Ułańska jesień… Generał dywizji, doktor medycyny Bolesław Wieniawa-Długoszowski
22 lipca 1881 r. – 1 lipca 1942 r.
7–18 września 2018 r.
pałac Pod Blachą
Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława
Konopki, we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum, Muzeum Łazienkami
Królewskimi, Urzędem Miasta Bobowa oraz Wojskowym Biurem Historycznym im. gen. broni
Kazimierza Sosnkowskiego przygotowała obszerną wystawę planszową i publikację pt. Ułańska
jesień… Generał dywizji doktor medycyny Bolesław Wieniawa-Długoszowski. 22 lipca 1881 r. – 1 lipca
1942 r., poświęconą postaci słynnego „Wieniawy”, który zanim został generałem Wojska Polskiego,
był doktorem medycyny.
Bolesław Wieniawa-Długoszowski to postać niezwykła! Doktor wszech nauk lekarskich – okulista,
najsłynniejszy polski kawalerzysta, a równocześnie prozaik, poeta, dziennikarz, scenarzysta, tłumacz,
malarz oraz mecenas sztuki, przyjaciel Skamandrytów i artystów, mason, bon vivant i arbiter
elegantiarum w międzywojennej Warszawie.

Dzwoniąc szablą od progu idzie piękny Bolek
Ulubieniec Cezara i bożyszcze Polek…
(Antoni Słonimski)
Przez cały okres II Rzeczypospolitej związany ze stolicą (mieszkał m.in. w Pałacu Myślewickim w
Łazienkach Królewskich), dowódca 1. pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, osobisty adiutant
Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech,
w czasie II wojny światowej wyznaczony przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego na następcę
Prezydenta RP oraz poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny przy rządach Republik Kuby, San
Domingo i Haiti z siedzibą w Hawanie. W przeddzień odlotu na tę ostatnią placówkę zginął tragicznie 1
VII 1942 r. w Nowym Jorku, a jego niespodziewana śmierć nie wydaje się do dzisiaj przekonująco
wyjaśniona.

Nie to jest straszne żeś zginął,
(I nas to czeka, Kolego...)
Lecz krzyk gorącej krwi Twojej,
Co woła z bruku: DLACZEGO?
(kpt. Adam Kowalski)
Ekspozycja, zaprezentowana na bogato ilustrowanych 32 planszach, przestawia życie gen. dyw.

Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, stawiając sobie za cel m.in. obalenie niesprawiedliwych mitów
związanych z tą nietuzinkową postacią oraz umożliwienie zwiedzającym próbę samodzielnej reﬂeksji
o jej roli w najnowszej historii Polski.
Wystawie towarzyszą liczne eksponaty związane z polską kawalerią (szable, lance, siodła, elementy
umundurowania itp.) ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz Muzeum 7. Pułku
Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim, a także obiekt niezwykły – buzdygan pamiątkowy gen.
Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, oﬁarowany mu przez korpus oﬁcerski 2. Dywizji Kawalerii 14
maja 1938 roku, przed wyjazdem na placówkę dyplomatyczną w Rzymie!
Wystawa czynna w godzinach otwarcia Zamku
Wstęp na podstawie biletu na Trasę Zamkową, biletu do pałacu Pod Blachą lub bezpłatnej
wejściówki (do pobrania w kasie lub westybulu pałacu)
Organizatorzy:
Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Ekspozycja pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia
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