, może gdzieś razem?” Cała trójka odegrała wraz z innymi 
aktorami na majdanie siczowym w Domu Radnym na przedmieś
ciu Hassan Basza w Siczy słynną scenę lustracji, w której na sku
tek prowokacji, wynikłej z listów od Jeremiego Wiśniowieckiego, 
przewożonych przez Skrzetuskiego, a przejętych przez Tatarów 
stracili życie dwaj atamani. W Domu Radnym znajdował się je
dynie mały stół, przed którym zasiadł Wowka, jako pisarz woj
skowy. Atamanowie i koszowi siedzieli na skórach pod ścianami. 
Po rozpoczęciu narady przemówieniem Bohdana ■Chmielnickie
go, który oświadczył, że przechwycono listy od Jeremiego Wiś-

*
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niowieckiego i pana Grodzickiego do wielkiego atamana koszo
wego Zaćwilichowskiego i pułkownika czerkawskiego do atama- 
nów Tatarczuka i Barabasza, Wowka wstał i zaczął je odczytywać. 
Bohdan Chmielnicki oświadczył wtedy, że ataman koszowy, to 
„brat nasz i szczery przyjaciel” i list ten nie dowodzi, że spiskował 
przeciw Kozakom. Ale Tatarczukowi i Barabaszowi zarzucił zdra
dę. Zaakceptowała to tłuszcza kozacka, zwana „towarzystwem” 
i rozszarpała ich na majdanie na strzępy. Tym sposobem Chmiel
nicki pozbył się krytyków i oponentów. Nazajutrz Bohdan wyru
szył w pole, wiodąc zastępy wojsk kozackich. Obok niego jechał 
pisarz wojskowy Wowka.

Bohdan Stupka należy do grona najwybitniejszych aktorów 
ukraińskich. Urodzony w 1941 roku koło Lwowa studiował filo
logię ukraińską na lwowskim uniwersytecie, w Szkole Teatralnej 
we Lwowie oraz w Instytucie Teatralnym w Kijowie. Potem wy
stępował w Teatrze imienia M. Zamkowieckiej w Kijowie, a od 
1978 roku w Teatrze Narodowym im. Iwana Franko w Kijowie. 
Dostał wiele nagród teatralnych za kreowane przez siebie role, 
wśród których znalazły się kreacje szekspirowskie, gogolowskie 
i fredrowskie. Wystąpił też w siedemdziesięciu filmach, będąc wy
bitnym przedstawicielem tzw. ukraińskiej szkoły filmowej, m.in. 
w „Cieniach zapomnianych przodków”, „Kamiennej duszy”, „Ro
dzinie Kajdasza”, „Białym ptaku z czarnym znamieniem”, gdzie 
za rolę Oresta dostał Grand Prix na VII Moskiewskim Festiwalu 
Filmowym. Z Bohdanem Stupką Wowka mieszkał w jednym po
koju hotelowym. Razem jedli też śniadania. Mieli więc okazję do 
wielu rozmów i dyskusji.

- To człowiek o wielkiej kulturze - opowiadał potem Wowka 
o Bohdanie Stupce. - Ujął mnie swą znajomością historii Ukrai
ny i... Polski. Jemu podobał się mój stosunek do rzeczywistości. 
- Ty masz duszę watażki - stwierdził w pewnym momencie Boh
dan. Ale zaraz dodał: oczywiście w dobrym znaczeniu.
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Wowka zaprzyjaźnił się też z Maciejem Kozłowskim, odgry
wającym w „Ogniem i mieczem” rolę Krzywonosa. Czterdziestola
tek Maciej Kozłowski z Kargowej zadebiutował w 1980 roku rolą 
dworzanina w „Królowej Bonie”. Natomiast na scenie pojawił się 
w Teatrze Studio 83 imienia Juliana Tuwima w Łodzi 17 grudnia 
1983 roku, jako Delegat I w „Balu Manekinów” Brunona Jasień
skiego w reżyserii Bogdana Michalika. Studia aktorskie ukończył 
w połowie 1984 roku w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej TV 
i Teatralnej w Łodzi. Pięć lat grał w Teatrze Nowym w Pozna
niu. W 1988 roku przeniósł się do Teatru Studio w Warszawie. 
Od 1997 roku grał w Teatrze Narodowym. Rychło stał się jednym 
z najczęściej obsadzanych w różnych rolach przez reżyserów fil
mowych aktorów. Grał kmiecia, kryminalistę, krasnala, lekarza, 
oficera, barmana, dealera narkotyków, furmana, policjanta, dy
rektora, notariusza, generała. Wowka zetknął się z nim już na 
planie „Listy Schindlera”, gdzie Maciej Kozłowski zagrał eses
mana, biorącego udział w likwidacji getta krakowskiego. Wow
ka zaprzyjaźnił się również z Aleksandrem Wysockim, bratem 
skądinąd nam już znanego Piotra Wysockiego, grającym w „Og
niem i mieczem” rolę atamana Suchoruki, mianowanym świeżo 
kozackim pułkownikiem, który udał się z poselstwem do księcia 
Jeremiego Wiśniowieckiego od Bohdana Chmielnickiego i przy
płacił to wbiciem na pal. Aleksander Wysocki ukończył w 1976 
roku PWST w Krakowie, debiutując na scenie szkolnej, jako Syn 
w „Przyjacielach” Kobo Abe w reżyserii Jerzego Jarockiego, a po
tem występował w teatrach w Olsztynie, Katowicach, Wrocławiu, 
Warszawie, Radomiu i Poznaniu. Natomiast, jako aktor filmo
wy debiutował w 1981 roku w filmie „Klejnot wolnego sumienia” 
i zdążył zagrać już w sześciu filmach i dwóch serialach.

Wowka, jako pisarz wojskowy uczestniczył także w scenie 
przyjmowania posłów polskich z wojewodą Kisielem, granym 
przez Gustawa Holoubka, senatorem Ostrorogiehif granym przez 
Szymona Kobylińskiego i senatorem bez nazwiska, granym przez
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Henryk Giżycki

Ryszarda Janiaka. Potem brał udział w scenie pisania listów do 
króla, gdzie Kozacy dyktowali mu tekst. Wraz z nim w później
szym plenerze w Biedrusku, jako jeździec statysta uczestniczył 
przyjaciel Wowki Krzysztof Sysło, oświetleniowiec z Teatru Lu
dowego.

7 czerwca 1998 roku zmarł Henryk Giżycki. Przez ostatnie 
dziewięć lat borykał się z lo
sem, usiłując wypełnić swoje 
teatralne posłannictwo. Nie 
obsadzany w żadnych rolach 
w Starym Teatrze, gdzie był 
zatrudniony utworzy! włas
ną firmę „Tespis”, nawiązując 
tu do greckiego poety i aktora 
z szóstego wieku p.n.e., który 
wystawiał swoje dramaty na 
wozie, jeżdżącym od wsi do 
wsi. Henryk też jeździł z włas
nymi opracowaniami scenicz
nymi, choć przeważnie nie po
trzebował sceny, aby odegrać 
swą sztukę. Był to teatr jedne
go aktora, choć widzów mu nie 
brakowało. Występował, gdzie 
się dało, nawet w zakładzie dla psychicznie chorych. Ale tam do
stał najwięcej oklasków. Byli to bowiem najbardziej wrażliwi wi
dzowie, odbierający świat bardzo indywidualnie, specyficznie, 
w sposób niezrozumiały dla „normalnych” ludzi. A jednak Hen
ryk umiał zdobyć ich uznanie.

Gdy 8 listopada 1998 roku w Mogile odbył się tradycyjny 
Hubertus, kawalkadę konną poprowadzili Wowka i Krzysztof Sy
sło. Za nimi jechały dworskie pojazdy i bryczki. Impreza tak się 
spodobała, że jej organizator, wiedeński biznesmen Henryk Bu-
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gajski, a jednocześnie właściciel Ośrodka Jeździeckiego „Eweli
na” w Nowej Hucie przy ulicy Jeżynowej podjął pomysł zorgani
zowania Krakowskiego Szwadronu Kawalerii. Oczywiście Wowka 
przystał na to z aplauzem.

Pan Henryk Bugajski zyskał przychylność ówczesnego pre
zydenta Krakowa prof. dr hab. Andrzeja Gołasia i Rady Miasta. 
Tak oto powstał Krakowski Szwadronu Kawalerii, którego siedzi
bą stał się Ośrodek Jeździecki „Ewelina” przy ulicy Jeżynowej, 
a Szwadron zaczął odtąd występować na różnych uroczystościach 
miejskich. Jego honorowym dowódcą został Wowka.

Katarzyna Kieta napisała w „Gazecie Krakowskiej”: „Stad
nina liczy siedemnaście koni. Pierwsze skrzypce gra tu trzynasto
letni „Batman” (po „Betanii” i „Impasie”), wspaniały ogier anglo- 
arabski z tytułem wiceczempiona Polski. Wowa Brodecki właśnie 
go siodła. Koń się niecierpliwi, bo inne już kłusują i marzy, by 
do nich dołączyć...(-) Wowa Brodecki jeszcze w czasach PRL, gdy 
milicja rozpędzała manifestacje na 11 listopada, czy przed Krzy
żem Katyńskim, siedział w mundurze na koniu, wyprostowany, 
jak struna i zdecydowanym głosem wołał: „ustąpić proszę”. I roz- 
stępowal się kordon milicjantów, niektórzy salutowali. Wowka 
powiedział reporterce:

„Równie zdecydowanie należy dosiadać konia. A potem na 
nim pięknie się prezentować. Mundur zobowiązuje: trzeba tak się 
zachowywać, aby być go godnym. Właśnie to wspólnie z rotmi
strzem Henrykiem Bugajskim staramy się przekazać młodzieży 
- mówi pierwszy ułan Rzeczpospolitej. Szwadron nie jest więc 
tylko szkołą jazdy konnej, to przede wszystkim szkoła życia. Żad
nego alkoholu, przeklinania, kłamstwa, kombinowania. Służenie 
ojczyźnie prawdzie, przypominanie, że w polskiej tradycji wysoko 
ceniony był honor. Tych wartości nikt dziś nie szanuje, tym bar
dziej należy je młodym ludziom wpajać i przypominać. Dlatego 
nie przyjmujemy do szwadronu byle kogo. Nawet, jeśli to świetny 
jeździec. Musi mieć postawę godną ułana”.
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Szwadron borykał się z wieloma trudnościami, mimo obiet
nic władz miasta, że go dofinansują. Wprawdzie znalazła się do
tacja, ale pokrywała zaledwie 35 procent wydatków (59 tys. zł 
rocznie). W późniejszych latach miało być coraz gorzej. Ale na 
razie szwadron trwał.

4 kwietnia 1999 roku Wowka wystąpił na uroczystości 
205 rocznicy przysięgi Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krako
wie. Zorganizowały ją Zarząd Wojewódzki PSL i Racławickie To
warzystwo Kulturalne oraz Teatr Regionalny. Stojąc przy płycie, 
upamiętniającej przysięgę Wowka zagrał samego Naczelnika, wy
głaszając jej rotę: „Ja Tadeusz Kościuszko przysięgam w obliczu 
Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na 
niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dobra dla całości 
granic, odzyskania samowladności narodu i ugruntowania po
wszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż”.

Towarzyszył mu, jako ordynans siedmioletni syn Włodek. 
Na tę okazję Wowka zgolił brodę. W uroczystości uczestniczyło 
165 pocztów sztandarowych, banderia konna, a także dwudziestu 
kosynierów z Luborzycy.

Jubileusze, parady, festiwale

13 września 1999 roku Wowka uczestniczył w benefisie Ja
dwigi Barańskiej i Jerzego Antczaka w Teatrze STU. Do wystę
pu namówił go Krzysztof Jasiński. W pewnym momencie Wow
ka wjechał na „Cassino” na niewielką scenkę teatru, ubrany 
w mundur. Z konia podał kwiaty Jadwidze Barańskiej i zasaluto
wał przed Antczakiem, składając mu meldunek. Ten był uszczę
śliwiony, aż się rozpłakał. Okazało się, że pochodzi z Wołynia i był 
synem ułana. Na imprezie w pierwszym rzędzie siedział Gustaw 
Holoubek z żoną Magdą Zawadzką. Holoubek, któremu koń nie
mal zaglądał w twarz zachował zimną krew. Znał przecież Wow-
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kę z pleneru „Ogniem i mieczem”. Ale Magda wpadła w panikę 
i szybko wycofała się do dalszych rzędów.

Scena z pozoru banalna, ale jakże trudna do zagrania - wspo
mina Wowka. - Na estradzie znajdował się stawek z fontanną 
i nenufarami z „Nocy i dni”, które Niechcic zbierał dla swej uko
chanej. Mnie na koniu wprost brakowało miejsca. Aby nie walnąć 
głową w belkę sufitową przed wyjazdem na scenę niemal leżałem 
na koniu. Asekurował mnie i blokował konia Jan Hryńczuk.

15 stycznia 2000 roku Wowka i Krzysztof Sysło prowadzili na 
koniach w strojach rycerskich Pochód Królów. Inaugurował on Fe
stiwal Kraków 2000. Z bezkształtnej formy na tle katedry wawel
skiej wyłoniła się grupa pół setki postaci, która w świetle pochodni 
i dymów, przy akompaniamencie bicia Dzwonu Zygmunta zaczę
ła schodzić w kierunku Bramy Wazów. Potem pochód Królów ru
szył z placu Marii Magdaleny ulicą Grodzką, docierając do Ratusza 
drogą wyznaczoną przez ustawione na ziemi ognie.

Uczestnictwo w paradach kawaleryjskich przyczyniło się 
do wzrostu popularności Wowki wśród mieszkańców Krakowa. 
Opowiadano o nim, że to jedyny człowiek, który na koniu spe
netrował niemal każdy zakątek podwawelskiego grodu i że tylko 
jemu wolno wjechać konno tutaj wszędzie.

Na ten temat Wowka wypowiedział się w rozmowie z Moni
ką Kaniowską („Na koniu po Krakowie”): „Przygotowanie koni do 
parady wojskowej wymaga niezwykłego treningu, bardzo żmud
nego. Przede wszystkim konie powinny oswoić się ze sobą oraz 
z warunkami jazdy na ulicy. Zaczynamy od ustawienia koni w 
tzw. trójki. Oczywiście bywają trudne konie, które nie chcą iść 
na czele parady i wtedy musimy wyłonić z takiej grupy tzw. konia 
czołowego. To podstawowa zasada, aby na czele stawki jechał jeź
dziec na najbardziej sprawdzonym, posłusznym komendom ko
niu, przyzwyczajonym do hałasu, głośno grającej orkiestry, tłu
mu ludzi i tym podobnych niedogodności w czasie patady. „Cas
sino” i „Tornado” dwa moje konie czołowe, które są potomkami
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mojej wspaniałej klaczy, już nie żyjącej Kamei, zasłużonej w dale
kich rajdach mają zakodowane wojskowe komendy. Zawsze były 
podporządkowane mundurowi i reagowały na głos komend ka
waleryjskich.

Wowka powiedział też parę słów na temat samej parady.
„Parada kawaleryjska w Krakowie tradycyjnie odbywa się 

spod Wawelu pod Grób Nieznanego Żołnierza oraz na krakow
ski Rynek. Taki przejazd trwa od 20-40 minut. Na Rynku zawsze 
na widok koni rozlegają się głośne owacje. Konie i kawalerzyści, 
jadący w szyku wzbudzają na ogół sympatię ludzi. Kiedy rozlega 
się tętent końskich kopyt i gdy zobaczą ułana na koniu, szczegól
nie żywiołowo reagują kobiety. Tak się utarło, że kawalerzysta 
stanowi wzór męskiej elegancji. Toteż nie może być zgarbiony, 
musi trzymać się na siodle prosto i być stale uśmiechnięty. Foto
reporterzy robią nam zdjęcia z każdej strony. Taki przejazd musi 
dać ludziom radość. Muszę przyznać, że dużo daję od siebie w 
czasie takich parad, ale biorę również od tego tłumu pozytywną 
energię”.

Wowka opisał też sam moment parady konnej:
„Przejazd paradny zaczynamy w sposób następujący: troczy

my szablę, patrzymy w prawo w lewo i z lewej strony siadamy. 
Czasami w filmie zdarza się, że aktor siada z prawej strony, ale to 
błędny z punktu widzenia wojskowego manewr, który koniarze 
głośno komentują w czasie oglądania. Ale też czasami film rządzi 
się swoimi prawami i nie można inaczej zrobić danego ujęcia”.

