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Witold Pruski

Defilada zawodników na stadionie w Łazienkach (ze zbiorów W. Pruskiego)

Po odzyskaniu  przez  Polskę  suwerenności  państwowej  w  1918  r.  zaczęto  spiesznie  rozbudowywać
narodowe siły, zbrojne. W owe czasy dużą rolę w ich składzie odgrywała kawaleria. Toteż niebawem
rozszerzono jej  stan do 40 pułków w stanie pokoju.  W kawalerii,  jak wiadomo,  dużą rolę odgrywa
umiejętność jazdy konnej i zażywania koni w terenie. Dlatego też władze wojskowe silnie popierały
rozwój wśród wojskowych sportów konnych. Jedną z odmian tych sportów były konkursy hipiczne,
które wkrótce po zakończeniu pierwszej wojny światowej stały się ogromnie popularne w całej Europie. 

Już począwszy od 1910 r. oficerowie narodowości polskiej, służący zawodowo w armiach austriackiej,
niemieckiej i rosyjskiej, uprawiali ten sport w swoich formacjach i na stadionach odnośnych krajów.
Zwłaszcza w armii rosyjskiej wybiło się kilku utalentowanych jeźdźców, którzy osiągnęli w konkursach
hipicznych wysoki stopień wyrobienia. Należeli do nich w pierwszym rzędzie Karol Rómmel, Sergiusz
Zahorski i Leon Kon. Dwaj pierwsi wybili się na czoło zawodników w tym sporcie w armii rosyjskiej
i z tej  racji  weszli  w skład reprezentacyjnej  rosyjskiej  drużyny wysłanej  w 1912 r.  na V Olimpiadę
w Sztokholmie.

Gdy  w  drugiej  połowie  1918  r.  zarysowały  się  możliwości  wskrzeszenia  suwerenności  Polski  —
oficerowie  i  żołnierze  z  armii  zaborczych masowo zaczęli  przedzierać się  do kraju i  tu  wstępować
do tworzącego  się  wojska  polskiego.  Przybyli  wśród  nich  i  oficerowie  szczególnie  rozmiłowani
w sportach  konnych.  Zdolniejsi  z  nich  wyznaczeni  zostali  na  instruktorów jazdy konnej  w pułkach
i w szkołach wojskowych,  a  bardziej  zapaleni  zaczęli  organizować konkursy hipiczne w formacjach
wojskowych, zwłaszcza w utworzonym w 1922 r. Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.
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W tym  czasie  nie  było  w  Polsce  żadnego  stałego  stadionu  przeznaczonego  i  przystosowanego  do
konkursów hipicznych, a zawody odbywano na różnych doraźnie przystosowywanych do tego placach.
Pierwsze publiczne konkursy hipiczne, zorganizowane na większą nieco skalę, z udziałem najlepszych
jeźdźców i koni, odbyły się w Warszawie w dniu 4 lipca 1920 r. na torze wyścigów konnych na Polu
Mokotowskim. Największe sukcesy święcili na nich mjr Karol Rómmel i początkujący jeździec por.
Adam Królikiewicz.

Począwszy od 1920 r. zaczęły powstawać w kraju stowarzyszenia mające za zadanie krzewienie sportów
konnych,  a  w pierwszym rzędzie  konkursów hipicznych.  We Lwowie  powstało  w czerwcu 1920 r.
Małopolskie  Towarzystwo  Zachęty  i  Pomocy  w  Chowie  Koni,  w  łonie  którego  utworzono  sekcję
konkursów, urządzanych na torze wyścigów konnych.  W 1921 r.  powstał  w Warszawie Klub Jazdy
Konnej,  a  w  Krakowie  Towarzystwo  Miłośników Jazdy Konnej.  Zrzeszenia  te  urządzały  konkursy
hipiczne na torach wyścigów konnych lub na placach ćwiczeń wojskowych.

W 1924 r. miała odbyć się VIII Olimpiada w Paryżu. W Polsce zdecydowano wziąć w niej udział i m. in.
wysłać  ekipę  jeździecką.  Aby  jednak  zapoznać  jeźdźców,  i  konie  z  dużymi  zawodami
międzynarodowymi  postanowiono  wysłać  przedtem  ekipę  na  międzynarodowe  zawody  wojskowe
w Nicei.  Wybrano  trzech  czołowych  w  kraju  zawodników  mjr  Karola  Rómmla,  płk  Sergiusza
Zahorskiego i por. Adama Królikiewicza.  Ekipie przydzielono 9 koni, w tym Jacka, Jaśka,  Picadora
i Zorzę.

