BUDOWA POMNIKA
CHWAŁY KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ
W WOLICY SNIATYCKIEJ

Etos bitwy pod Komarowem w okresie II RP miał ogromne znaczenie. Bitwa ta została
uznana przez historyków, jak też samych kawalerzystów za jedną z sześciu największych
zwycięstw jazdy w historii naszego Kraju. Zwieńczeniem tego miało być utworzenie Sali Chwały
Jazdy Polskiej na Wawelu. Obok urn z ziemią spod Grunwaldu, Chocimia, Kircholmu, Wiednia i
Sommosiery miała także znaleźć się urna z ziemią spod Komarowa. Druga Wojna Światowa
zniweczyła te plany.

W 1936 roku powstał Komitet Budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej,
który miał powstać w Wolicy Śniatyckiej. W tym samym roku ogłoszono konkurs na projekt tego
Pomnika. Konkurs wygrał architekt Borys Zinserling (autor między innymi pomnika pod Olszynką
Grochowską). Jednak wojna zniweczyła również i te plany, a sam projekt zaginął. W okresie PRL
zarówno historia bitwy jak i pomnika były tematem zakazanym. W latach 80-tych społeczności
Komarowa uczciła bitwę skromnym pomnikiem wzniesionym na placu kościelnym. Był to wyraz
pamięci, ale również odwagi lokalnego Społeczeństwa.

Inicjatywa budowy Pomnika odżyła w 2006 roku , kiedy to za sprawą pasjonatów historii
rozpoczęto poszukiwania przedwojennego projektu, co udało się rok później. Był on w posiadaniu
syna architekta Borysa Zinserlinga. Wykonane szkice oraz przedwojenny wizerunek zostały
skonsultowane z uznanymi polskimi artystami, między innymi z prof. Wiktorem Zinem oraz prof.
Ludwikiem Maciągiem. Ich opinia wsparła koncepcję zmiany wizerunku z zachowaniem elementu
skrzydeł i dodaniem dynamiki poprzez umieszczenie sylwetek kawalerzystów szarżującyh na
koniach oraz artylerzystów.

Oficjalnie model Pomnika został zaprezentowany w 2009 roku. Zbiegło się to z
ustanowieniem przez Ministra Obrony Narodowej dorocznego Święta Kawalerii Polskiej w
rocznicę bitwy pod Komarowem. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Stowarzyszenia „Bitwa
pod Komarowem”, które uzyskało od środowisk kawalerii ochotniczej oraz innych pro
kawaleryjskich organizacji jak i osób. Decyzja MON była potwierdzeniem etosu bitwy pod
Komarowem oraz jej wciąż żywej historii. Pierwsze Święto odbyło się w 2010 roku na polach
Bitwy w Wolicy Śniatyckiej w jej 90 rocznicę. W tym samym czasie odbył się plan filmu „Bitwa
warszawska 1920” Jerzego Hoffmana z udziałem około 320 konnych. W Święcie tym uczestniczył

również Batalion Reprezentacyjny WP, wraz ze Szwadronem Wojska Polskiego.
W 2016 roku zakupiono działkę w najwyższym punkcie terenu, która poprzez układ
komunikacyjny oraz kierunki świata umożliwia realizację Pomnika.
Od 2018 roku prowadzona jest zbiórka na rzecz budowy Pomnika Chwały Kawalerii i
Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej, którego odsłonięcie odbędzie się w 2020 roku w 100
rocznicę Bitwy pod Komarowem.
Jako spadkobiercy tradycji kawaleryjskich, żołnierze Wojska Polskiego, kawalerzyści
ochotnicy, jesteśmy zobowiązani pielęgnować pamięć o największej kawaleryjskiej bitwie XX
wieku. Na nas również ciąży zaszczytny obowiązek zrealizowania dzieła, które było tak ważne dla
kawalerzystów II RP.
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