W dniach 18-30 lipca 2000 roku Wowka wziął udział 
w I Ogólnopolskiej Konnej Pielgrzymce Kawalerzystów na Jasną 
Górę. Kawalerzyści zbierali się w Zarębach Kościelnych w woje
wództwie mazowieckim. Wowka pojechał jednak do Częstochowy 
wprost z Krakowa. A już 2 sierpnia 2000 roku Wowka na koniu 
„Jocker” wraz z Tadeuszem Tchórzem na koniu „Peisage” udał się 
na Rajd „Szlakiem historycznych kopców Małopolski”. Pierwsze
go dnia wystartowali sprzed Kopca Krakusa, docierając do Rynku
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Głównego przed płytę Kościuszki, do Grobu Nieznanego Żołnie
rza, pomnika Grunwaldzkiego, przed obelisk Józefa Piłsudskiego 
na Błoniach, kopca Kościuszki, Piłsudskiego. Wieczorem znaleźli 
się w Węgrzcach. Następnego dnia wystartowali do Racławic i Ja- 
nowiczek. 4 sierpnia gościli w Racławickim Towarzystwie Kultu
ralnym, potem w Radziemicach u hodowców państwa Dźwigłów, 
następnie w Proszowicach, Żębocinie. Zaliczyli też kopiec tatar
ski Męka Boża i Kocmyrzów, gdzie odwiedzili prezesa Klubu Jeź
dzieckiego „Klan” inż. Henryka Dubiela. 5 sierpnia byli w Mogile 
i w KJ „Ewelina”, a 6 sierpnia na kopcu Wandy w Mogile.

Wkrótce potem Wowka znalazł się na Wybrzeżu. Zamierzał 
odbyć II Samotny Rajd Konny na Westerplatte, organizatorami 
byli Krakowski Klub Jazdy Konnej i Klub Jeździecki Rakowice 
- Kwidzyń (prezes mgr Zygmunt Krukowski) oraz Stado Ogie
rów w Starogardzie Gdańskim (mgr inż. Michał Niski). Rajdowi 
patronowało Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dą
browskiego. Wowka zamierzał wyruszyć 11 sierpnia z Rakowca 
i przejechać przez Prebuty, a następnego dnia z Rakowca przez 
Kwidzyń do Gniewa. 13 sierpnia przewidział na dotarcie do Pel
plina i Starogardu Gdańskiego. 14 i 15 sierpnia miał zamiar po
być w Stadzie Ogierów w Starogardzie Gdańskim, 16 sierpnia po
jechać do Tczewa, a 17 sierpnia przez Gdańsk dotrzeć do Sopo
tu. Tam miał wystartować z hipodromu i 21 sierpnia dojechać do 
promu i popłynąć nim na Westerplatte. Ale okazało się, że w tym 
samym czasie, w związku z mającym odbyć się na sopockim hi
podromie koncercie Tiny Turner wszystkie konie przewieziono 
do Klubu Jeździeckiego Rakowiec w Kwidzyniu. Tam też znajdo
wał się „Tornado”, syn „Kamei”, którym Wowka zamierzał udać 
się na rajd. Wowka pojechał po konia i zdecydował, że wydłuży 
rajd z Rakowca i przez Gniew, Pelplin, Stargard Gdański, Tczew, 
Gdańsk i Sopot dotrze do Westerplatte. Konia „Tornado” użyczy
ła mu pani Michele Mosler, amazonka z Nowego Jofku, sympatia 
Bogdana szwagra Wowki. Tak też się stało. Ale gdy miał wjechać 
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na prom okazało się, że przez kratownicę, stanowiącą podłogę 
promu koń nie przejdzie. Wowka wrócił na tor wyścigowy do So
potu. Wsiadł do samochodu i pojechał na trasę do Westerplatte. 
I znalazł przejazd. Po dwóch dniach wyruszył konno sprzed Domu 
Prasy w Gdańsku i 22 sierpnia 2000 roku o godzinie czterna
stej złożył kwiaty przed pomnikiem i na grobie żołnierzy majora 
Henryka Sucharskiego. Z kolei o godz. 19,00 Wowka oddał hołd 
przed pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku, składa
jąc tam kwiaty w 20 rocznicę powstania „Solidarności”. Jak zwy
kle towarzyszyli mu Grażyna i Wlodziu Brodeccy. W „Dzienniku 
Bałtyckim” z 15 września 2000 roku ukazał się wywiad z Wowką 
„Kłusem przez życie”, a w nim taki passus: „Najbliższa rodzina 
Wowy dzielnie znosi jego pasję do konnych rajdów. Jeśli tylko 
mogą towarzyszą Wowce w wycieczkach po Polsce. - Jest mi do
brze z Wowką. Nietrudno mi się było przyzwyczaić do jego pa
sji, bo sama kocham konie. Często towarzyszę mu, jako fotograf 
w jego rajdach. Każde miejsce, które odwiedzamy, każdy pomnik, 
pod którym składamy kwiaty, muszą być uwiecznione na kliszy. 
Wowa prowadzi na każdym rajdzie dziennik podróży, w którym 
przechowuje zdjęcia i wpisy od osób, które spotkał na trasach 
swoich rajdów - mówi Grażyna Brodecka. - Kocham męża tak
że za to, że nie wstydzi się przyznawać do swojego patriotyzmu. 
Mam wrażenie, że patriota, to ostatnio niemodne słowo. Kiedy 
tak ktoś o sobie mówi od razu jest kojarzony z jakimś oszołomem, 
nacjonalistą. To smutne”.

** *

7 czerwca 2001 roku Wowka na czele Krakowskiego Szwa
dronu Ułanów imienia Józefa Piłsudskiego konno i w pełnym 
umundurowaniu zjawił się w ogrodzie 00. Dominikanów przy uli
cy Stolarskiej, aby złożyć ojcu pułkownikowi Adamowi Studziń
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skiemu życzenia z okazji ukończenia 90 lat życia. Wzruszony za
konnik oświadczył:

- Ułani byli zawsze jednostką najbardziej elitarną i tworzy
li jedną rodzinę. Chociaż w obecnym polskim wojsku nie ma już 
ułanów, to życzyłbym naszym żołnierzom takiego ducha, jakiego 
mieli dawni ułani.

Jak wiadomo, ojciec Adam Studziński rodem ze Strzemie
nia w powiecie żółkiewskim przyjął święcenia kapłańskie w 1937 
roku, jako zakonnik dominikanin i w czasie II wojny światowej 
służył, jako kapelan 4 Pułku Pancernego „Skorpion”, a za udział 
w bitwie o Monte Cassino został odznaczony Srebrnym Krzy
żem Virtuti Militari. Po powrocie do kraju w 1947 roku sprawo
wał m.in. funkcję pierwszego proboszcza parafii świętego Domi
nika w Warszawie - Służewie. Ukończył Wydział Konserwacji 
Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Został ka
pelanem kombatantów i harcerzy. Organizował spotkania rocz
nicowe i pielgrzymki kombatantów legionistów, peowiaków, żoł
nierzy Polski Podziemnej i harcerzy na Jasną Górę. W Krakowie 
wyremontował kościół świętego Idziego. Wowka wraz z Krakow
skim Szwadronem Kawalerii uczestniczył w 2001 roku w Kawa
leryjskich Mistrzostwach Polski w Warszawie i w II Ogólnopol
skich Zawodach Kawaleryjskich w Chełmie, gdzie Krakowski 
Szwadron Kawalerii zajął pierwsze miejsce i w rok potem drugie 
miejsce na Ogólnopolskich Zawodach Kawaleryjskich w Lesznie, 
gdzie uczestniczyło dwadzieścia drużyn, a Krakowski Szwadron 
Kawalerii zajął drugie miejsce.

13 lipca 2001 roku Wowka ruszył na III Rajd Konny Szla
kiem Kopców Owianych Legendą - króla Władysława Jagiełły, 
naczelnika Tadeusza Kościuszki, marszałka Józefa Piłsudskiego 
po Ziemi Chełmskiej i Hrubieszowskiej. Pierwszego dnia prze
jechał w Chełmie szlakiem z Borku na Cmentarz Wojenny, do 
Pomnika Niepodległości i Górki-Kopiec do KlubuAJeździeckie- 
go, pokonując 15 kilometrów. Następnego dnia wyjechał z Cheł
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ma do Kolonii-Kamień, a potem przez Pławanice, Pogranicze, 
Skordiów, Uchańkę dotarł do kopca Kościuszki, gdzie spotkał się 
z członkami Koła Wojskowego PTTK z Chełma, aby potem do
trzeć do Dubienki i po uroczystym spotkaniu przy pomniku 
i Armii WP uczestniczyć w ognisku. Tego dnia przejechał 35 kilo
metrów. W niedzielę 15 lipca z Dubienki przez Skryhiczyn dotarł 
do Horodła przed kopiec Unii Horodelskiej, wzniesiony w 1413 
roku. Tam spotkał się z władzami i mieszkańcami Horodła. Na
stępnie przez Klesztów i Żmudź dojechał do Wołkowian, gdzie 
spotkał się z władzami i mieszkańcami gminy Żmudź, co uczczo
no okolicznościowym festynem przy kopcu Józefa Piłsudskiego. 
Tak przejechał 25 kilometrów. 16 lipca wystartował z Wołkowian 
przez Chełm do muzeum obozu zagłady w Sobiborze, gdzie zło
żył hołd prochom pomordowanych. Następnie zaliczył Okuninkę 
i Włodawę. Wraz z nim w rajdzie uczestniczyła siostra Wowki, 
mgr inż. Ewa Brodecka wiceprezes Klubu Jeździeckiego „Zabaj- 
ka” w Rzeszowie, Grażyna i Włodziu Brodeccy oraz fotoreporter 
z Rzeszowa Krzysztof Stasik. Koni udostępnili hodowcy z Wołko
wian, Dubienki i Horodła.

13 września 2002 roku Wowka, jako komendant uczestniczył 
w V Rajdzie Konnym „Szlakiem Kopców Historycznych Małopol
ski”. Właśnie przypadała piąta rocznica usypania kopca generała 
Jana Henryka Dąbrowskiego i Wowka postanowił to uczcić. Rajd 
zorganizowały Oddział Małopolski Stowarzyszenia Miłośników 
Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, Teatr Ludowy, Krakowski Klub 
Jazdy Konnej, Krakowski Szwadron Ułanów imienia marszał
ka Józefa Piłsudskiego, Korpus Oficerów Kawalerii Niepołomice 
(rotmitrz Jan Znamiec). Rajd, w którym wzięli także udział Gra
żyna i Włodzio Brodeccy oraz Krakowski Szwadron Ułanów im. 
Józefa Piłsudskiego w Krakowie przy Klubie Jeździeckim „Ewe
lina”, Korpus Oficerów Kawalerii przy Klubie Jeździeckim „Pod 
Żubrem” w Niepołomicach wystartował sprzed Kopca Wandy. 
14 września dotarł do Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach, 
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potem do Kozich Górek, gdzie uczestnicy rajdu złożyli kwiaty na 
grobach rozstrzelanych przez hitlerowców w czasie II wojny świa
towej, następnie do pomnika Millenium w Szarowie i do Grodko
wie. Uczestnicy rajdu dotarli przed pomnik Jana Pawła II w Nie- 
gowici, a w godzinę później meldowali się przy kopcu generała 
Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie. Wszędzie witały ich 
delegacje miejscowych społeczności.

18 maja 2002 roku na stadionie WKS „Wawel” odbyły się 
uroczystości przekazania tradycji orężnych 2 Korpusowi Zme
chanizowanemu w Krakowie. Minister obrony narodowej Jerzy 
Szmajdziński wydał bowiem decyzję o przekazaniu tradycji bo
jowych związków operacyjnych, noszących numer 2 oraz forma
cji wojskowych, związanych z garnizonem Kraków - 2 Korpu
sowi Zmechanizowanemu i ustanowieniu 18 maja czyli rocznicy 
zdobycia Monte Cassino świętem 2 Korpusu Zmechanizowane
go. 2 Korpus Zmechanizowany odziedziczył tradycje II Korpusu 
generała Józefa Hauke-Bosaka (1863-64), II Korpusu Polskiego 
(1917-18), Dowództwa Okręgu Generalnego Kraków (1918-21), 
2 Armii (1919-21), Dowództwa Okręgu Korpusu V Kraków 
(1921-39), armii „Kraków” we wrześniu 1939 roku, 2 Korpusu 
Polskiego w latach 1943-46, 2 Armii Wojska Polskiego w latach 
1945-54, Krakowskiego Okręgu Wojskowego (1992-97) i Korpu
su Powietrzno-Zmechanizowanego w latach 1999-2001.

Akt przekazania tradycji, barwy i symboli odczytał na koniu 
Wowka, który przekazał go generałowi Mieczysławowi Stacho
wiakowi, ówczesnemu dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego. 
W uroczystości uczestniczyła pani Renata Anders oraz komba
tanci spod Monte Cassino, przybyli z całego świata.

9 czerwca 2002 roku odbyło się Święto Miasta na Błoniach. 
Krakowianie mogli podziwiać konne pokazy sprawnościowe. 
Wowka zjawił się tam w mundurze ulana Księstwa Warszawskie
go i popisywał się ewolucjami konnymi. 28 czerwdâ 2002 roku 
uczestniczył w XI Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Woj

*
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skowych w Krakowie. Po raz pierwszy konno przeglądu podod
działów dokonał zastępca dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowane
go generał brygady Zbigniew Szura, wraz z dyrektorem festiwalu 
podpułkownikiem Stanisławem Szukalskim. Ceremonia ta odby
ła się na gali na stadionie WKS „Wawel”, gdzie przedstawiony zo
stał pokaz ’’Borodino 1812”. Wcześniej Wowka udzielił genera
łowi Zbigniewowi Szurze kilkanaście lekcji jazdy konnej, jako że 
generał do tej pory był jedynie czołgistą. Ale tak, jak ułani pol
scy potrafili szybko przesiąść się na czołgi, tak pancerniak szybko 
oswoił się z koniem.

W czasie festiwalu Wowka zaprzyjaźnił się z kapelmistrzem 
Orkiestry Garnizonu Krakowskiego wówczas porucznikiem Da
riuszem Byliną absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, 
a potem Akademii Muzycznej w Gdańsku, przygotowującej, jako 
jedyna w kraju dyrygentów orkiestr wojskowych. Jego uznanie 
wzbudził jej występ, gdy jednocześnie zagrała i zatańczyła tango.

20 sierpnia 2002 roku Wowka wziął udział w odsłonięciu 
pomnika Pamięci Narodowej w Łańcucie. Pomnik odsłaniał sta
rosta Adam Krzysztoń. Na uroczystość przybyli kombatanci z AK 
i BCh, 1 Dywizji Pancernej, a także Orlęta Łańcuckie (kombatanci 
organizacji niepodległościowej z lat 1947-49, rotmistrz Krzysztof 
Łowczyński z 1 Dywizji Pancernej i porucznik Eugeniusz Cydzik, 
strażnik Cmentarza Orląt Lwowskich. Po uroczystości odbył się 
piknik militarny, na którym można było podziwiać zabytkowe 
i współczesne pojazdy wojskowe oraz działa. Z kolei we wrześniu 
2002 roku Wowka na czele Krakowskiego Szwadronu Kawale
rii uczestniczył w Międzynarodowym Rajdzie Pielgrzymkowym 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie szwadron zdobył I miejsce.