Był to pierwszy występ zawodników odrodzonej Polski na forum międzynarodowym. Jeźdźcy spisali się
dzielnie: w Pucharze Narodów zajęli drugie miejsce za Włochami, zdobyli kilka pierwszych i dalszych
nagród indywidualnych i ogólnie rzecz biorąc zrobili w obcym kraju doskonałe wrażenie.

Wkrótce potem drużyna polska wzięła udział w Olimpiadzie w Paryżu, a por. A. Królikiewicz zdobył na
Picadorze w Prix des Nations brązowy medal olimpijski.

Począwszy od tych występów na arenie międzynarodowej sukcesy Polaków wciąż rosły i w następnych
latach nasi jeźdźcy zdobywali  coraz więcej i  coraz poważniejszych nagród w wielu krajach Europy,
a także i  w Ameryce.  Korzystając często z  gościny w obcych krajach wypadało Polakom zapraszać
jeźdźców i do siebie; stało się więc koniecznością urządzanie międzynarodowych zawodów również
i w Polsce. Nadal nie mieliśmy jednak stosownego stadionu do podobnych imprez. Należało więc czym
prędzej wystarać się o zbudowanie takowego oraz powołanie do życia specjalnej instytucji, która by
zajęła się organizowaniem międzynarodowych i dużych krajowych zawodów. W tym celu w 1926 r.
utworzony został  z  inicjatywy płk  Sergiusza  Zahorskiego  tymczasowy Komitet  Międzynarodowych
Zawodów  Konnych.  Komitet  ten  w  oparciu  o  Departament  Kawalerii  w  Ministerstwie  Spraw
Wojskowych zdecydował zorganizować w 1927 r. pierwsze w Polsce międzynarodowe zawody konne.
Niezwłocznie  podjął  więc  starania  w  kierunku  zbudowania  w  Warszawie  stadionu  nadającego  się
do przeprowadzania podobnych imprez.

Sprzed pierwszej  wojny światowej  pozostał  sportowy stadion w Parku Sobieskiego obok Łazienek,
wybudowany  w  1900  r.  przez  Towarzystwo  Wyścigów,  na  którym  rozgrywano  konkursy  hipiczne
w latach 1901—1914. Po wojnie konkursów tam już nie wznowiono, a teren zajęły inne organizacje
sportowe.  Gdy  więc  zaczęła  dojrzewać  koncepcja  zbudowania  w  Warszawie  stadionu  dla
międzynarodowych konkursów hipicznych, początkowo chciano go wznosić na starym miejscu w Parku
Sobieskiego.

Sprawą budowy nowego stadionu zajął się osobiście płk S. Zahorski, który sam brał udział w zawodach
międzynarodowych  i  z  tej  racji  szczególnie  odczuwał  potrzebę  ustanowienia  podobnych  zawodów
w Warszawie. Na początku 1927 r., gdy sprawa stała się pilna, płk S. Zahorski piastował stanowisko
Szefa  Wojskowej  Kancelarii  Prezydenta,  a  mając  łatwy  do  niego  dostęp  zaczął  lansować  projekt
zbudowania w Warszawie odpowiedniego stadionu i ustanowienia międzynarodowych zawodów.
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Stadion konkursów hipicznych w Łazienkach w Warszawie w 1938 r. (ze zbiorów W. Pruskiego)

Dnia 10 marca 1927 r. staraniem płk Zahorskiego odbyło się na Zamku posiedzenie prowizorycznego
Komitetu Międzynarodowych Zawodów Konnych pod jego przewodnictwem jako inicjatora, na które
zostali zaproszeni: dyrektor Departamentu Chowu Koni w Ministerstwie Rolnictwa Fryderyk Jurjewicz,
naczelnik Wydziału Stadnin Państwowych inż.  Jan Grabowski,  płk B.  Wieniawa Długoszowski,  płk
Strzemiński,  inż.  Z.  Słomiński  budowniczy w Magistracie  Warszawskim,  ppłk  S.  Korytowski,  ppłk
K. Rómmel,  mjr  Hochstim,  rtm.  L.  Kon,  rtm.  S.  Halik,  kpt.  Dworakowski,  rtm.  Piotrowski,  rtm.
Kossakowski i por. K. Zaleski.

