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Szanowni Państwo 
Starostowie, Prezydenci Miast, 
Burmistrzowie, Wójtowie

Jako realizatorzy inwestycji upamiętniającej bitwę 1920 roku pod Komarowem oraz polską 
kawalerię i artylerię konną zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe budowy 
Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.

Budowa Pomnika jest spełnieniem testamentu kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej, 
którzy w 1936 roku utworzyli komitet budowy lecz niestety II Wojna Światowa przerwała te plany. 
Monument wysokości 19,5 m, który realizujemy, jest w 80% już wykonany. Obecnie rozpoczęły 
się prace odlewów betonowych skrzydeł, które będą zakończone do końca czerwca. Równolegle 
łączone są elementy rzeźb z brązu, które na przełomie lipca/sierpnia br. będą transportowane 
z odlewni w Śremiu, a następnie montowane na monumencie. Wykonania i sfinansowania płyt ze 
znakami pułków podjął się Instytut Pamięci Narodowej.

Środki, które dotychczas otrzymaliśmy pochodzą od darczyńców oraz instytucji 
państwowych. Niestety znaczne podwyżki cen i inflacja zmuszają nas do poszukiwania kolejnych 
funduszy, by zakończyć budowę. Dotychczas zębraliśmy kwotę ok. 3.737 682,00 zl z czego 
wydatkowaliśmy kwotę 2.707 682,00 zl.

Pozyskane dotychczas środki pochodzą z:
• instytucje państwowe: 1.535 000,00 zł
• darczyńcy: 2.202 682,00 zł

Do zakończenia inwestycji niezbędne są środki na:
• wykonanie utwardzenia terenu oraz placu apelowego - koszt: 332 100,00 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej i monitoringu online - koszt: 160 000,00 zł
• organizację uroczystości 102. rocznicy Bitwy pod Komarowem, podczas której zostanie 

odsłonięty ww. pomnik.

Bitwa pod Komarowem została uznana za jedno z sześciu największych zwycięstw jazdy 
polskiej. Z panteonu tych zwycięstw tylko Grunwald i Komarów leżą w obecnych granicach naszej 
Rzeczypospolitej. Monument na polach największego kawaleryjskiego boju XX wieku jest 
symbolem zwycięstwa, który dzisiaj nabiera nowego znaczenia przypominając, iż właśnie Polacy 
zatrzymali sowiecki pochód na Europę. Po 102 latach bitwa pod Komarowem w końcu będzie' 
miała godne upamiętnienie. Tym samym testament kawalerzystów II RP, którzy w latach 
trzydziestych zamierzali wznieść pomnik, zostanie spełniony.

Monument składa się z dwóch elementów jakimi są betonowa forma z odznakami 
wszystkich pułków kawalerii, zwieńczona skrzydłami husarskimi oraz 3 sylwetki szarżujących 
kawalerzystów odlane z brązu w skali 1:1,5 a ustawione pomiędzy ww. skrzydłami. Autorem rzeźb 
trzech jeźdźców jest artysta rzeźbiarz Artur Wochniak, twórca między innymi Brunszwickiej 
Kwadrygi (Braunschweiger Quadriga) z dachu Braunschweiger Schloss.
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Inwestycja budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej 
jest realizowana przez stronę społeczną, tj. Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” 
w partnerstwie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz 
środowiskiem kawalerii ochotniczej.

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej 
zaplanowano podczas dwudniowych uroczystości 102. rocznicy Bitwy pod Komarowem, 
odbywających się w dniach 27-28 sierpnia 2022 r. Tegoroczne obchody zostały objęte Patronatem 
Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Do uczestnictwa w obchodach będą zaproszeni przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych m.in. Prezydent RP, Premier, przedstawiciele dowództwa WP i władz kościelnych. 
Uroczystość będzie miała charakter ogólnopolski z dużym przekazem medialnym.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nazwy wszystkich znaczących darczyńców oraz 
przekazane kwoty zostaną umieszczone w materiałach promocyjnych, tj. w folderze dotyczącym 
budowy Pomnika oraz jego odsłonięcia. Dodatkowo zachęcamy do wsparcia przedsięwzięcia 
kwotami powyżej 15 tys. zł. W przypadku takich wpłat nazwy, loga podmiotów wspierających 
zostaną umieszczone w specjalnie utworzonym miejscu (murku) obok monumentu.

Mając na uwadze powyższe, głęboko wierzymy, iż również przy wsparciu z Państwa strony 
uda nam się pomyślnie zakończyć budowę Pomnika. Liczymy na pozytywne przychylenie się do 
naszej prośby, za co góry serdecznie dziękujemy.

Stowarzyszenie
Bitwa pod Komarowem"

PREZES

iasz Dudek

Więcej informacji:

1) http://www.bitwapodkomarowem.pl/

2) https://pl-pl.facebook.com/Bitwa-pod-Komarowem-341559312700155/

Numer rachunku bankowego na rzecz budowy pomnika: 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856
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