Niezmiernie pracowity był dla Wowki rok 2003. Patrio
tyczna impreza dosłownie goniła imprezę. 5 stycznia Wowka 
wziął udział w uroczystej mszy świętej i opłatku Podkarpackie
go Związku Piłsudczyków w Rzeszowie. 12 stycznia uczestniczył 
w kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Teatrze Ma
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łym w Tychach. 17 stycznia zaliczył opłatek w Polskim Towarzy
stwie Gimnastycznym „Sokół” w Krakowie i zjazd Stowarzyszenia 
Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. 11 marca uczest
niczył w spotkaniu u dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego 
z okazji czwartej rocznicy przystąpienia Polski do NATO. 12 mar
ca brał udział w uroczystościach dziesięciolecia Stowarzyszenia 
Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, 22 marca w Świę
cie Pułkowym 8 Pułku Ułanów na Wawelu, 16 kwietnia w spot
kaniu wielkanocnym w dowództwie 2 Korpusu Zmechanizo
wanego, 27 kwietnia w Wyborze Chłopa Roku w Racławicach, 
3 maja w święcie Konstytucji 3 Maja w Krakowie, gdzie prowa
dził konno orkiestrę wojskową 2 Korpusu Zmechanizowanego. 
9 maja prowadził rewię kawalerii Krakowskiego Szwadronu Ula
nów na uroczystościach wojskowych w Racławicach. Wziął też 
udział w spotkaniu kombatantów - kawalerów Virtuti Militari. 
W dniach 9-11 maja organizował pod egidą Krakowskiego Klubu 
Jazdy Konnej Ogólnopolskie Zawody Konne w Skokach Memo
riału imienia majora Adama Królikiewicza. 15 maja uczestniczył 
w I Krakowskim Sympozjum „Narodowa Sztuka Polska”, odby
wającego się pod patronatem metropolity krakowskiego kardy
nała Franciszka Macharskiego i wystawie „Polscy i węgierscy 
święci. Braterstwo dwóch narodów. Kraków - legendy, historia, 
współczesność”. 17 maja wziął udział w obchodach 59 rocznicy 
bitwy o Monte Cassino, stanowiącej, jak wiadomo Święto 2 Kor
pusu Zmechanizowanego w Krakowie i w uroczystościach przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza.

Jako lider Krakowskiego Szwadronu Ułanów został zapro
szony do udziału w uroczystościach II Marszu Szlakiem Tury- 
styczno-Historycznym imienia pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, 
który odbywał się z Kosiny do Rzeszowa. Uroczystości te odbyły 
się w dniach od 13 do 14 czerwca 2003 roku. Zaczęły się mszą 
świętą w intencji uczestników marszu w kościele parafialnym 
w Kosinie, skąd pochodził Leopold Lis-Kula. Po uroczystym ot
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warciu II Marszu Szlakiem pułkownika Leopolda Lisa-Kuli przy 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kosinie uczestnicy przema
szerowali do miejscowego parku w Handzlówce. Tam odbył się 
koncert dzieci i młodzieży z Centrum Sztuki Wokalnej Podkar
packiego Związku Piłsudczyków w Rzeszowie. O patronie raj
du opowiadali członkowie rodziny pułkownika: Krzysztof Kula 
i Leopold Kula oraz Jan Józef Kasprzyk, prezes Związku Piłsud
czyków z Warszawy. Następnego dnia odbył się paradny prze
marsz ulicami Rzeszowa. II Marsz zakończył się przed pomni
kiem pułkownika Leopolda Lisa-Kuli na Placu Farnym. Tam 
zebranych witał prezes Podkarpackiego Związku Piłsudczyków 
pan Andrzej Kazimierczak, a przemawiał prezydent Rzeszowa 
Tadeusz Ferenc.

Krakowski Szwadron Ułanów wystąpił jeszcze 15 czerwca 
2003 roku na pokazie na niewielkich błoniach przy zamku rze
szowskim na rewii i pokazie musztry, spotykając się z wręcz en
tuzjastyczną reakcją mieszkańców Rzeszowa. Niemal wszyscy 
widzowie chcieli dotknąć koni i mundurów kawalerzystów. Nic 
dziwnego: rzeszowianie zawsze kochali polską kawalerię.

Redaktor Leszek Baran z rzeszowskich „Super Nowości” 
spytał Wowkę: co takiego jest w ułanach, że na ich widok łza się 
w oku kręci?

- Piękne mundury, lance, proporce, szable, ostrogi, rącze 
rumaki - ułani, to bardzo malownicza formacja. Trudno nie czuć 
wzruszenia na ich widok.

- Tajemnica ich uroku tkwi zatem wyłącznie w wartościach 
estetycznych?

- Oczywiście, że nie. Polska kawaleria była przez wieki sym
bolem naszej niepodległości, wielkości naszego państwa, a każdy 
naród ceni sobie to, co pozytywnie kojarzy się z jego przeszłością. 
Przedwojenni ułani zaś, to bodaj ostatnia konna formacja, kulty
wująca rodzime tradycje kawaleryjskie. Żyją jeszcze ostatni człon
kowie tej formacji. Spotykamy ich, kiedy nasz szwadron uczest
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niczy w uroczystościach państwowych w wielu miejscach kraju. 
Tradycja ułańska jest zatem wciąż w naszym narodzie żywa.

- Wśród pańskich przodków był ułan?
- Mój ojciec służył w Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii. I choć 

umarł, gdy miałem zaledwie trzynaście lat, zdążył zaszczepić 
u mnie ułańskiego bakcyla. A potem chłonąłem opowieści 
o nim, jego kompanach, o tej formacji, jakimi dzielili się ze mną 
najbliżsi. A poza tym Kraków, w którym mieszkam, sprzyja kul
tywowaniu tych tradycji. To stąd, z krakowskich Oleandrów wy
ruszała Kadrówka, także konne szwadrony Józefa Piłsudskiego 
w 1914 roku, rozpoczynając walkę o wolną ojczyznę.

- W czasie jazdy ułan macha, kłuje szablą.
- Także tnie, robi szablą młynek, operuje lancą.
- Łatwo przyzwyczaić konia do takich gestów, zachowań?
- Dla konia, to prawdziwe wyzwanie. Potrzeba paru lat, aby 

go z tym oswoić.
- Społeczeństwo was kocha, wasze umiejętności cenią so

bie filmowcy, bo przecież wystąpiliście na planie filmu „Ogniem 
i Mieczem”. A kto was utrzymuje? Macie stałych sponsorów?

- Faktycznie kochać, to nas kochają, ale problemy finanso
we są naszą codziennością. Gdyby nie twórca naszego szwadro
nu, pan Henryk Bugajski, który nawet swego czasu sprzedał swo
je krakowskie mieszkanie, aby móc sfinansować bieżące wydatki 
klubu jeździeckiego, gdyby nie ułański konik członków naszego 
szwadronu, pewnie by nas nie było.”

27 czerwca na Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Miłoś
ników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego w Gdańsku Wowka zo
stał wybrany do Zarządu Głównego. Prezesem został prof.dr hab. 
Longin Pastusiak, ówczesny marszałek Senatu, a wiceprezesem 
pułkownik dr Cezary Leżeński.

W dniach 28-29 czerwca na kolejnym, XIII Międzynarodo
wym Festiwalu Orkiestr Wojskowych „Kraków-Sfatowice 2003” 
Wowka poprowadził wymarsz orkiestr polskich od Barbakanu 
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ulicą Floriańską do Rynku Głównego, a potem także paradę or
kiestr oraz wziął udział w koncercie galowym 28 czerwca. 4 sierp
nia uczestniczył w Zjeździe Pilsudczyków w Oleandrach z Ceza
rym Leżeńskim, 15 sierpnia w Święcie WP przy Grobie Niezna
nego Żołnierza. W dniach 19-24 sierpnia roku, jako komendant 
pojawił się na kolejnym, VI Rajdzie Konnym „Szlakami Tradycji 
Mazurka Dąbrowskiego”. Tym samym uczcił on pamięć generała 
Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego i generała Jó
zefa Hallera. Do dotychczasowych organizatorów rajdu doszedł 
Klub Jeździecki Rakowiec-Kwidzyń, w którym pierwsze skrzypce 
grali panowie Jerzy Krukowski i Bogusław Bryniak oraz amazon
ka Michele Mosler. Rajdowi patronowali gen. dyw. Zbigniew Szu
ra ówczesny zastępca dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego, 
dyrektor Muzeum Hymnu w Będominie pan Henryk Wawrzyk 
i kustosz muzeum pani Aniela Wawrzyk. Rajd składał się z trzech 
etapów: 19-20 sierpień 2003 Gdańsk, Przywidz, Zielona Brama, 
Będomin, 21-22 sierpień 2003 Rakowiec, Kwidzyń, Sztum, Pie
kło, 23-24 sierpień 2003 Gdańsk, Puck, Władysławowo. W raj
dzie wzięli także udział Grażyna i Włodziu Brodeccy oraz Bo
gusław Bryniak. Wowka jechał na dziesięcioletnim koniu „Tor
nado” rasy SP, którego ojcem był „Trawant”, a matką „Kamea” 
po „Kobryniu”, stanowiący własność amazonki Michele Mosler. 
W dniach od 30 do 31 sierpnia 2003 roku Wowka na koniu „Bur
ta” ze stajni Ośrodka Turystyki Konnej „Burzany” w Zarzycach 
Małych poprowadził V Konny Bieg na Orientację w Terenie oraz 
Pielgrzymkę Konną i Zaprzęgów Konnych z Lanckorony do klasz
toru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bieg przebiegał 
dróżkami kalwaryjskich kaplic. Wowka brał udział w polowej 
mszy świętej, którą kapłan zakończył błogosławieństwem dla lu
dzi i koni. Potem Wowka poprowadził defiladę 93 koni przez Kal
warię Zebrzydowską. Był również współorganizatorem V Konne
go Biegu na Orientację w Terenie imienia generała Józefa Hallera 
w dniach od 29 do 30 sierpnia 2003 roku z Jurczyc do Lancko
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rony. Bieg organizowały Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki 
Konnej, z prezesem Markiem Eustachiuszem Kiersztynem i To
warzystwo Pamięci generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Ra- 
dziszowie-Jurczycach z mgr inż. Leszkiem Krupnikiem na czele.

Na Monte Cassino
wciąż wykopują szczątki

16 września 2003 roku Wowka, jako komendant uczestni
czył w kolejnym VI Rajdzie Konnym „Szlakiem Kopców Histo
rycznych”. Od poprzedniego rajdu grono organizatorów posze
rzyło się o KJK „Hubertus” Staniątki na czele z mgr inż. Józefem 
Siedlikiem i Komitet Opieki nad Kopcem Jana Henryka Dąbrow
skiego w Pierzchowie pani Helena Wojtas. Rajd ten zaczął się od 
nowohuckiego kopca Wandy, gdzie Wowka w mundurze i na ko
niu złożył meldunek o gotowości do startu. Wydał on komendę 
przygotowania się do pokazu sprawności Krakowskiego Szwa
dronu Konnego. Wypad! on imponująco i kawalerzyści dostali 
duże brawa od zgromadzonych licznie mieszkańców Nowej Huty. 
Potem kawalerzyści pod wodzą Wowki wyruszyli na trasę. Pro
wadziła ona przez ulicę Igołomską, a następnie Brzesko do Kopca 
Grunwaldzkiego w Niepołomicach, przy którym uczestnicy rajdu 
spotkali się z mieszkańcami tej historycznej miejscowości.

Następnie kawalerzyści udali się przed pomnik Ofiar II Woj
ny Światowej oraz pomnik Millenium w Szarowie, gdzie odda

li hołd. Po dotarciu do Grodkowie uczestnicy rajdu złożyli kwia
ty na grobie kapitana wojsk polskich w powstaniu listopadowym 
w Grodkowicach i podążyli przed pomnik Ojca Świętego Jana Pa

wła II w Niegowici, gdzie z kolei odbyło się spotkanie z młodzieżą. 
Rajd zakończył się przy kopcu generała Jana Henryka Dąbrow
skiego w Pierzchowie, gdzie organizatorzy konkursu szkolnego 
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’’Najdroższa sercu pieśń nasza i moja mała ojczyzna” ogłosili jego 
wyniki.

W Pierzchowie uczestnicy rajdu obchodzili też dziesiątą 
rocznicę powstania oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Mi
łośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. Tam Wowka otrzy
mał srebrny medal Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeń
stwa, przyznany za popularyzację wiedzy o pomnikach i kopcach 
historycznych, jak również za zorganizowanie samotnych rajdów 
konnych szlakami walk 1 WDK do Berlina, 2 Korpusu Polskie
go na Monte Cassino oraz szlakiem 1 Dywizji Pancernej generała 
Stanisława Maczka „Od Jordanowa do Wilhelmshaven”.

Pobyt Wowki na uroczystościach ku czci pułkownika Leo
polda Lisa-Kuli w dniach od 13-14 czerwca 2003 roku w Rzeszo
wie uczynił go sławnym w tym mieście. Nic dziwnego, że został on 
tam znowu zaproszony, tym razem na opłatek do Podkarpackie
go Związku Pilsudczyków. Wziął w nim udział także pan Janusz 
Cisek, dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 
w latach 1992-2000, a później wiceprezydent Stalowej Woli, któ
ry mówił o postaci wielkiego marszałka, stawiając go, jako wzór 
uczciwości. Gdyby tak jak on, parlament i samorządy, walczyły 
w sposób jawny, zdecydowany i bezkompromisowy z korupcją, 
to pchnęłoby to Polskę na inne, lepsze tory - oświadczył. Nato
miast Wowka, zabierając głos w czasie uroczystości stwierdził, że 
Podkarpacki Związek Pilsudczyków jest jedną z najbardziej dy
namicznie działających tego typu organizacji w Polsce.

- Podkarpaccy piłsudczycy bardzo starannie pielęgnują tra
dycje i przekazują je młodemu pokoleniu - oświadczył.

Nowy rok 2004 zaczął się dla Wowki nieoczekiwaną nomi
nacją. Mianowicie na zebraniu oddziału krakowskiego Stowarzy
szenia Miłośników Mazurka Dąbrowskiego został wybrany preze
sem oddziału. Wowka, jako prezes energicznie wziął się do pracy. 
Przede wszystkim starał się utrzymywać ze środowiskami kom
batanckimi i patriotycznymi oraz z władzami samorządowymi 
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dobre kontakty. Dzięki temu mógł zrealizować wspólnie z nimi 
szereg przedsięwzięć. M.in. 8 marca wziął udział w obchodach 
85 rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli w Reszowie, prowa
dząc defiladę do pomnika bohatera. 11 marca uczestniczył w sesji 
wyjazdowej w Domu Kultury w Michałowicach, na której omawia
no sprawę Kopca Kadrówki w okolicach dawnego słupa granicz
nego, oznaczającego przed 1914 rokiem granicę Królestwa Kon
gresowego z Galicją. 23 marca brał udział w spotkaniu patriotycz
nym w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN 
w Krakowie, gdzie wygłosił prelekcję na temat rajdów, a 24 mar
ca uczestniczył w sesji w Urzędzie Miasta na temat związków Ta
deusza Kościuszki z Krakowem i pamiątek po nim.

27 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Magda 
Huzarska-Szumiec spytała Wowkę na łamach „Gazety Krakow
skiej”:

- Jak wynika z badań opinii publicznej statystyczny Polak 
chodzi do teatru raz na siedem lat. Jakim więc cudem udaje Ci się 
zapewnić widownię?

- Widocznie te statystyki chodzą do Teatru Ludowego.
- A tak naprawdę, kto dziś odwiedza teatr?
- Do nas przychodzą przeważnie szkoły. Nie ma się co oszu

kiwać, dorosła publiczność przestała przychodzić do teatru od 
czasu wprowadzenia stanu wojennego. Na szczęście jest kadra 
nauczycieli w całej Polsce, która przyprowadza do nas młodzież. 
Zdarza się też, że rodzice są pierwszy raz w teatrze, bo przyszli 
z dzieckiem.

- Jak przed laty organizowało się widownię
- Czasami wystarczył jeden telefon do zakładu pracy. Tam 

rozdawano nieodpłatnie bilety, których ceny były i tak śmiesz
ne. W tej chwili one bardzo wzrosły, a przyrost pensji jest szale
nie mały. Pracodawcy nie mają już funduszy na kulturę, a ludzie 
nie mają pieniędzy. Dobrze też wspominam wojskof które nie
gdyś zapełniało widownię, a szczególnie hufce pracy. Miałem tam 
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świetne układy, przychodziłem na spotkania. Opowiadałem im 
o sobie, o tym, jak kawał świata przejechałem na koniu. Dopiero 
potem zapraszałem do teatru.

- Czyli w zawodzie organizatora widowni niezbędne też są 
umiejętności aktorskie?

- Rzeczywiście, czasami trzeba coś zagrać, zresztą mam 
pewne doświadczenie, bo zdarza mi się statystować na scenie 
i w filmie. Ale moje myślenie jest takie, że ja najpierw muszę być 
z potencjalnymi widzami, żeby oni później przyszli do mnie. Na
wet krótkie kontakty osobiste dają świetne efekty.

Tak oto Wowka wyraził zadziwiającą myśl: aby doprowadzić 
widza do aktora, trzeba samemu być aktorem.