Rozważano sprawę założenia Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych oraz
rozpatrywano przedstawione projekty budowlane.  Uchwalono, że budowa nowego stadionu w Parku
Sobieskiego winna rozpocząć się z dniem 1 kwietnia i do tego czasu projekt budowy ma być całkowicie
wykończony.

Tymczasem wkrótce nastąpiły nieoczekiwane zmiany.  Czy to z  własnego pomysłu,  czy namówiony
przez  kogoś płk  S.  Zahorski  wszczął  starania,  aby stadion zbudować nie  w Parku Sobieskiego,  ale
w Łazienkach. Zdołał uzyskać dla tego projektu aprobatę Prezydenta i niebawem z wielkim pośpiechem
zaczęto  wznosić  trybuny  i  szykować  stadion  w  Łazienkach.  Tak  powstał  jeden  z  najładniejszych
stadionów hipicznych w Europie. Jego projektantem i budowniczym był inż. arch. Józef Główczewski
z Płocka (także projektant stajni w PSO Łąck i Białka). Budowę prowadzono w błyskawicznym tempie
i już dnia 27 maja 1927 r. nastąpiło otwarcie w Łazienkach pierwszych w Polsce międzynarodowych
konkursów hipicznych. Odbyły się one w dniach 27 i 30 maja oraz 1, 3, 6, 7 i 8 czerwca.

Zapoczątkowując międzynarodowe zawody i stosunkowo późno ogłaszając ich propozycje nie można
było spodziewać się od razu napływu większej liczby ekip zagranicznych. Konkursy w Warszawie nie
były na razie atrakcyjne dla cudzoziemców. Urządzano je po raz pierwszy i nie miały jeszcze żadnej
renomy;  w  niezamożnym  kraju  nagrody  nie  mogły  być  wysokie;  dojazd  z  państw  europejskich
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przeważnie daleki; jeźdźcy polscy w tym czasie mieli wysokie osiągnięcia na stadionach europejskich
i w  USA,  a  więc  konkurencja  z  ich  strony była  silna  — wszystko  to  nie  zachęcało  do  przyjazdu
jeźdźców zachodnioeuropejskich.

W 1927 r. przybyły więc do Polski tylko dwie obce ekipy: francuska i węgierska, a w tej ostatniej, poza
oficjalną reprezentacją, jedna amazonka Malika Eber.

Do Konkursu Otwarcia zgłoszonych zostało 236 koni, a na 12 przewidzianych nagród pierwsze trzy
miejsca zdobyli: por. Stefan Skupiński na Naczelniku, por. Kazimierz Szos-land na Morinusie i por.
Pietraszko na Ibisie.

Konkurs myśliwski o Nagrodę Armii Polskiej podzielony został na dwie samodzielne serie: krajową
i międzynarodową.  W serii  krajowej  mogli  uczestniczyć  tylko  oficerowie  polscy,  a  pokonać  w niej
należało 16 przeszkód wysokości 120 cm i szerokości 500 cm, w tempie 400 m na minutę. Zwyciężył
w tej serii por. W. Zgorzelski na Niedźwiedzicy, a drugą nagrodę uzyskał rtm. E. Chojecki na Korze.

W serii  międzynarodowej  należało  przebyć  16  przeszkód  wysokości  130  cm i  szerokości  400  cm,
w tempie 400 m na minutę. Nagrody pierwszą i drugą zdobył K. Szosland na koniach Readgledt i Alli
w 1 min. i 57 sek. oraz w 2 min. 3 sek.; dopiero szóstą nagrodę przyznano jeźdźcowi zagranicznemu —
Francuzowi — por. R. Battistelli na Tic Tac.

Konkurs dla jeźdźców cywilnych z 10 przeszkodami wys.  120 cm i szer.  350 cm obsadzony został
bardzo  słabo,  gdyż  wzięło  w nim udział  zaledwie  6  jeźdźców.  Zwyciężył  Leon  Krzeczunowicz  na
Haubicy.

Do  Konkursu  dla  Pań  o  nagrodę  honorową  korpusu  dyplomatycznego  na  dystansie  700  m
z 10 przeszkodami  wys.  110  cm  i  szer.  300  cm,  z  normą  czasu  2  min.  30  sek.  stanęło  10  pań.
Zwyciężyła,  nie popełniwszy żadnego błędu, Jadwiga Dembińska na ogierze Bohun. Drugą nagrodę
uzyskała Węgierka Malika Eber na Bogancz.

Dnia  6  czerwca  rozegrana  została  główna  nagroda  mityngu  — Puchar  Narodów.  Zwycięska  ekipa
otrzymywała ozdobny puchar ze stosownym napisem; najlepszy jeździec zagraniczny złotą papierośnicę
od  Prezydenta  Rzeczypospolitej,  a  drugi  w  kolejności  —  brązową  kolumnę  króla  Zygmunta  III;
najlepszy jeździec z grupy krajowej — honorową nagrodę Komitetu Konkursów; poza tym miały być
przyznane 4 medale złote, 4 srebrne i 4 brązowe.

Na trasie 700 m ustawionych zostało 12 przeszkód, z tych jedna kombinowana wys. 140 cm i rów szer.
450 cm. Tempo 350 m na minutę, norma czasu 2 min.

Startować mogły ekipy poszczególnych krajów złożone z  4  albo  3 jeźdźców każda.  Jeździec  mógł
dosiadać  tylko  jednego  konia.  Konkurs  składał  się  z  dwóch  nawrotów.  Zwycięską  zostawała  ekipa
uzyskująca najmniejszą liczbę punktów karnych, przy czym sumowane były błędy trzech najlepszych
jeźdźców  z  danej  ekipy,  osiągnięte  w  obydwóch  nawrotach;  wyniki  czwartego  jeźdźca  mającego
najwięcej punktów karnych, nie były uwzględniane.

Do konkursu stanęły 3 ekipy: francuska, polska i węgierska. W skład francuskiej weszli: por. Battistelli,
por. Brau, por. Foulongue i por. Roux, w skład polskiej: por. A. Królikiewicz, por. S. Starnawski, por.
K. Szosland i rtm. M. Toczek, zaś w skład węgierskiej: ppłk Malanotti, rtm. Bindę i rtm. Perczel.

W  obydwu  nawrotach  ekipa  polska  uzyskała  48  pkt.  kar.,  francuska  61,  a  z  grupy  węgierskiej
w pierwszym nawrocie zostali wycofani ppłk Malanotti i rtm. Binder, a w drugim ppłk Malanotti i rtm.
Perczel, tak że ekipa ta odpadła z konkurencji.
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Puchar Narodów wygrali więc Polacy. Najlepiej spisał się w nim
K. Szosland otrzymawszy zaledwie 4 i 6, razem 10 pkt. kar. Puchar
wręczony  został  ekipie  polskiej.  Nagroda  honorowa  w  postaci
złotej  papierośnicy  przyznana  została  por.  Battistelli,  a  kopia
kolumny  Zygmunta  III  —  rtm.  Perczel.  K.  Szosland  otrzymał
nagrodę  honorową  Komitetu  Konkursów.  Cztery  medale  złote
uzyskali  Polacy  w  kolejności  zajętych  miejsc:  K.  Szosland,
S. Starnawski,  M.  Toczek  i  A.  Królikiewicz.  Medale  srebrne
przyznano oficerom francuskim, a brązowe węgierskim.

Dnia  7  czerwca  rozegrano  konkurs  potęgi  skoku  o  Nagrodę
Górnośląską na dystansie 340 m, z przeszkodami wys. do 170 cm.
Sześciu  jeźdźców  przeszło  parcours  bez  błędu,  w  tym  dwaj
Francuzi i jeden Węgier. Do rozgrywki podniesiono przeszkody do
180  cm;  pokonali  je  M.  Toczek  i  S.  Starnawski.  Do  następnej
rozgrywki podniesiono przeszkodę do 190 cm —. skoczył ją czysto
M. Toczek na Faworycie, uzyskując pierwszą nagrodę.

W ramach tych zawodów odbyło się również kilka pomniejszych
konkursów.

Bankiet na stadionie w Łazienkach;
pokonuje go w 1936 r. rumuński por.