W kwietniu 2004 roku Wowka odbył serię spotkań na tema
ty patriotyczne. Zainteresował nawet więźniów w Zakładzie Kar
nym w Ruszczy. Także na spotkaniach w Słomnikach, Michało
wicach, Niepołomicach krzewił idee patriotyczne. 3 maja z okazji 
Święta Konstytucji prowadził na koniu defiladę trzech szwadro
nów historycznych pułków kawalerii. Brał także udział w obcho
dach 60 rocznicy bitwy o Monte Cassino, organizowanych przez 
dowódcę 2 Korpusu Zmechanizowanego gen. Mieczysława Sta
chowiaka. 18 maja 2004 roku uczestniczył w odsłonięciu obeli
sku, upamiętniającego szlak bojowy i walkę żołnierzy 2 Korpu
su Polskiego generała Władysława Andersa. Obelisk z wapienia 
z kopalni Czatkowice został usytuowany na skwerze obok ron
da Kocmyrzowskiego, przy alei generała Władysława Andersa na 
osiedlu Niepodległości z okazji 60 rocznicy bitwy o Monte Cassi
no. Obelisk odsłaniał gen. dyw. Mieczysław Stachowiak.

W dniach od 4 do 6 czerwca 2004 roku Wowka wziął udział 
w obchodach Święta Formacji Kawaleryjskich na Błoniach Mogil
skich. Głównym jego organizatorem był pan Henryk Bugajski, jak 
wiadomo rotmistrz honorowy Krakowskiego Szwadronu Kawa
lerii. Wzięli w nim udział jeźdźcy z odtwarzanych historycznych 
formacji: 7 Pułku Ułanów z Lublina, 8 Pułku Strzelców Konnych 
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z Grudziądza, 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich oraz 8 Pułku Ułanów. Uczestnicy imprezy zapre
zentowali pokaz swych możliwości w różnych konkurencjach jeź
dzieckich. Święto zakończył pokaz szarży ułańskiej.

13 czerwca 2004 roku na Międzynarodowym Zlocie So
kolstwa w Zakopanem Wowka prowadził konno defiladę mię
dzynarodowych delegacji ulicami miasta. Natomiast w dniach 
18-20 czerwca uczestniczył w spotkaniach, koncertach i defila
dach zespołów muzycznych, biorących udział w Międzynarodo
wym Festiwalu Orkiestr Dętych w Krakowie i Katowicach.

Gdy po raz pierwszy Wowka wyruszył na rajd konny na 
Monte Cassino miał na sobie mundur filmowego Hubala, który 
znalazł w teatralnej garderobie, a który jak wiadomo uroczyście 
wręczył mu Henryk Giżycki. Ale dwadzieścia lat później stał się 
bardziej elegancki. W galowym mundurze rzeczywiście przypo
minał polskiego oficera przedwrześniowego, zwłaszcza, że przy 
boku miał autentyczną szablę kawaleryjską wzór 36, którą ofia
rował mu wspomniany już mecenas Sawicki z Chełma, ongiś ułan 
z Wołyńskiej Brygady Kawalerii, towarzysz broni ojca Wowki. 
Gdy zwróciłem na to uwagę Wowka odparł:

- Mundur mam rzeczywiście nowy. Uszył go mój przyjaciel, 
Antoni Folfasiński, mistrz krawiecki w Teatrze Ludowym. Posta
rał się, aby ta replika galowego munduru ułana była, jak najbar
dziej wiarygodna. A starą kurtkę „Hubala” powiesiłem na hono
rowym miejscu.

22 lipca 2004 roku Wowka uczestniczył w siedzibie Staro
stwa w Wieliczce w podsumowaniu akcji „Kultura-Turystyka- 
Sport” w powiecie wielickim, gdzie oceniono wysoko współpra
cę starostwa ze Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Mazurka 
Dąbrowskiego.

8 sierpnia 2004 roku Wowka wziął udział w mundurze 
i na koniu w odsłonięciu pomnika generała Stanisława Maczka 
w Gdyni-Wrzeszczu.'A już 11 sierpnia 2004 roku o godz. 12.00 
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Wowka ruszył na III Samotny Rajd Konny „Szlakiem Walk 2 Kor
pusu Polskiego generała Władysława Andersa Kraków - Monte 
Cassino-Ancona-Bologna”. Potem opowiadał:

- Główny organizator Rajdu, to krakowski oddział Stowa
rzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, którego 
honorowy przewodniczący prof .dr. hab. Kazimierz Bielenin żeg
nał mnie serdecznie, podobnie jak przewodniczący Rady miasta 
Krakowa dr inż. Paweł Pytko oraz wiceprezydent Krakowa pani 
Stanisława Urbaniak. Ja zaś rajdem chciałem nie tylko uczcić 
65 rocznicę Września, 60 rocznicę powstania warszawskiego 
i walki 2 Korpusu Polskiego w Italii oraz oddać hołd żołnierzom 
polskim poległym za wolność i niepodległość, ale także przekazać 
listy intencyjne od krakowskiego magistratu do merostw w Cas
sino, Ankonie i Bolonii. Po prostu drugim moim celem była pro
mocja Krakowa jako Europejskiego Miasta Kultury.

- Czy rzeczywiście był to rajd samotny - wyraziłem wątpli
wość. - Przecież miałeś całą ekipę.

- Oczywiście rajd był samotny w tym sensie, że jako jedyny 
jechałem na koniu. Ale rzeczywiście towarzyszyła mi ekipa tech
niczna: żona Grażyna, jako tłumacz, kronikarz i fotoreporter, syn 
Włodek, jako asystent do spraw konia. A prócz tego jechał z nimi 
kierowca z uprawnieniami do przewozu koni pan Bogdan Bry- 
niak z Pomlenia koło Gdańska, prywatnie mój szwagier. Ekipa 
jechała Fiatem Panda, a Bogdan Bryniak jeepem, ciągnąc przy
czepę dla konia.

- A koń?
- Koń „Tornado”, syn mojej „Kamei” należy do pani Michele 

Mosler, amazonki z Nowego Jorku, która przed kilku laty przyje
chała do Polski i gdy zobaczyła konie, a dałem jej dojazdy ogie
ra z Klikowej, zachwyciła się i postanowiła osiedlić się w naszym 
kraju. Przez pół roku mieszkała w Nowej Hucie, ściślej w Mogile, 
potem gdy wyszła za mąż za mojego szwagra Bogdana Bryniaka 
przez kilka lat przebywała na Woli Justowskiej. W końcu osiedlili 
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się w Pomlewie niedaleko Gdańska, gdzie mają stadninę a Miche- 
le prowadzi w Klubie „Zielona Brama” szkolę jazdy konnej.

- Mieliśmy mówić o koniu.
- No tak. „Tornado”, to istna poezja, to ktoś szlachetny, ary

stokrata. Temperamentny, ale i medialny, bo lubi być w centrum 
zainteresowania. On nawet wie, jak pracuje kamera filmowa 
i umie się do niej ustawić.

- Jak przebiegała trasa do Monte Cassino?
- Z Krakowa do Wenecji „Fiatem” pokonuje się ją dość przy

jemnie. Trzeba tylko uważać na wielkie TIRy, które na zakrętach 
mogą zepchnąć mniejszych od siebie na pobocze, czasem nawet 
dość niebezpiecznie. 13 maja koło Wenecji ktoś włamał się do na
szego auta. Potem mieliśmy auto cały czas otwarte. Ale poza tym 
w Wenecji było przyjemnie. Miasto oglądałem któryś raz z rzędu, 
zawsze jednak dostrzegam w nim coś nowego, odkrywczego, cze
go przedtem nie znałem.

- Ankona też nie stanowi dla Ciebie nowości.
- W Centrum Hippiki w Ankonie spotkałem starych przyja

ciół. Szczególnie serdecznie powitał mnie Carlo Stuart, pilot-ob- 
latywacz. Wszyscy podziwiali „Tornado”. Duże wrażenie zrobiła 
na nich wiadomość, że to syn „Kamei”. Gdy przebywałem tam 
dwadzieścia lat temu, chcieli ode mnie kupić „Kameę”. Dawali mi 
za nią dwa dobre konie. Chcieli, abym pokonywał na „Tornado” 
przeszkody, ale odmówiłem.

- I nie obrazili się?
- Ale skądże! Wkrótce potem zostałem przyjęty przez wła

dze miasta i otrzymałem Medal Ankony. 13 maja spotkałem tam 
Włocha, który był świadkiem wkraczania wojsk polskich do mia
sta przez Bramę świętego Marka. Opowiadał, że Włosi witali uła
nów karpackich, bo to oni pierwsi weszli do miasta, z dużym en
tuzjazmem. Od razu nazwali ulicę, którą maszerowali imienia 
Pułku Ułanów Karpackich 2 Korpusu Polskiego. Ale łiazwa nie 
przyjęła się, ponieważ była za długa i żaden Włoch nie wymówił 

z
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jej, a wszyscy posługiwali się starą nazwą: San Marco. Jednak po 
latach władze miejskie ufundowały tam tablicę pamiątkową, co 
uważam, że wystarczająco nas satysfakcjonuje. W Ankonie prze
siadłem się na konia.

- Jak było w Loreto?
- Tam w polskiej kaplicy spotkałem braciszka-kapucyna, 

absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który nas 
oprowadzał. W Loreto odwiedziliśmy Cmentarz Żołnierzy Pol
skich. Po opuszczeniu regionu Marche wjechaliśmy do regionu 
Abruzzo. Po drodze do Pescara spotkałem Donatellę, dziewczy
nę, która prowadziła stadninę koni i dwadzieścia lat temu, zoba
czywszy, jak kąpię się z koniem w Adriatyku, zaprosiła mnie na 
obiad. A w Pescara w Centrum Hippiki już czekali starzy znajomi. 
Co ciekawsze: dwadzieścia lat temu były to dzieciaki ze szkółki 
jazdy. Teraz, to już dorośli ludzie. Ale pamiętali mnie. Pojeździ
łem sobie po starych kątach, aż do ujścia rzeki Pescara do Adria
tyku, gdzie znajduje się duży port rybacki, a niedaleko muzeum 
w domu rodzinnym Gabriela d’Annuzio. A potem było już Cassi
no. I Monte Cassino. 15 sierpnia, w Dzień Wojska Polskiego na 
Polskim Cmentarzu Wojskowym złożyłem kwiaty.

- Podobno tam też spotkałeś starych znajomych?
- Na ulicy podeszła do nas kobieta. Popatrzyła na tablicę re

jestracyjną i napisy na drzwiach naszego auta. - Proszę mówić 
po polsku - oznajmiła. Przedstawiła się: Barbara Orkiszewska. 
Wyjawiła, że pochodzi z Lublina. Zaczęliśmy rozmawiać o Tea
trze imienia Juliusza Osterwy. Gdy powiedziałem jej, że byłem tu 
dwadzieścia lat temu, nagle krzyknęła: to pan! Pan Wowka! I do
wiedziałem się, że wszystko o mnie wie od teścia, mojego starego 
przyjaciela, Antonio Galazziego, którego poznałem dwadzieścia 
lat temu także na tej ulicy i który zaprosił mnie do swego domu. 
Prowadził stadninę koni. - A co z teściem? - spytałem. - Zapra
szam do jego domu - odpowiedziała pani Barbara. Okazało się, 
że pan Galazzi nadal wynajmuje konie na rajdy i nie będzie to 
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żadna rewelacja, jeśli dodam, że szalenie się ucieszył z naszego 
spotkania.

- Zapewne w Cassino zwiedziliście muzeum bitwy.
- To muzeum ciągle wzbogaca się o nowe eksponaty. Tam 

ciągle wykopują szczątki starych mundurów, uzbrojenia, sprzętu, 
a nawet dokumentów.

- Potem był Rzym?
- Ale jeszcze przed Rzymem, przy trasie E7 wiodącej, jak 

wiadomo z Monte Cassino na Rzym, zatrzymałem się w „Osteria 
di Sofia”. Nazwa włoska, zajazd polski, a własność Polki, pani Zo
fii Kowal spod Lwowa. Za pieniądze uzyskane, jako rekompen
satę za utracone mienie na Wschodzie kupiła w Polsce drzewo 
i meble, którymi wyposażyła zajazd. W zasadzie, jako emerytka 
nie przyjmuje już gości, ale dla nas zrobiła wyjątek. Poznałem 
tam też jej córkę, Jankę, bardzo miła osobę, która udzieliła nam 
wielu praktycznych rad dotyczących poruszania się w Wiecznym 
Mieście.

- Gdzie zamieszkaliście w Rzymie?
- Kolo Villa Borghese, wspaniałego parku wraz z monu

mentalną budowlą, gdzie słynny Vittorio de Sica, ulubiony reży
ser filmowy z czasów mojej młodości kręcił swe filmy. Miło było 
chodzić jego śladami i odkrywać różne urokliwe zaułki, znane mi 
wcześniej jedynie z jego filmów. Ale najpierw wstąpiliśmy do na
szej ambasady przy via Rubens 20. Przyjęli nas tam serdecznie 
radca ambasady pan doktor Jerzy Skotarek, zastępca kierownika 
konsulatu pan Jerzy Adamczyk oraz attache wojskowy pan major 
Marek Ordecki. Udaliśmy się na plac Wenecki, czyli Altare della 
Patria, gdzie w części środkowej znajduje się Grób Nieznanego 
Żołnierza z 1912 roku, gdzie oddałem salut kawaleryjski szablą. 

Naszą uwagę zwrócił pomnik konny króla Wiktora Emanuela II, 
wykonany ze złoconego brązu, mający 12 metrów dłdgości i tyleż 
szerokości. Ja przede wszystkim kontemplowałem postać konia.

« 

z
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Jeśli król rzeczywiście na takim jeździł, to musiał dobrze natru
dzić się, aby okiełznać takiego bojowego rumaka.

- A inne zabytki? Które oglądaliście?
- Można wymieniać w nieskończoność, ale ograniczę się do 

Colosseum. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Amfiteatr Fla- 
wiuszów. Tutaj wedle legendy ponieśli męczeńską śmierć pierw
si rzymscy chrześcijanie. Usiłowałem to sobie wszystko wyobra
zić. Tam dotknęliśmy historii. Byliśmy też w bazylice świętego 
Piotra.

Oczywiście oglądanie wnętrza bazyliki świętego Piotra 
w Watykanie pozostawia niezapomniane wrażenie. W Rzy
mie panowały upały, więc tym bardziej odczuliśmy tchnienie 
chłodu przy fontannie blisko Schodów Hiszpańskich, zabytku 
z 1726 roku. Fontanna nosi nazwę Barcaccia, czyli łódka. Tutaj 
wielka powódź w 1623 roku wyrzuciła łódeczkę. A schody? Liczą 
138 stopni i są najdłuższe i najszersze w Europie. Istnieje prze
sąd, że na schodach nie powinno się jeść. Ale my akurat nie mie
liśmy apetytu. Na górze stoi szesnastowieczny kościół Trinita dei 
Monti. W Rzymie podejmował nas wiceburmistrz. Był ciekawy 
Krakowa i wyrażał się o Polsce z dużą sympatią. A w Bolonii spot
kałem panią Urszulę Ostasz z Chełma Lubelskiego. 20 lat temu 
podeszła, aby zrobić sobie ze mną zdjęcie. Gdy zobaczyła mnie 
na koniu, krzyknęła: „to tylko może być Wowka!” Pani Urszula 
pracuje, jako opiekunka 90 letniej pani, mieszkającej w eksklu
zywnej dzielnicy. Bolonię podziwialiśmy w nocy. Była wspaniale 
oświetlona, a cienie w zaułkach grały swój teatr.

- Czy odwiedziliście Reggio Emilia, miasto, gdzie narodził 
się Mazurek Dąbrowskiego?