Apostoł na Dracustie (ze zbiorów
W. Pruskiego)

Podczas  rozgrywania  tych  pierwszych  w Polsce  międzynarodowych  zawodów  okazało  się,  że  nasi
jeźdźcy stanowili wyższą klasę aniżeli goście. Należało jednak wziąć pod uwagę, że wśród jeźdźców
krajowych występowała również i nasza elita, podczas gdy Francuzi i Węgrzy przysłali bynajmniej nie
czołowych  swoich  zawodników.  Cudzoziemcy  osiągnęli  wyniki  słabe  i  żaden  z  nich  nie  wygrał
pierwszej nagrody. Najwyższym sukcesem cudzoziemców stało się zajęcie drugiego miejsca bez błędów
przez Węgierkę Malikę Eber  w konkursie  dla  pań. W Pucharze Narodów wszystkie  4 medale złote
uzyskali Polacy.

Na ogólną ilość płatnych miejsc — Polacy zdobyli 135, a cudzoziemcy 38.

Pierwsze międzynarodowe zawody w Polsce, aczkolwiek skupiły na razie zaledwie dwie obcokrajowe
reprezentacje, udały się jednak dobrze i pobudziły zarówno jeźdźców jak i organizatorów do dalszej
intensywnej  pracy,  uwieńczonej  w  następnych  latach  ożywionym  rozwojem  międzynarodowych
zawodów na stadionie w warszawskich Łazienkach.

W 1927 r., jednocześnie z budową stadionu, zajęto się założeniem zrzeszenia jeździeckiego, które odtąd
miało zajmować się organizowaniem międzynarodowych i centralnych krajowych zawodów konnych.
Aby jednak nie stwarzać komplikacji pomiędzy akcją podjętą z początkiem 1927 r. przez Departament
Kawalerii a projektowanym nowym stowarzyszeniem zdecydowano powołać go do życia już po odbyciu
międzynarodowych  konkursów.  Na  razie  wszelkie  związane  z  tym  sprawy  załatwiał  Departament
Kawalerii i tymczasowy Komitet Międzynarodowych Zawodów Konnych.

Po odbyciu jednak konkursów zwołano w dniu 28 czerwca 1927 r. specjalne posiedzenie tymczasowego
Komitetu,  na którym uchwalono założenie Towarzystwa Międzynarodowych i  Krajowych Zawodów
Konnych w Polsce, zatwierdzono jego statut oraz dokonano wyboru 18 członków Zarządu, 3 komisji
rewizyjnej  i  3  zastępców.  W  dniu  14  lipca  1927  r.  na  posiedzeniu  Zarządu  wybrano  na  prezesa
Towarzystwa Janusza Radziwiłła z Ołyki. Wybrano też komisję techniczną.

Odtąd  urządzaniem  międzynarodowych  i  centralnych  krajowych  zawodów  konnych  w  Warszawie
zajmowało się aż do wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. wspomniane Towarzystwo.
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Nowo zbudowany stadion hipiczny w Łazienkach odznaczał się pięknym położeniem w starym parku
i posiadał wygodne rozplanowanie trybun krytych i otwartych. Mieścił się w południowo-wschodniej
części  parku  w  pobliżu  ulicy  Podchorążych  i  oparkanienia  oddzielającego  park  od  terenu  koszar
1 dywizjonu artylerii konnej. Bliskie położenie zabudowań wojskowych z licznymi stajniami stwarzały
dogodne  warunki  umieszczania  koni  i  ich  doprowadzania  na  zawody,  jak  też  ulokowania  służby
stajennej. Stadion łazienkowski posiadał jakiś specyficzny urok, który zapadł głęboko w pamięć jego
bywalców; do dziś też wspominają go oni z rozrzewnieniem. Niedawno spotkałem dawną znajomą —
siwą,  stateczną  panią,  która  gdy  przypadkowa  rozmowa  zeszła  na  dawne  konkursy,  wykrzyknęła
z uniesieniem „Ach te Łazienki!” i łzy zakręciły się w jej oczach.

Konkursy hipiczne cieszyły się w Polsce w okresie międzywojennym dużym wzięciem, uprawiało je
wielu sportowców obojga płci, przede wszystkim oczywiście wojskowych, ale i wśród osób cywilnych
sport ten cieszył Się coraz większym uznaniem.

Międzynarodowe zawody w Łazienkach stawały się każdorazowo poniekąd świętem narodowym, gdyż
prawie  zawsze  przyjeżdżał  na  nie  Prezydent  Rzeczypospolitej,  dostojnicy  państwowi,  dyplomacja
i najelegantsza część publiczności. Panie poczytywały konkursy za zgromadzenie towarzyskie i rewię
mody, stroiły się więc na nie starannie. Trybuny bywały zapełnione i ożywienie panowało wielkie.

Od czasu wybudowania w Łazienkach specjalnego stadionu dla konkursów hipicznych — odbywały się
na nim co roku centralne krajowe zawody połączone z mityngami międzynarodowymi. Raz tylko jeden
w  1932  r.  z  powodu  panującego  wówczas  ciężkiego  kryzysu  ekonomicznego  i  Olimpiady  w  Los
Angeles, która odciągnęłaby od udziału w Warszawie ekipy europejskie, nie urządzono w Łazienkach
mityngu międzynarodowego, a tylko centralny krajowy.

W 12 mityngach międzynarodowych, jakie odbyły się w Łazienkach w latach 1927—1939, uczestniczyli
w  charakterze  zawodników  przedstawiciele  17  krajów,  a  mianowicie:  Austrii  (1  raz),  Belgii  (2),
Czechosłowacji (4), m. Gdańska (1), Japonii (1), Jugosławii (1), Finlandii (1), Francji (9), Łotwy (5),
Niemiec (5), Rumunii (8), Szwajcarii (1), Szwecji (3), Turcji (1), USA (1), Węgier (4) i Włoch (4).
Najwięcej mityngów obesłali Francuzi, bo 9, następnie Rumuni — 8, Łotysze — 5 i Niemcy — 5.

Począwszy od 1923 r. naszych jeźdźców zaczęto wysyłać na międzynarodowe zawody do wielu krajów
i w ciągu lat 1923—1939 brali oni udział w 64 międzynarodowych zawodach, w tym: w Nicei 14 razy,
Rydze  8,  Rzymie  7,  Berlinie  (łącznie  z  Olimpiadą  w 1936  r.)  — 5,  w Nowym Jorku 4,  Tallinnie
4, Sopocie 3; po dwa razy w Bukareszcie, Insterburgu, Londynie (i Aldershot) i Lucernie, a po jednym
razie  w:  Akwizgranie,  Amsterdamie  (Olimpiada  1928  r.),  Brukseli,  Budapeszcie,  Fontainebleau,
Hilversum, Mediolanie, Neapolu, Paryżu (Olimpiada 1924 r.)> Spa i Turynie. Poza tym, w tym samym
czasie,  jeźdźcy nasi brali  udział  w międzynarodowych zawodach w Warszawie w Łazienkach w 12
mityngach.

Poszczególni zawodnicy uczestniczyli w międzynarodowych zmaganiach poza granicami kraju w latach
1923—1939 w następującej liczbie mityngów: K. Szosland w 30, A. Królikiewicz 27, J. Komorowski
19, K. Rómmel 19, M. Antoniewicz 14, S. Czerniawski 13, Z. Dziadulski 13, S. Kulesza 11, Z. Ruciński
11,  S.  Starnawski  11,  H.  Dobrzański  (Hubal)  10,  R.  Pohorecki  10,  B.  Skulicz  9,  A.  Żelewski  9,
W. Lewicki 8, H. Roycewicz 8, A. Rylke 7, M. Toczek 7, J. Trenkwald 7, J. Bilwin 5, E. Chojecki 5,
K. Rostwo Suski 5, W. Zgorzelski 5, W. Biliński 4, L. Burniewicz 4, M. Gutowski 4, K. Gzowski 4,
J. Sałęga 4, S. Skupiński 4, W. Korytkowski 3, J. Mossakowski 3, P. Nerlich Dąbski 2, A. Galica 2,
J. Kapuściński  2,  T.  Komorowski  (Bór)  2,  B.  Pieczyński  2,  T.  Sokołowski  2,  J.  Strzałkowski  2,
S. Wołoszowski  2,  S.  Zahorski  2,  R.  Brzeziński  1, J. Głogowski  1,  Z.  Kawecki  1,  J.  Mickunas  1,
F. Mrowec 1 i E. Nowak 1.

Z  jeźdźców  cywilnych  Henryk  Strzeszewski  brał  udział  w  mityngach  zagranicznych  w  Berlinie,
Bukareszcie i  Rydze.  Amazonki Cecylia  i  Wanda Czaykowskie,  Zofia Chodkiewiczówna i  Krystyna
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Juchniewiczówna  jeździły  w  Budapeszcie,  a  Maria  Wierzchowska  Rómmlowa  i  Maria  Kraińska
w Berlinie.