- W Reggio Emilia byliśmy krótko i bez konia, który został 
w Bolonii. Ale wystarczyło, aby co nieco poznać to piękne miasto. 
Przy ścianie budynku, gdzie powstał hymn polski, zadumaliśmy 
się nad naszą narodową historią, która tak splatała się z dzieja
mi Italii. Z żalem żegnaliśmy ziemię włoską. Może tu jeszcze po
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wrócimy? A przy okazji chciałbym podziękować za pomoc w or
ganizacji rajdu Porozumieniu Dzielnic Nowohuckich, które mnie 
mocno wsparło, a zwłaszcza panu Ireneuszowi Rasiowi, (obec
nie poseł na Sejm RP - przyp. mój RD), który w czasie organi
zowania rajdu podtrzymywał mnie na duchu w chwili zwątpie
nia, kolegom z Teatru Ludowego na czele z dyrektorem Jerzym 
Fedorowiczem (również obecnie poseł na Sejm RP - przyp. mój 
RD), generałowi Zbigniewowi Szurze (zastępcy dowódcy 2 Kor
pusu Zmechanizowanego w Krakowie - przyp. mój RD), a tak
że państwu Annie i Józefowi Serafinom z firmy FARES z osiedla 
Kombatantów. Pokryli koszty transportu konia, co stanowiło naj
większy nasz wydatek w czasie rajdu. Poza tym pan Jan Wójcik 
z Salonu Samochodowego „Fiat Krak” wyposażył moją „Pandę” 
w bagażnik, a pan Stanisław Maciaszek z Gierczyc koło Bochni 
sprezentował mi siedemdziesiąt litrów benzyny.

- Kiedy wybierasz się na następny rajd?
- Jak dobrze pójdzie, w przyszłym roku, dla uczczenia 250 

lecia urodzin generała Jana Henryka Dąbrowskiego i 60 lecia 
walk Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka w Norman
dii. Tam właśnie się wybieram.

Wracając z Reggio Emilia Wowka odwiedził jeszcze Padwę 
i Wiedeń. Rajd ukończył 1 września 2004 roku przy Grobie Nie
znanego Żołnierza na uroczystości 65 rocznicy wybuchu II wojny 

światowej, zorganizowanej przez Urząd Miasta. Niestety był to 
ostatni, jak na razie rajd zagraniczny Wowki. Ale pozostały mu 
rajdy krajowe i reprezentowanie, jako żywy eksponat historycz
ny tradycji polskiego oręża. I tak Wowka wziął udział w obcho
dach Święta Niepodległości 11 listopada 2004 roku. Uczestni

czył w mszy świętej w katedrze na Wawelu i w pochodzie przed 
Krzyż Katyński, potem ulicą Grodzką, przez Rynek Glony, ulicę 
Floriańską, na plac Matejki przed Grób Nieznanegcr Żołnierza, 
prowadząc Krakowski Szwadron Konny. Był też obecny na apelu 

_____ z



T

283

poległych przed kopcem Piłsudskiego. Zapytany przez reportera 
„Dziennika Polskiego”, czym jest patriotyzm odparł:

- To było to, co widzieliśmy dzisiaj: las sztandarów, mło
dzież, płomienne przemówienia, które dotarły do tych gorących 
serc. Oni dziś manifestowali miłość do ojczyzny, a ja miałem łzy 
w oczach.

21 maja 2005 roku Wowka uczestniczył w wręczeniu nowe
go sztandaru 2 Korpusowi Zmechanizowanemu. 9 sierpnia 2005 
roku na uroczystości przy Kopcu generała Jana Henryka Dąbrow
skiego w Pierzchowie został uhonorowany Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. A wkrótce potem, 1 września 2005 roku otrzymał Medal 
Zasługi Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, który 
wręczył mu podpułkownik Jan Kućmierczyk, Komendant Głów
ny Federacji, ongiś oficer 9 Pułku Ułanów Trembowleńskich, 
a w czasie okupacji 106 DP AK, kawaler Virtuti Militari.

26 marca 2005 roku Wowka wziął udział w ramach Festi
walu „Misteria Paschalia” w widowisku „Przez tę ziemię prze
szedł Pan” w reżyserii Jerzego Fedorowicza w roli Apostoła. Wi
dowisko odbyło się na Rynku Głównym. A11 listopada 2005 roku 
wziął udział w patriotycznym spektaklu, który odbył się w Tea
trze imienia Juliusza Słowackiego „Dziedzictwo, któremu na imię 
Polska” w reżyserii Katarzyny Ostrowskiej, gdzie wystąpił w roli 
szwoleżera. 10 grudnia 2005 roku na uroczystościach jubileuszu 
50 lecia Teatru Ludowego została wystawiona sztuka „Ryszard 
III” Williama Shakespeare w reżyserii Jerzego Stuhra. Reżyser 
nieco uwspółcześnił sztukę, wprowadzając do niej telewizyjny 
monitoring królewski oraz budowlę z rur, skręcanych śrubami, 
mającą imitować zamek, sale audiencjonalne i sypialnię, a prze
strzeń obok potraktował, jako pole bitwy. Bohaterzy nosili współ
czesne stroje, zaś sam Ryszard ubrany był, jak ochroniarz hiper
marketu. Spektakl poprzedził film, na którym Wowka wystąpił, 
jako I Mężczyzna, zaś na scenie zagrał rolę doktora Sho, a także 
biskupa, który modli się wraz z królem po objęciu przez niego tro
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nu. Sztuka została przyjęta entuzjastycznie przed widzów, mimo 
utyskiwania pewnych recenzentów, ale im bardziej im się nie po
dobała, tym więcej gromadziła publiczności. W osiem dni potem 
Wowka wystąpił w sztuce „Ulisses”, wystawianej w Teatrze MIST 
w reżyserii Stanisława Michno, gdzie zagrał Sędziego. Była to rola 
pełna mistycznych znaczeń, wieloznaczności, drążąca metafizykę 
bytu ponadzmyslowego. Premiera odbyła się na scenie „Nurtu”, 
a potem występowali ze sztuką na różnych scenach Krakowa.

A zaszczyty sypały się nań nadal. 22 grudnia 2005 roku na 
uroczystym opłatku w siedzibie 2 Korpusu Zmechanizowanego 
z udziałem trzystu osób Wowka otrzymał Srebrny Medal „Za za
sługi dla obronności kraju”, o przyznanie którego wnioskowało 
dowództwo korpusu. Zaś obok zaszczytów czekały go przyjemno
ści: 9 stycznia 2006 roku wziął udział w niecodziennej imprezie. 
Mianowicie Królewski Klub Elvisa „Good Łuck Charm”, jeden 
z 625 klubów fanów świętował w Krakowie 71 rocznicę urodzin 
króla rocka. Z tej okazji w Śródmiejskim Ośrodku Kultury odbył 
się „Karnawał z Elvisem”. Na imprezie Wowka tańczył rock and 
roiła z Krysią Podleską, znakomitą aktorką, znaną z filmu „Miś”, 
których dzięki temu okrzyknięto oboje królami parkietu, a muzyk 
Jerzy Bożyk wraz z inną aktorką Magdaleną Markiewicz odegrał 
na fortepianie i odśpiewał wszystkie przeboje Elvisa Presleya. 
3 maja 2006 roku dominikanin ojciec pułkownik Adam Studziń
ski został mianowany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
generałem brygady. Wowka wziął udział w mszy dziękczynnej 
i w spotkaniu z dominikaninem.

Przebywając na spotkaniu w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie Wowka wygrał wycieczkę do Lwowa. Wyjechał 
w czerwcu 2006 roku. Wraz z grupą profesorów warszawskich 
uczelni miał możność złożenia hołdu na Cmentarzu Orląt Lwow
skich. Tym razem nie musiał po kryjomu przechodzić przez mur, 
ale oficjalnie w mundurze, przy szabli złożył kwiaty ńa grobach 
bohaterów. A przy tym, o dziwo polski mundur był odbierany 



przychylnie przez przyglądających się temu Ukraińców, którzy 
chcieli fotografować się z Wowką. Potem, gdy odwiedzili Żół
kiew, stare Ukrainki ujrzawszy Wowkę w uniformie ułańskim, 
mówiły z nutką nostalgii:

- O, jaki piękny mundur!
30 sierpnia Wowka wziął udział w uroczystości odsłonię

cia na Cmentarzu Rakowickm pomnika armii „Kraków”, budo
wanego od 1982 roku, ale którego wznoszenie wstrzymały władze 
komunistyczne z uwagi na politycznie niepoprawną ich zdaniem 
symbolikę rzeźby i brak środków finansowych.

1 listopada 2006 roku Wowka uczestniczył w kweście, zor
ganizowanej przez Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa oraz 
Stowarzyszenie „Podgórze.pl” na rzecz ratowania zabytkowych 
nagrobków Cmentarza Rakowickiego i Nowego Podgórskiego, za 
co otrzymał serdeczne podziękowanie od Mikołaja Korneckiego 
przewodniczącego Komitetu.

W październiku 2006 roku przy KKJK zaczął powstawać 
Szwadron imienia majora Adama Królikiewicza. Wowka grał 
główną rolę w jego organizacji. Szwadron zadebiutował w wystą
pieniu formacji kawaleryjskich na święcie Niepodległości 11 li
stopada. Wowka poprowadził krakowską konnicę, otwierając po
chód na czele Szwadronu występującego w amarantowych mun
durach ułanów Księstwa Warszawskiego. Dosiadł wówczas konia 
„Tornado”, którego sprowadził dwa tygodnie wcześniej z Sopotu. 
„Tornado”, to syn „Kamei”, na której Wowka, jak wiadomo odbył 
w 1984 roku rajd na Monte Cassino i prawnuk „Ramzesa”, ko
nia zabranego przez wojska niemieckie w 1939 roku. W tym roku 
„Tornado” zyskał miano konia stulecia Niemiec. Za Wowką jecha
li honorowi rotmistrzowie Jan Zmarnieć i Mikołaj Rey, a za nimi 
sztandar i trzy sekcje 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatow
skiego oraz trójka jeźdźców z Klikowej w białych otokach 5 Pułku 
Strzelców Konnych, za nimi zaś szwadron. Następnie rotmistrz 
Henryk Bugajski poprowadził sztandar i sekcję Krakowskiego 
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Szwadronu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w barwach 
amarantowych. Na końcu maszerowała Małopolska Kawaleria 
21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, prowadzona przez honoro
wego majora Zbigniewa Strzeżywoja-Burzyńskiego, za nim zaś 
sztandar kawalerii i ostatni żyjący kombatanci 21 Pułku Ulanów 
Nadwiślańskich na zaprzęgu dwukonnym oraz przedstawiciele 
szwadronu Pułku Ułanów Nadwiślańskich. To jedyna formacja 
kawaleryjska w Polsce, gdzie znajdują się kobiety: oficerowie WP 
w służbie czynnej, lekarze, ratownicy medyczni i instruktorki jaz
dy konnej. Wyruszając na czele tego sporego zastępu kawalerzy- 
stów Wowka nie potrafił opędzić się wspomnieniom. Przez wie
le lat występował samotnie na koniu na uroczystościach patrio
tycznych w Krakowie. Gdy milicja rozpędzała tłum przy Krzyżu 
Katyńskim Wowka wjeżdżał na koniu i nawoływał stanowczym 
głosem: rozstąpić się proszę! I wszyscy rozstępowali się, Wowka 
spokojnie składał kwiaty, a niektórzy milicjanci nawet mu saluto
wali. A teraz... Aż łza w oku kręci się. Samotny ułan spod Monte 
Cassino, Falaise, Borujska i Elby już nie był sam. Polska trady
cja kawaleryjska odrodziła się wspaniale! 26 listopada 2006 roku 
Wowka został uhonorowany Złotym Medalem Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej. O przyznanie mu tego odznaczenia wystą
piło Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskie
go. 15 maja 2007 otrzymał od prezydenta Krakowa prof.dr.hab. 
Jacka Majchrowskiego odznaczenie Honoris Gratia. Prezydent 
wręczył mu je w wypełnionej po brzegi kombatantami Sali Obrad 
krakowskiego magistratu. Dziękuję panu za wszystko, co pan robi 
dla Krakowa. 11 sierpnia 2007 roku Wowka uczestniczył w sesji 
popularno- naukowej poświęconej generałowi Józefowi Hallero
wi, a zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Mazurka 
Dąbrowskiego z Krakowa i Gdańska oraz Towarzystwa Pamięci 
generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycacfi. Spotkanie, 

które odbyło się w Jurczycach, miejscu urodzin generała rozpo
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częło się odśpiewaniem fragmentu Pieśni Armii Ochotniczej, czy
li Roty Hallerowskiej:

Powstańcie wszyscy, nadszedł czas
Do broni! Haller wzywa.
Któż, jak nie on powiedzie nas 
pęknięte skuć ogniwa!
Nie shańbi naszej ziemi wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

W sesji wzięli udział m.in. Czesław Skonka, pisarz, zajmu
jący się postacią generała Józefa Hallera i prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Mazurka Dąbrowskiego w Gdańsku, Leszek Krupnik 
prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i płk. dypl. 
Andrzej Wojtyna ze Sztabu Generalnego WP. Wowka, który wy
stąpił na koniu, ale tym razem w historycznym mundurze ułań
skim z czasów Księstwa Warszawskiego został odznaczony na se
sji Medalem Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dą
browskiego oraz Medalem Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

Zaszczyty i pożegnania

14-15 września 2007 roku Wowka wziął udział w widowisku 
„Harnasie”, organizowanym przez Krakowską Operę i Operetkę, 
które odbyło się w Krakowie, Tarnowie i Nowym i Sączu. Oczy
wiście, jak zwykle opiekował się końmi i wystąpił w krakowskiej 
kierezyi z krakuską na głowie. Towarzyszył mu podobnie ubrany 
Krzysztof Sysło.

Wowkę jako specjalistę od spraw końskich raz po raz za
praszali właściciele stadnin i klubów jeździeckich. M.in. 31 maja 
2008 roku Wowka odwiedził stajnie w Sułkowicach-Dzielcu, 
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goszcząc u pana Józefa Drzazgacza, który hodował hucuły. Po
chwalił go za utrzymanie czystości rasy.

W dniach 25-26 lipca 2008 roku Wowka zagrał w filmie 
„Sienkiewicz w 1908 roku. Piknik pod jurajską skałą”. Właściwie 
była to etiuda, nakręcona kamerą „Sony” przez operatora Adria
na Madeja, a w reżyserii Wiesława Adamika, znanego krakow
skiego fotografika i publicysty, który namówił Wowkę, aby zagrał 
rolę Wojciecha Tarkowskiego, ojca Stasia Tarkowskiego. Nato
miast główną rolę zagrał Marek Probosz, ktorego Wowka poznał 
na planie „Crimen”. Zdjęcia wykonane zostały w krakowskiej ka
mienicy „Sienkiewiczówka” przy ulicy Piłsudskiego, w ogrodzie 
historycznej willi Domańskich w Rudawie i w stadninie koni hu
culskich w Nielepicach. W filmie wystąpiła też gościnnie Krysty
na Li Man Szczepańska, pianistka chińska, która zakochała się 
w Polaku.

Ekipa filmowa gościła także w pensjonacie „Nad Rudawą” 
w Krakowie przy ul. Korbuttowej 36, który zbudowała w 2004 
roku teściowa Wowki pani Leopoldyna Kowalik. Pensjonat, poło
żony blisko Willi Decjusza i kopców Kościuszki oraz Piłsudskie
go zaczął rychło przyjmować gości z kraju i z zagranicy. Ostat
nio przebywała tam delegacja ukraińska, która ujrzawszy zdjęcie 
Wowki z Bohdanem Stupką na ścianie omal nie zawyła z zachwy
tu. A kiedyś pojawili się starsi państwo mówiący po francusku, 
którzy ujrzawszy Wowkę w polowym mundurze, koszącego trawę 
w ogródku oświadczyli, że wiele lat temu widzieli w takich mun
durach żołnierzy w Falaise. Wowka pochwalił się wtedy, że on 
też tam był. - A państwo z Francji - spytał. - Nie z Normandii 
- odparli goście. Pokazał im kronikę z rajdu nagle zobaczyli wpi
sy swych krewniaków, m.in. nauczyciela języka polskiego.

27 sierpnia 2008 roku Wowka podpisał umowę na udział 
w belgijsko-kanadyjskim filmie „Simon Koniański” w reżyserii 
Micha Vaida z Wytwórni „Donten & Lacroix Film”.^djęcia miały 

być wykonane 11 września 2008 roku w okolicach Sądowej Wisz-
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ni. Wowka jako jeden z dwóch aktorów polskich zagrał w filmie 
farmera, kierującego furmanką. Sceny nakręcano w wyjątkowo 
dzikim terenie, na zupełnych bezdrożach, znajdujących się mię
dzy Przemyślem i Lwowem, a także na cmentarzu żydowskim 
w Bobowej. W filmie tym Włodek Brodecki, jako drugi Polak za
grał rolę... syna Wowki. Znając dobrze język angielski pełnił także 
rolę tłumacza, dzięki czemu ekipa porozumiewała się z nim bez 
przeszkód. Włodek podsłuchał kiedyś rozmowę aktorów, którzy 
chwalili bardzo Wowkę za niezwykłą cierpliwość w trakcie gra
nia i umiejętność perfekcyjnego kierowania końmi i bezbłędnego 
porozumiewania się z nimi. Z kolei, jako hotelarz Wowka wziął 
udział w dniach 17-19 października 2008 roku w rajdzie samo
chodowym Stowarzyszenia Hotelarzy „Gremium” o Memoriał 
mecenasa Zbigniewa Chojnackiego, przedwojennego założycie
la tej organizacji. W czasie rajdu z metą w Annabergu w Austrii 
Wowka poznał prezesa „Gremium” Jacka Czepczyka, dyrekto
ra Hotelu Europejskiego i jednocześnie członka Rady Starszych 
Bractwa Kurkowego w Krakowie.

- To sympatyczny, pełen humoru i dowcipu człowiek - opo
wiadał. - Dzięki takim, jak on krakowskie hotelarstwo stoi wy
soko.

30 października 2008 r. Wowka został odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczył mu 
prezydent RP Lech Kaczyński. Było to uhonorowanie Wowki za 
długoletnią działalność na rzecz krzewienia chlubnych tradycji 
Wojska Polskiego.

Miłą niespodzianką dla Wowki stała się znajomość z kon
sulem generalnym Republiki Federalnej Niemiec dr Thomasem 
Glaserem. Ten z wykształcenia historyk zainteresował się relacja
mi Wowki z rajdów konnych, zwłaszcza na Monte Cassino oraz 
działalnością Armii Krajowej w Krakowie w czasie okupacji hit
lerowskiej i w pierwszych latach po zakończeniu II wojny świa
towej. Interesowały go też wszelkie szczegóły umundurowania 
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i uzbrojenia kawalerii polskiej. Razem spędzili wiele chwil na roz
trząsaniu tych zagadnień. Dzięki Wowce niemiecki historyk opu
ści Kraków bogatszy o wiedzę z historii najnowszej Polski.

** *

8 listopada 2008 roku Wowka jak zwykle poprowadził 
w mundurze i na koniu Marszobieg Niepodległości z kopca Józe
fa Piłsudskiego na kopiec Tadeusza Kościuszki. Przy dźwiękach 
Pierwszej Kadrowej składał kwiaty i salutował szablą przed płytą 
upamiętniającą budowę kopca.

13 listopada 2008 roku w Tarnowie zmarł Ryszard Smożew- 
ski, długoletni przyjaciel Wowki jeszcze z czasów kieleckich. Uro
dzony w 1930 roku w Zamościu pracował, jako sekretarz redakcji 
„Słowa Ludu”, ale w 1972 roku odszedł do Tarnowa na stanowisko 
dyrektora Teatru imienia Ludwika Solskiego. Nie zerwał jednak 
kontaktów z Kielcami. Kipiący energią, wiecznie załatany uczynił 
teatr tarnowski „ekscytującym miejscem spotkań artystycznych”. 
Jak wiadomo w 1989 roku pojechał wraz z Wowką szlakiem 
1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Wowka utrzy
mywał z nim kontakt do końca. Niedługo przed jego śmiercią 
dowiedział się, że jako dziecko Ryszard Smożewski w ostatnich 
dniach wojny omal nie został rozstrzelany przez hitlerowców 
w rodzinnym Zamościu.

13 grudnia 2008 roku Wowka zmierzył się z postacią, któ
ra być może stanie się jego kolejną rolą filmową. W Forcie 49, 
gdzie przed II wojną śiwatową działała stacja radiowa, przechwy
tująca niemieckie szyfrogramy, rozpracowywane potem przez 
polski wywiad przy pomocy maszyny matematycznej „Enigma”, 
zlokalizowanym przy nowohuckim osiedlu Na Stoku, gdzie mie
ści się Młodzieżowy Dom Kultury zagrał ducha rycerza Krzesła- 
wa, kawalera Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie 



291

i przybocznego rycerza księcia Jaksy Gryfity, który podobno przez 
osiemset lat straszył w dworku Jana Matejki w Krzesławicach.

25 grudnia 2008 roku zmarł w Kozienicach w wieku 88 lat 
major Jerzy Sas-Jaworski. Urodzony w 1920 roku w Włodzimie
rzu Wołyńskim, a więc krajan Wowki zdał maturę w 1938 roku 
w gimnazjum w Zamościu i zaraz potem wstąpił do Szkoły Pod
chorążych Kawalerii w Grudziądzu. W czasie kampanii wrześ
niowej, jako starszy ułan podchorąży i dowódca sekcji walczył 
w 22 Pułku Ułanów Podkarpackich imienia Księcia Jeremiego 
Wiśniowieckiego w ramach Kresowej Brygady Kawalerii pod
porządkowanej Armii „Łódź”. Pułk staczał boje z Niemcami 
koło Zgierza, Strykowa i Główna, potem w rejonie Modlina, a od 
13 września maszerował na południe i bił się koło Zofianki i Krze
mienia, dochodząc do Sanu, gdzie skapitulował przed Sowietami 
w Bukowcu koło Biłgoraja. W czasie okupacji Jaworski znalazł się 
w Szczebrzeszynie, gdzie mieszkała rodzina i działał w konspira
cyjnej placówce AK. Potem wstąpił do 1 Warszawskiej Samodziel
nej Brygady Kawalerii i odznaczył się w walkach o Wał Pomorski, 
aby potem wziąć udział w zdobyciu Kołobrzegu i Berlina. Za mę
stwo w boju został odznaczony Virtuti Militari. Po wojnie nadal 
służył w kawalerii, aż do jej rozwiązania w 1947 roku. Znalazł za
trudnienie w stadninie w Kozienicach. W 1953 roku w Sopocie 
na pierwszych powojennych Jeździeckich Mistrzostwach Polski 
zdobył tytuł wicemistrza Polski w ujeżdżaniu. W1954 roku został 
dyrektorem i pracował na tym stanowisku do emerytury. Działał 
w Polskim Związku Jeździeckim. Prezydent RP odznaczył go Krzy
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wowka poznał 
go, jak wiadomo w 1970 roku w czasie pierwszego rajdu, gdy zaje
chał do stadniny w Kozienicach. Potem gościł u niego wiele razy, 
słuchając jego opowieści wojennych. Jerzy Sas-Jaworski opowia
dał, że jego pułk po ciężkich bojach z wojskami hitlerowskimi ze
tknął się w końcu września z oddziałami Armii Czerwonej, które 
wtargnęły na wschodnie tereny Polski. W Dzwonili koło Biłgoraja 
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żołnierze bolszewiccy dosłownie zasypali ich lawiną ognia. Wte
dy klacz „Chatka”, koń zazwyczaj niesforny podczołgala się brzu
chem do ziemi, aby Jaworski mógł na nią skoczyć i wyniosła go 
z pola bitwy. Gdy krasnoarmiejcy otoczyli jego pułk w Aleksan
drowie pojawiła się jego narzeczona Janka, która chciała go ukryć 
u siebie w domu w pobliskim Biłgoraju. On jednak uważał, że 
wiąże go przysięga wojskowa i bez zgody dowódcy nie może 
opuścić oddziału. Nazajutrz dowódca, pułkownik Władysław 
Płonka zwolnił z przysięgi żołnierzy. Pułk kapitulował w Bukow
cu. Jaworski uznał, że trzeba ratować własną skórę i przedostał 
się do odległego o 12 kilometrów Szczebrzeszyna. Gdy wszedł do 
domu, babcia Walentyna nie poznała go i oświadczyła, że wszyst
kie ubrania męskie rozdała innym wojskowym uciekinierom. Je
rzy Sas - Jaworski chciał uciec do Francji, ale wpadl na granicy. 
Zbiegł jednak z więzienia, wyłamując kratę. Przetrwał okupację, 
ale gdy w końcu czterdziestego czwartego znalazł się w okolicach 
Warszawy znowu aresztowali go bolszewicy. Wprawdzie zaraz 
potem wypuścili, ale wołał nie ryzykować drugiego aresztowana 
i dlatego wstąpił do 1 Armii WP... Do końca życia uważał, że nie 
ma się czego wstydzić. Przecież potem walczył z jednym z dwóch 
znienawidzonych wrogów! Gdy po II wojnie światowej marsza
łek Michał Rola Żymierski nakazał likwidację kawalerii ówczesny 
rotmistrz Jerzy Sas-Jaworski trafił 1 lutego 1951 roku do pracy 
w stadninie w Kozienicach. Jego przełożonym był Ryszard Zop- 
pi, przedwojenny dyrektor stadniny, wielkiej klasy specjalista od 
koni pełnej krwi. Stadnina posiadała duże gospodarstwo rolne, 
stawy rybne, młyn i hodowlę bydła. Ryszard Zoppi nauczył go, 
jak dobrze gospodarować i gdy Jerzy Sas - Jaworski został dyrek
torem, doprowadził placówkę do kwitnącego stanu. Wprawdzie 
przez lata nie cieszył się sympatią władzy z uwagi na ziemiańskie 
pochodzenie i brak legitymacji partyjnej, ale liczono ąię z nim, 
jako kombatantem i kawalerem Virtuti Militari oraz Znakomi

tym sportowcem, któremu kontuzja uniemożliwiła dalsze starty 
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i zahamowała dobrze zapowiadającą się karierę. Zastąpił go w tej 
mierze syn Bohdan, olimpijczyk z Moskwy.

Pogrzeb majora rezerwy Jerzego Sasa-Jaworskiego odbył się 
najpierw w Kozienicach, ale potem nabożeństwo żałobne w kate
drze polowej WP w Warszawie przy ulicy Długiej, a jego zwłoki 
spoczęły na Cmentarzu wojskowym na Powązkach.

Major Jerzy Sas-Jaworski był legendą kawaleryjską. Taką 
samą stał się także Wowka. Stanowi on istną „ikonę” Krakow
skiego Klubu Jazdy Konnej. Pisał o nim Grzegorz Bernasik 
w portalu poświęconym KKJK: „Czułość, z jaką odpakowywal za- 
foliowane kostki cukru, zadziwiła mnie. Potem już niczemu się 
nie dziwiłem, wiedząc, że ten człowiek nie ma w sobie ani krzty 
agresji, żalu do świata, czy choćby chęci rywalizacji. Tego ostat
niego nawet oczekiwałem. Wśród miłośników koni znam wielu 
takich, którzy nie mogą zasnąć bez pełnego miłości dotknięcia 
grzywy własnego rumaka, nie potrafiąc jednocześnie znieść bez 
uczucia złej zazdrości czyjejś świetnej techniki jazdy, czy okaza
łości cudzego, hippicznego ekwipunku. Nie on jednak, Włodzi
mierz Wowka Brodecki. Romantyk, bo artysta. Dbający, bo aktor. 
Twardy, bo ułan. Dobry, bo człowiek. Pięknie to powiedział jeden 
z jego przyjaciół. Mówił do mnie z urzekającym lekkim zaśpie
wem charakterystycznym dla Wołynian i niedomiennie uśmie
chał się, wspominając swoje dzieciństwo tam spędzone”. A da
lej: „Pamiętam, że wcześniej, kilka razy oglądając Wowkę, gdy 
strzelisty i wyprostowany w nienagannie skrojonym mundurze 
ułańskim prowadził szwadron podczas parady na ulicach Krako
wa, odczuwałem ochotę, aby dowiedzieć się, jakim człowiekiem 
jest naprawdę. Taki doskonały i jak z obrazka... Prawie niereal
ny, myślałem sobie. Po kilku chwilach rozmowy, gdy poprowa
dził mnie do swoich koni, do „Tornada”, końskiego arystokraty 
- jak mówił- do „Cassina”, „emeryta”, który strzygi uszami już 
na dźwięk oficerek Wowki, czułem, że wiem.”
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Aneks rodzinny

Ojciec Wowki Stanisław Brodecki miał siostrę Bronisławę. 
Poślubił Różę z domu Buczyło, posiadającą siostrę Janinę, za
mężną za Leonem Juszczukiem zamieszkałym w Łóżkowie k. Zo
sina. Tam Róża Brodecka wraz z dziećmi ukrywała się po ucieczce 
z Uściluga. Janina z zawodu była krawcową, natomiast mąż rol
nikiem. Mieli dzieci: Henryka, z zawodu elektryka w Pucku, Wie
sława, z zawodu ekonomistę, właściciela kwiaciarni w Gdańsku, 
a także Jerzego, właściciela piekarni w Chełmie, Marię zamężną 
za Janem Nowackim, sołtysem w Kolonii Kamień koło Chełma. 
Mieli dzieci Annę, zamieszkałą w Zaklikowie, której mąż zakładał 
elektryfikację w Kamieniu i tam się poznali i Zbyszka zamieszka
łego w Chełmie.

Tadeusz Buczyło brat Róży Brodeckiej udał się, zamiast Ma
rii do Niemiec na roboty przymusowe. Po wojnie poślubił Halinę. 
Pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Chełmie, potem był dyrektorem firmy budwlanej 
w Krasnystawie. Ich dzieci, to Lidka pielęgniarka i Zbyszek pra
cownik stacji paliw oraz Basia bibliotekarka.

Halina młodsza siostra Róży, wyszła za mąż za Jerzego Cha- 
ręzę, dyrektora Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, a potem 
dyrektora Spółdzielni Wielobranżowej w Chełmie. Mają córkę 
Jolantę, a także syna Sławka, absolwenta AGH, właściciela firmy 
handlowej.

Jak wiadomo, Wowka ma brata Ryszarda oraz siostry Ja
dwigę, Teresę i Ewę. Ryszard urodził się w 1938 roku. Absolwent 
chemii UMCS. Żona Irena po Akademii Rolniczej. Syn Jacek, 
główny księgowy „Plus” w Warszawie (żona Anna), troje dzieci. 
Jadwiga urodziła się 10 października 1943 roku. Z zawodu księ
gowa. Mąż Tim Ryon zamieszkali w Nowym Jorku. Syn Robert 
oficer policji nowojorskiej, córka Michel. TeresaHrodziła się 
w 1948 roku. Mąż Adam Brykajło absolwent AGH, budowla- 



295

nieć. Mieszkają w Nowym Jorku mają syna Daniela. Ewa urodzi
ła się w 1954 roku. Architekt, pracownik Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, ma córkę Aleksandrę, syna Krzysztofa mieszkające
go w Nowym Jorku, Rafała Nykla.

Wowka poślubił Grażynę Bryniak, córkę Czesława Bryniaka, 
lekarza medycyny i Leopoldyny z domu Kowalik. Grażyna ma na
stępujące rodzeństwo: siostra Roma architekt, zamężna za Sta
nisławem Hubertem Pieczarkowskim, lekarzem pediatrą. Mają 
dwoje dzieci: Antoninę absolwentka ASP, Zuzannę, studentkę 
kulturoznawstwa UJ, zawodniczkę lekkoatletyki w WKS „Wa
wel”, obecnie w AZS, mistrzyni w trójskoku w Akademickich Mi
strzostwach Polski.

Spotkałem ich i polubiłem...

Dziennikarze: Wiesław Adamik, Violetta Bratuń, Mieczysław Czuma, 
Witold Duński, Ryszard Dzieszyński, Jan Franczyk, Magda Huzar
ska Szumieć, Katarzyna Kieta, Leszek Mazan, Janusz Michalczak, 
Marian Satała, Jan Szpruch.

Ludzie teatru i filmu: Zbigniew Abraszek (Chełm), Laco Adamik (re
żyser) Lech Adamowski (kaskader), Aleksander Bednarz, Marta Bi
zoń, Krzysztof Bochenek, Zofia Bodakowska (scenograf), Jerzy Fe
dorowicz (poseł na Sejm), Ryszard Filipski, Andrzej Franczyk, Wie
sław Gołaś, Zbigniew Gruz, Krzysztof Górecki, Eugenia Horecka, 
Jerzy Hoffman, Alicja Jachiewicz, Irena Jun, Krzysztof Kolberger, 
Stanisław Kosobudzki, Matylda Krygier, Edward Kusztal, Jadwi
ga Lesiak, Tadeusz Malak, Wojciech Markiewicz, Stanisław Mich
no, Jan Nosal, Grażyna Nowak, Janusz Rafał Nowicki, Włodzimierz 
Nurkowski, Daniel Olbrychski, Marian Opania, Krystyna Podleska, 
Marek Probosz, Andrzej Prost, Wojciech Pyrkosz, Nina Repetow- 
ska, Jerzy Ridan, Stefan Schmidt, Beata Schimscheiner, Tomasz 
Schimscheiner, Wojciech Siemion, Jan Skotnicki, Jacek Strama, Je
rzy Stuhr, Bohdan Stupka, Jolanta Szczerba (muzyk), Janusz Szyd
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łowski, Zdzisława Wilkówna, Jacek Wojciechowski, Piotr Wysocki, 
Edward Żentara.

Politycy: Kazimierz Barczyk (sędzia Trybunału Stanu, wiceprzewodni
czący Sejmiku Małopolskiego) Mieczysław Gil (były poseł na Sejm, 
radca Agencji Rozwoju Przemysłu) Ryszard Kaczorowski (prezydent 
RP na Uchodźstwie), Jarosław Kalinowski (były wicemarszałek Sej
mu, eurodeptowany), Bogdan Klich (minister obrony narodowej) 
prof. dr hab. Jacek Majchrowski (prezydent Krakowa), Janusz Onysz
kiewicz (były minister obrony narodowej), Marta Patena (wiceprze
wodnicząca Rady m. Krakowa), Zbigniew Wojas (wójt Gdowa).

Wojskowi: gen. bryg. dr. Tomasz Bąk (dowódca 21 Brygady Podha
lańskiej), gen. broni dr Mieczysław Bieniek (przedstawiciel WP 
w NATO), gen. bryg. Zenon Bryk, kpt. Dariusz Bylina, ppłk. Stani
sław Gardias, gen. dyw. Zbigniew Głowienka (dowódca 2 Korpusu 
Zmechanizowanego), gen. dyw. Edward Gruszka (zastępca dowód
cy Wojsk Lądowych), mjr Ryszard Kaczmarek, płk. Zbigniew Koso- 
budzki, gen. broni Bronisław Kwiatkowski (dowódca Dowództwa 
Operacyjnego WP), płk. Janusz Kwiatkowski, płk. Kazimierz Lasz- 
czak, płk. Grzegorz Maryański, gen. bryg. Piotr Pcionek, gen. bryg. 
Edward Pietrzyk (ambasador RP w Iraku), płk. Andrzej Smith, płk. 
Stanisław Szukalski, gen. bryg. Zbigniew Szura, gen. bryg. Zbigniew 
Ścibor-Rylski.

Adam Banachowicz płk. pożarnictwa, pracownik Teatru Ludowego 
w Krakowie.

Ewa Bątkiewicz dyrektor Zespołu Szkól Ekonomiczno-Odzieżowych 
w Krakowie, Nowa Huta.

Kazimierz Bielenin naukowiec, prof. dr. hab. dyrektor Muzeum Ar
cheologicznego.

Genowefa Bizukojć emerytka, długie lata rolnik, Górczyna.

Janusz Bobik sportowiec, jeździec, srebrny medalista Olimpiady 
w 1980 roku w Moskwie, dyr. Stadniny Koni Nowieljfia

Jerzy Bożyk artysta muzyk, mgr teatrologii, bard Krakowa, jazzman.

z
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Jacek Brodecki bratanek, główny księgowy „Plus”, Sulejówek.

Irena Brodecka nauczycielka Technikum Rolniczego w Okrzowie, 
obecnie na emeryturze, żona brata Ryszarda.

Michaił Brodowycz konsul generalny Ukrainy w Krakowie.

Bogdan Bryniak brat Grażyny Brodeckiej, współwłaściciel firmy re
klamowej Kraków.

Marian Bryniak wuj Grażyny, mgr inż. Mostostal, działacz SMTMZ 
Tarnów.

Henryk Bugajski biznesmen, właściciel stadniny w Mogile, założy
ciel i dowódca Krakowskiego Szwadronu im. Józefa Piłsudskiego 
Wiedeń.

Zbigniew Strzeżywoj-Burzyński inż.bud. działacz harcerski „Czar
na Trzynastka” w Krakowie, przewodniczący Rady Małopolskiego 
Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nad
wiślańskich w Krakowie.

Sławomir Charęża biznesmen

Antoni Chmielarski prezes Klubu Jazdy Konnej „Ponidzie” Pińczów

Małgorzata Chojnacka Dzieszyńska dama Zakonu Rycerskiego 
Bożego Grobu, współwłaścicielka Hotelu Pollera w Krakowie.

Kazimierz Cholewa dyrektor Parku Jordana, pomysłodawca alei hi
storycznej w Parku im. Henryka Jordana w Krakowie.

Stanisław Chomiczewski artysta malarz, Uhryń.

Iga Chwyć mistrz fryzjerstwa, Chełm.

Tadeusz Czajka założyciel Klubu Jeździeckiego „Pod Żubrem” Nie
połomice.

Jacek Czepczyk hotelarz, dyrektor Hotelu Europejskiego, wykładow
ca na wyższej uczelni, prezes Stowarzyszenia Hotelarzy „Gremium”, 
Kraków.
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Andrzej Doliński elektronik, akustyk, zbieracz militariów, hodow
ca koni małopolskich i ptaków egzotycznych, wnuk ulana w WBK, 
Kraków.

Józef Drzazgacz właściciel Hodowli Hucułów. Sułkowice-Dzielec.

Władysław Dubaj dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, orga
nizator Sejmików Teatralnych.

Henryk Dubiel inżynier rolnik, prezes Klubu Jeździeckiego „Klan” 
Kocmyrzów, związany z Technikum Rolniczym w Czernichowie, żoł
nierz AK, działacz niepodległościowy.

Ewa Dynia pracownik działu organizacji widowni Teatru Ludowego 
w Krakowie.

Beata Dzieszyńska absolwentka filozofii UJ, dyrektor Biura Posel
skiego.

Teresa Eckhardt de Eckenfeld magister polonistyki, bibliotekarz, 
sekretarz generalny Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczy
zny, zastępca sekretarza generalnego Komendy Naczelnej Związku 
Legionistów Polskich, Kraków.

Jerzy Feliks Fedorowicz polityk, poseł na Sejm RP, wiceprzewodni
czący komisji kultury i środków masowego przekazu, aktor filmowy 
i teatralny, reżyser, dyrektor Teatru Ludowego w latach 1989-2005, 
przewodniczący Rady Programowej Teatru Ludowego.

Ryszard Filipski aktor, reżyser, odtwórca filmowego Hubala, dyrek
tor Teatru Ludowego w latach 1974-79

Władysław Filipski emerytowany pracownik organizacji widowni 
Teatru Ludowego. Kraków.

Konrad Firlej magister prawa, radca prawny, prezes PTG „Sokół” 
w Krakowie, wykładowca AGH.

Antoni Folfasiński mistrz krawiecki, pracownik Teatru ttfdowego. 

Kraków.
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Krystyna Gąsior lekarz weterynarii, siostra Anny Bizukojć, Czeski 
Cieszyn.

Bogdan German właściciel klubu jeździeckiego „Pegaz” Nowa Huta, 
sędzia jeździecki.

Grzegorz Gili literat, autor książek m.in. „Kopce w krajobrazie kultu
rowym Polski”, działacz SMTMD.

Thomas Glaser dr historii, konsul generalny Republiki Federalnej 
Niemiec w Krakowie w latach 2005-2009.

Andrzej Golda prezes KKJK, były reprezentant Polski w jeździectwie, 
uczeń mjr Adama Królikiewicza, trener koński.

Andrzej Gourauz dyrektor Stada Ogierów. Klikowa.

Jerzy Grosman artysta malarz, scenograf, aktor Teatru Ziemi 
Chełmskiej.

Danuta Grotowska prawniczka, notariuszka Rzeszów.

Adam Gryczyński artysta fotografik, pracownik Nowohuckiego Cen
trum Kultury, autor albumów związanych z tematyką przeszłości 
Nowej Huty, Kraków.

Roman Haber kowal, właściciel firmy powozów, podkuł Kameę na 
rajd do Monte Cassino

Zbigniew Herod były wojskowy, podpułkownik WP, w latach 1987-97 
kierownik Klubu Garnizonowego w Krakowie, w latach 1997-2000 
oficer Dowództwa Wojsk Lądowych, w latach 2000-2003 6 BDS, 
właściciel firmy ochroniarskiej. Kraków.

Jan Hryńczuk pedagog, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krakowie, 
prezes Małopolskiego Związku Jeździeckiego, właściciel Stadniny 
Koni w Cichym Kąciku.

Halina Jankowska kierownik USC w Lesznie, siostra Anny Bizukojć. 
Leszno.

Edward Jankowski emerytowany nauczyciel, Związek Legionistów 
Polskich, Kraków.
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Antoni Kałużny absolwent ASP w Krakowie, artysta, konserwator za
bytków, Kraków, współuczestnik rajdów konnych po Ziemi Chełm
skiej w latach 60.

Nela Kamińska pracownik Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakow
skiego. Kraków.

Władysław Kaszak organizator imprez artystycznych i plenerów fil
mowych. Kraków.

Andrzej Kazimierczak prezes Podkarpackiego Związku Piłsudczy- 
ków, Rzeszów.

Józef Kielar inż. elektryk, pracownik EC Łęg, zastępca dowódcy Kra
kowskiego Szwadronu Kawalerii, kaskader, aktor, m.in. w „Ogniem 
i mieczem” chorąży husarii.

Eustachiusz Marek Kiersztyn mgr inż. lider Małopolskiego Klu
bu Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nadwi
ślańskich.

Julian Kilian mgr inż. nauk leśnych, leśniczy, właściciel powozowni, 
prezes KJ Jodłówka. Bochnia.

Witold Kliza działacz PTTK Oddziału Wojskowego, Chełm.

Andrzej Komarnicki dr nauk medycznych, ortopeda, członek KKJK, 
ratownik górski.

Alicja Kondratowicz aktorka, poetka z Krakowa.

Zofia Korczyńska dyrektor Muzeum Czynu Niepodległościowego 
Domu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Oleandry, Kraków.

Michał Korzan działacz kultury, poeta, były dyrektor PDK Chełm.

Krystyna Kosut pracownik działu organizacji widowni w Teatrze Lu
dowym w Krakowie.

Zofia Kowal właścicielka zajazdu, Rzym.

Jan Kowalik duchowny, wujek Grażyny, budowniczy ^.ościołów (koś
ciół Olcza w Zakopanem, kościół pw. błogosławionej Marii Salawy 
w Krakowie). Kraków.
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Leopoldyna Kowalik mgr pedagogiki, właścicielka pensjonatu „Nad 
Rudawą”. Kraków.

Józef Krasuski naukowiec, historyk wychowania, rektor Świętokrzy
skiej Szkoły Wyższej. Kielce.

Alicja Kremkowska-Rozmus amazonka, właścicielka zakładu fry
zjerskiego, Jelenia Góra.

Jacek Krukowski hodowca koni, członek KJK Kwidzyn-Rakowiec.

Jerzy Krukowski absolwent Akademii Rolniczej, trener, reprezen
tant na Olimpiadzie we wszechstronnym konkursie konia wierzcho
wego, członek KJK Kwidzyn-Rakowiec.

Anna Krupińska - Trzebiatowska prawnik, prokurator, poetka 
i prozaik, Kraków.

Leszek Krupnik działacz Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Hallera, 
Jurczyce.

Roma Krzemień artysta muzyk, kierownik zespołu muzycznego „Pro
myki Krakowa”, Kraków.

Jan Kućmierczyk płk rez., oficer 9 Pułku Ułanów Trembowleńskich, 
106 DP AK, komendant główny Federacji Polskich Związków Obroń
ców Ojczyzny.

Jerzy Kujawski animator kultury, pracownik NCK, Kraków.

Krzysztof Kurzydło artysta fotografik, wydawca.

Szczepan Kutrowski naukowiec, pedagog, Instytut Pedagogiki i Psy
chologii. Kielce.

Jan Lipiński dr inż. rolnik, kombatant, oficer 27 WDP AK Kraków.

Andrzej Lorenc działacz Towarzystwa Kultury Teatralnej, Kraków.

Janusz Mach dr nauk medycznych, lekarz weterynarii, w latach 
1970-75 prezes AKJ, Lublin.

Wiesław Majka fotografik, Urząd Miejski, Kraków.
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Andrzej Małek prawnik, sędzia zawodów końskich, przygotowywał 
konia „Cassino” do rajdów.

Zbigniew Markiewicz artysta-malarz, Chełm.

Wojciech Markiewicz dziennikarz, reżyser, były dyrektor Teatru 
Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Solskiego w Tarnowie kierownik 
Domu Kultury. Żabno.

Lech Marenin pracownik umysłowy, Kielce.

Marian Merski odtwarzacz kulbak wojskowych, Opole.

Roman Misiuna lekarz weterynarii, Krasnystaw.

Michele Mosler bizneswomen, amazonka, Nowy Jork.

Wojciech Narębski naukowiec, geolog, kombatant, prof. dr hab. UJ.

Michał Niski emerytowany dyrektor Stada Ogierów, żołnierz 2 Korpusu 
Stargard Gdański.

Wiesław Nowak artysta - malarz, batalista, tematyka związana 
z końmi, Kraków.

Jan Longin Okoń pisarz, Chełm.

Zbigniew Waldemar Okoń poeta, Chełm.

Adam Okulski profesor dr hab. weterynarii Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie, Kraków.

Władysław Pietrzak kombatant, literat, Mokra.

Zofia Pikus pedagog, matematyk, Lublin.

Władysław Pilarczyk duchowny rzymsko-katolicki, działacz SMT- 
MD, Kraków.

Andrzej Piniński kapitan żeglugi wielkiej, działacz SMTMD Gdańsk.

Elżbieta Podhorodecka ekonomistka Kraków.

Eustachy Rakoczy duchowny rzymsko-katolicki, zakonnik Paulinów, 
kapelan z Jasnej Góry.
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Andrzej Rąpalski dyrektor Muzeum AK w Krakowie.

Robert Rogowski działacz kultury, były pracownik PDK Chełm, na
ukowiec, socjolog, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz.

Iza Rybak emerytowana księgowa, pracownik Stoczni Gdańskiej.

Jerzy Rybak emerytowany pracownik Stoczni Północnej Sopot.

Andrzej Rychlicki absolwent Wyższej Szkoły Morskiej (Wydział Na
wigacji), mgr transportu morskiego, prezes koła żołnierzy 12 Pułku 
Ułanów Podolskich, twórca historycznego oddziału 1WSBK, właści
ciel gospodarstwa rolnego w Borujsku, Szczecin.

Wiesław Sidzina działacz podziemnej „Solidarności” w Nowej Hucie.

Józef Siedlik mgr inż arch., właściciel Klubu Jeździeckiego, Wieliczka.

Zbigniew Siekański prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 
w Krakowie.

Marta Skalska Meissner zarządca nieruchomości, Kraków.

Czesław Skonka literat, autor przewodników, książek historycznych 
poświęconych dziejom Pomorza, założyciel Stowarzyszenia Miłoś
ników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, redaktor naczelny „Pieśń 
Skrzydlata”, odznaczony Medalem księcia Mściwuja II. Gdańsk.

Tomasz Skrzyński kombatant, por. rez., żołnierz Brygady Karpackiej 
w Tobruku i Karpackiej Dywizji Piechoty w bitwie o Monte Cassino, 
tłumacz Kraków.

Wojciech Sukiennik działacz opozycyjny Chrześcijańskiej Wspólno
ty Ludzi Pracy w Nowej Hucie i podziemnej „Solidarności”, właści
ciel rozgłośni radiowej w Chicago.

Krzysztof Sysło pracownik Teatru Ludowego, elektryk, członek Krakow
skiego Szwadronu Kawalerii, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Zdzisław Szczygieł założyciel Towarzystwa Pamięci Generała Józefa 
Hallera i Hallerczyków w Jurczycach.

Lech Śliwonik pisarz, rektor Akademii Teatralnej w Warszawie, pre
zes Towarzystwa Kultury Teatralnej. Warszawa.
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Marcin Tatara specjalista ds odznaczeń i uroczystości państwowych 
Urząd Wojewódzki Kraków.

Tadeusz Tchórz artysta-malarz, Kielce.

Janusz Trzebiatowski artysta-malarz, grafik, scenograf, Kraków.

Czesław Trzos specjalista ds koni na imprezach plenerowych, TV. 
Niepołomice.

Stanisława Urbaniak pedagog, wiceprezydent Krakowa w latach 
2001-2006. Kraków.

Marta Warmuz pracownik Urzędu m. Krakowa, organizator imprez 
i uroczystości państwowych. Kraków.

Aniela Wawrzyk kustosz Muzeum Mazurka Dąbrowskiego, Będomin.

Henryk Wawrzyk dyrektor Muzeum Mazurka Dąbrowskiego, Bę
domin.

Maciej Wasilewski mistrz brązowniczy, kolekcjoner siodeł, brat kur
kowy, Kraków.

Mirosław Winiarski gastronomik, właściciel restauracji CK „Dezer
terzy”, fundator ozdobnych szabel na Memoriał im. Adama Królikie
wicza. Kraków.

Helena Wojtas pedagog, emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Pierzchowie, założyciel Izby Pamięci gen. Jana Henryka Dąbrow
skiego, wiceprzewodnicząca SMTMD i przewodnicząca Stowarzy
szenia Opieki nad Kopcem Jana Henryka Dąbrowskiego.

Jan Wójcik właściciel „Fiat Auto Krak” ul. Radzikowskiego.

Witold Zaraska mgr inż. bud., biznesmen, twórca „Exbudu” Kielce, 
prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Kraków.

Bolesław Zawalski strażak, emerytowany prezes OSP Wołkowiany, 
Toruń.

/y
Jan Znaniec prawnik, adwokat, honorowy rotmistrz dowódca Szwa

dronu Niepołomice 8 pułku ułanów.
«
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Posłowie

Wowka

Kiedy poznałem Wowkę? Naprawdę nie wiem. Gdy poprosił 
mnie telefonicznie, abym coś o nim napisał, uświadomiłem so
bie, że Wowka był w Chełmie zawsze. I pozostał w nim do dzisiaj 
mimo, że od jego wyjazdu z tego miasta upłynęło już ponad trzy
dzieści lat. Dla mojego, powojennego, pokolenia chełmian Wow
ka jest, jak wciąż powracająca legenda naszej, dorastającej wte
dy, nie istniejącej już młodości, jak on, szalonej, rozwichrzonej, 
niepokornej i impulsywnej. Jeszcze dzisiaj, gdy Wowka przyjeż
dża do Chełma, wieść o jego pobycie lotem błyskawicy rozchodzi 
się po mieście. Któż wtedy nie słyszał o Wowce! Któż nie chciał 
się z Wowką spotykać i kolegować! Wowa Brodecki był wszędzie! 
Aktor w chełmskim teatrze, rozpoznawalny nie tylko z racji swe
go wysokiego wzrostu, czy arystokratycznego wręcz wyglądu, ale 
i z charakterystycznych ról, które grywał. Podczas Dni Chełma, 
w ułańskim stroju, na kasztance niczym od samego marszałka 
Piłsudskiego wypożyczonej, otwierał barwny i roześmiany po
chód młodzieńczych przebierańców. Brylował, jako tancerz oraz 
pierwszy dowcipniś i „kawalarz” na ówczesnych „prywatkach”. 
Dziewczęta wodziły za nim wzrokiem, gdy wielkimi, jak mile, 
krokami pędził, nie wiadomo do kogo i gdzie ulicami Chełma.

Z Wowką „bliżej” poznaliśmy się w Powiatowym Domu Kul
tury w Chełmie, gdzie w 1968 roku rozpocząłem pracę jako in
struktor kulturalno-oświatowy. Wowka już tam pracował. Wowka 
to Wowka! Otwarty, kontaktowy, wesoły i dowcipny. Niezwykle 
inteligentny, otwarty na ludzi, potrafiący sprawy trudne, czy kon
fliktowe zmieniać w nietrudne i niekonfliktowe. Ma też dar wręcz 
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niesamowity: z przygodnie zebranego spotkania kilku ludzi potra
fi „zrobić” świetnie bawiące się towarzystwo. Jego fantazje i kreo
wane okoliczności tych spotkań tworzą klimat, w którym wszyscy 
bawią i czują się znakomicie. Należy do ludzi, którzy, jak on mimo 
energii życia, ułańskiej szarży po świecie, potrafią słuchać innych, 
są życzliwi i skromni. Z okresu naszej wspólnej pracy zawodowej 
pamiętam jego zaangażowanie, bez reszty w pracę kulturalno- 
oświatową, szczególnie na wsi, gdzie wśród ludzi, twórców ludo
wych, kobiet z wiejskich zespołów artystycznych i działaczy spo
łeczno-kulturalnych, jak ich wówczas nazywano, zdobył ogrom
ny autorytet, zaufanie i posłuch. Przytoczę takie wydarzenie: 
W Wołkowianach koło Związku Młodzieży Wiejskiej w domu kul
tury, klubie „Ruch” i remizie strażackiej w noc świętojańską z so
boty na niedzielę organizowało wiejską zabawę taneczną. Organi
zatorzy, głównie poprosili Wowkę o „zrobienie jakiejś części arty
stycznej”, gdyż tylko wtedy mogli uzyskać zgodę na odbycie się tej 
zabawy. I Wowka się zgodził, mimo że przełożeni odradzali mu, 
a wręcz zabronili, udziału w tej zabawie. A wiejskie zabawy w tam
tym czasie miały złą sławę: najczęściej kończyły się gromadnym 
pijaństwem, awanturami, powszechną bijatyką. Wowka poprosił 
mnie o pomoc. Podczas zabawy wódkę po kryjomu sprzedawa
no za remizą strażacką, fanty oraz zakąskę - niezwykle smaczną 
- przygotowaną przez koło gospodyń wiejskich w bufecie w domu 
kultury, gdzie też odbywały się tańce i zabawy. Około północy 
paru młodzieńców zaczęło „rozróbę”. Wtedy „wkroczył w to Wow
ka, w sposób specjalny chyba tylko dla niego. Poprosił grzecznie 
o spokój, porządek i „bez mordobicia”. I żadnego „mordobicia” nie 
było. Tylko co pewien czas on sam lub ktoś przez niego wyznaczo
ny przyprowadzał do mnie do stolika jakiegoś pijanego delikwen
ta i kazał mu „grzecznie” rozmawiać z „panem magistrem”. I tak 
dołączył jeszcze do nas Bolesław Zawalski, komendant miejscowej 
OSP. Rozmawialiśmy do momentu, gdy mój rozmówca usypiał 

z głową na stoliku, odwożony później do domu lub wynoszony do 

z
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remizy strażackiej, gdzie przygotowano im wcale wygodne spa
nie na plandekach samochodowych. Wowka zaś obtańcowywal 
dziewczyny, o które mogłoby dojść do bójki i z którymi uczył kul
turalnego tańca wyraźnie zawstydzonych zalotników. Do Chełma 
wróciliśmy piechotą późnym przedpołudniem następnego dnia. 
Spotkań z Wowką nie można zapomnieć. Rozmowy z nim mają 
coś z niezwykłości, chyba dlatego, że wszystko o czym mówi, co 
robi, czym żyje, jest głęboko realistyczne, dosłowne, umieszczone 
w realnym świecie, a jednocześnie pełne fantazji, energii, euforii, 
entuzjazmu zmieniające rzeczywistość w świat opowiadany i prze
żywany przez niego. Styk jego świata z realizmem, który go otacza, 
wyzwala jego wyobraźnię pogłębia skalę jego osobowości, nada- 
je jej polor artystycznego piękna i charyzmatycznej odrębności. 
Z jego stosunku do rzeczywistości powstaje klimat serdeczności 
i przyjemności obcowania z nim.

Wowka to człowiek „pełną gębą” w najbardziej rzeczywistym 
znaczeniu tego słowa. Całe jego postępowanie, charakter, styl za
chowania, wszystko, co tworzy jego niepowtarzalną osobowość 
składa się na jego przyjaźnie, poczucie humoru i okoliczności, 
powodujące, że ludziom pozostającym w kręgu jego znajomych 
udziela się jego entuzjazm, energia, lekkość i dystans. W naturze 
Wowki pozostało jednak coś z poety i aktora. O jego przygodzie 
z chełmskim teatrem już pisałem. A przecież w 1969 roku w „Zie
mi Chełmskiej” Wowka debiutował, jako poeta wierszem inte
resującym i pięknym. I choć później nie podejmował większych 
prób publikowania swoich utworów, świat poezji i teatru pozo
stał w nim, kreując powagę problemów i kształtując w nim arty
styczną wizję ludzi i rzeczywistości. Dlatego Wowka wciąż pozo- 
staje sobą, instytucją samą w sobie, a jego postępowanie stało się 
jego indywidualną, odrębną i oryginalną własnością.

Zbigniew Waldemar Okoń 
pisarz, poeta, krytyk literacki

Chełm, sierpień 2009
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Ułan w pejzażu Krakowa

Kraków z ponad tysiącletnią historią, opleciony narodowy
mi zabytkami z bogactwem legend, opowieści i nieprzemijających 
tradycji nie byłby tak barwny, gdyby nie splendor ułańsko-kawale- 
ryjski. Wprawdzie epoka konia, lancy i szabli już dawno pogalopo
wała do historii, pozostał jednak do niej sentyment społeczeństwa 
i chęć kontynuowania wartości patriotycznych i wychowawczych. 
Wysoko ceniony były honor ułański, temperament, męstwo, przy
wiązanie do sztandaru i symboli pułkowych. Na głowniach sza
bel widniały znamienne słowa: Bóg-Honor-Ojczyzna! Były to 
najważniejsze ideały. Obecnie stanowią one dziedzictwo kultowe 
skupione w dyscyplinie naukowej: barwa i broń.

W wielu regionach kraju egzystują zgrupowania jeźdźców 
konnych, nawiązujące do tradycji pułków ułańskich okresu mię
dzywojennego XX wieku. Najbardziej znany i świetnie wyposażo
ny jest szwadron przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Jak wi
dać, dzięki wspaniałym ludziom tradycje i walory ułańskie można 
ocalić od zapomnienia. Jednym z pasjonatów i kontynuatorów 
tego obyczaju i dyscypliny sportowej jest Włodzimierz Brodecki, 
rodowymi korzeniami sięgający Polesia Wołyńskiego, a krako
wianin z umiłowania, zawodowo związany z Teatrem Ludowym 
w Krakowie, a społecznie ze Stowarzyszeniem Miłośników Trady
cji Mazurka Dąbrowskiego w Krakowie i Środowiskiem Żołnierzy 

27 WDP AK w Krakowie. W latach 1970-2004 Włodzimierz Bro
decki stał się bohaterem wielu samotnych rajdów konnych „Szla
kiem Chwały Oręża Polskiego”, nie tylko w Polsce, ale przede 
wszystkim w Niemczech, Holandii Belgii, Francji i trzykrotnie do
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Włoch. Na polach bitewnych polskich żołnierzy i w nekropoliach 
wojennych czcił pamięć naszych rodaków, wzbudzając ogromny 
podziw i entuzjazm społeczności oraz miejscowych władz. Umi
łowanie koni i woltyżerkę odziedziczył po ojcu, podoficerze Dy
wizjonu Artylerii Konnej Wołyńskiej Brygady Kawalerii, który 
następnie w 1945 roku walczył na Wale Pomorskim i nad Łabą. 
Włodzimierz Brodecki na dorodnym kasztanie, w mundurze ofi
cera kawalerii z szablą (oczywiście pamiętającą czasy świetności) 
pojawia się w szczególnych miejscach Krakowa z okazji świąt na
rodowych. Wówczas krakowianie oglądają pełne patosu uroczy
ste pochody z Zamku Wawelskiego Drogą Królewską do Grobu 
Nieznanego Żołnierza. Na czele pochodu podąża, niczym posąg 
oficer-ulan na pięknym koniu, grupy kawalerzystów, kompania 
honorowa Wojska Polskiego i rzesze manifestantów.

Następuje najbardziej podniosła chwila po złożeniu kwia
tów biało-czerwonych i oficerski salut honorowy z obnażonymi 
szablami... Moment ten tworzy ogromną ekspresję, a z pomnika 
Grunwaldzkigo spogląda majestatyczna postać króla Władysława 
Jagiełły.

Pan Włodzimierz Brodecki, to organizator i realizator wie
lu patriotycznych przedsięwzięć, w których niewątpliwie na plan 
pierwszy wysuwają się Samotne Rajdy Konne Szlakami Walk Żoł
nierzy Polskich na wschodzi i zachodzie Europy.

Suma patriotycznych dokonań, jak na jednego człowieka - 
przeogromna. Trzeba naprawdę kochać swój kraj i historię ojczy
stą, żeby w rajdach konnych na bezdrożach europejskich i krajo
wych szukać nekropolii wojennych z naszymi bohaterami i odda
wać im cześć oraz szacunek. Temat zaiste na osobną opowieść.

mgr inż. Grzegorz Gili 
autor wielu publikacji i monografii 

„Kopce w Krajobrazie Kulturowym Polski”

Kraków, sierpień 2009 r.
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Mama Wowki z wnukami

Wowki oddaje hołd na Monte Cassino



Ryszard Kaczorowski i Wowka

Bogdan Klich, Kazimierz Barczyk i kombatanci 
w Muzeum AK, kwiecień 2008 r.



Wowajako król Kazimierz Wielki

W „Ogniem i mieczem”



Wowka wraz z konsulem 
generalnym Niemiec 
Thomasem Gldserem

Prof Bieleniu, Wowka, Cezary Leżeński i Włodek



Wowka 
jako Kościuszko

Wowka pisarz siczowy



Wowka z gen. Szurą i jego żoną, Renatą Anders, Włodkiem, 
Leszkiem Gołdą (Starszym Bractwa Kurkowego) i Grażyną

Wowka w Normandii nad Kanałem La Manche



Wowka z żoną Grażyną, rodzice Grażyny 
i Krzysztof Syslo (konno)

Wowka na koniu 
do kasyna



Rodzina Wowki przed pensjonatem Nad Rudawą

Od lewej Wowka, syn Włodek, żona Grażyna, siostry Ewa i Jadwiga, 
z przodu mama Róża, brat Ryszard i dwie zaprzyjażrfione 

Ukrainki Zaluże Wołyń 2008 r.





Śladami 1 Polskiej Dywizji Pancernej
Jeździec Pamięci

„Wysoki szczupły i brodaty polski jeździec opięty 
mundurem z ostatniej wojny przemierza całą Eu
ropę, ażeby ukwiecić makami sławne miejsca gdzie 
wałczyła 1 Polska Dywizja Pancerna gen. Stanisła
wa Maczka.

Taka i tak zachowująca się osoba mogłaby się 
wydawać nieco archaiczna, a pojawienie się na za
tłoczonych arteriach komunikacyjnych oficera ka
walerii Włodzimierza Brodeckiego usadowionego 
na swym koniu, jest naprawdę zaskakujące.

Tymczasem około czterdzieści osób - wśród 
których kapelan polski, wielu Merów i dawnych 
kombatantów zebrało się na cmentarzu wojsko
wym d’Urville-Langannerie we czwartek około go
dziny 11.00, aby przyjąć tak niezwykłego jeźdźca 
pamięci.

Trzeba powiedzieć, że pobożna wędrówka zaczę
ła się dużo wcześniej i że już pięć lat temu ten sam 
oficer i na tym samym koniu udał się do Włoch 
pod Monte Cassino, gdzie na miejscach krwawych 
walk obficie kwitną maki. Tego roku trasa prze
jazdu zaczęła się 29 lipca 1989 w Krakowie i bie
gła przez Niemcy, Holandię, Belgię i Francję aby 
zakończyć się 1 września w Polsce, gdzie będzie 
obchodzona rocznica rozpoczęcia drugiego świa
towego konfliktu. W czwartek więc odbyła się na 
cmentarzu krótka uroczystość: jeździec przyszedł 
oddać hołd przed mauzoleum, na progu którego 
położył bukiet maków, biorąc uprzednio z jednego 
z grobów nieco ziemi, aby zawieźć ja do uświę
conego miejsca w Polsce (Kościół Garnizonowy 
w Kielcach).

Jutro będzie Falaise, Chambois... 25000 km 
przebytych po Europie przez niezwykłego świadka 
polskiej wierności bohaterom poległym w wojnie.” 
J.C.

Le cavalier du souven. Ouest France, 
Falaise-Vire 19/20 sierpień 1989 NR 13624