Drużyny  nasze  zdobyły  na  zawodach  międzynarodowych  poza
granicami  kraju  oraz  w  takich  samych  zawodach  w  Warszawie
w ciągu  lat  1923—1939  łącznie  18  Pucharów  Narodów,  drugie
miejsca  zajęły  w nich  14  razy  i  trzecie  7.  Niezależnie  od  tego
w latach  1924—1936  zawodnicy  nasi  zdobyli  4  medale  na
Olimpiadach  w  Paryżu,  Amsterdamie  i  Berlinie,  a  mianowicie:
w Paryżu w 1924 r. por. Adam Królikiewicz uzyskał na Picadorze
indywidualny  medal  brązowy  w  Pucharze  Narodów;
w Amsterdamie  w  1928  r.  wygrali  srebrny  medal  zespołowy
w Pucharze Narodów rtm. Michał Antoniewicz na Readgledt, por.
Kazimierz Gzowski na Mylord i por. Kazimierz Szosland na Alli;
zespołowy  medal  brązowy  wygrali  w  WKKW  rtm.  Michał
Antoniewicz na Moja Miła, mjr Karol Rómmel na Donneuse i rtm.
Józef  Trenkwald  na  Lwi  Pazur:  w  Berlinie  w  1936  r.  zdobyli
srebrny  medal  zespołowy  w  WKKW  rtm.  Zdzisław  Kawecki
na Bambino,  rtm.  Seweryn  Kulesza  na  Tośka  i  rtm.  Henryk
Roycewicz na Arlekin III.

O skali rozwoju konkursów hipicznych w Polsce w owym czasie
świadczą następujące liczby: w 1922 r. odbyło się 10 publicznych
zawodów w różnych miastach kraju, a niedługo przed wybuchem
drugiej  wojny światowej  urządzano ich  rocznie  ponad 30.  Koni
użytkowanych do konkursów hipicznych zarejestrowano w 1931 r.
421, a w 1938 r. już 2364. W 1938 r. startowało w publicznych
zawodach  w  kraju  267  jeźdźców  i  11  młodocianych,  startów
w zawodach odbyto 5534.

Uprawiali  sport  konkursowy  w  pierwszym  rzędzie  oficerowie
kawalerii i artylerii konnej, lecz i liczba jeźdźców cywilnych stale
się powiększała, a zwłaszcza zapaliły się do tego sportu panie. Na
sporządzonej przeze mnie prywatnej liście osób cywilnych, które
uczestniczyły  w  publicznych  konkursach  w  latach  1921—1939
mam  zarejestrowane  nazwiska  124  amazonek  i  69  jeźdźców,
a z pewnością lista ta nie jest pełna.

Do  najlepszych  koni  pierwszego  okresu  rozwoju  naszych
konkursów hipicznych (mniej więcej do 1930 r.) należały: Picador
i Jasiek A. Królikiewicza, Alli K. Szoslanda, Readgledt i Revcliff
K.  Rómmla,  Dunkan  i  Kikimora  W.  Lewickiego,  Roksana
Z. Rucińskiego,  Tośka  S.  Kuleszy,  Hannibal  Z.  Dziadulskiego,
Dion  S.  Czerniawskiego,  Lwi  Pazur  J.  Trenkwalda,  Moja  Miła
M. Antoniewicza,  Poluś  P.  Nerlich  Dębskiego  i  Warszawianka
M. Gutowskiego. Natomiast w późniejszym okresie wybiły się na
czoło:  Zbieg  II  i  Zbój  IV  J.  Komorowskiego,  Arlekin  III
H. Roycewicza,  Ben  Hur  S.  Kuleszy,  Bambino  Z.  Kaweckiego,
Abd El Krim R. Pohoreckiego i Dyngus K. Rómmla. Niekiedy na
wymienionych koniach jeździli i osiągali największe sukcesy i inni
oficerowie. 

Zasłużony  działacz  na  polu  krzewienia
polskiego  jeździectwa  w  latach  1921—
1939 pik Sergiusz Zahorski, dosiadający
Zorzy  na  konkursach  hipicznych
w Siekierkach  pod  Warszawą  w  1926
r. (ze zbiorów W. Pruskiego)

Jeden  ze  zdolniejszych  jeźdźców
konkursowych w latach 1922—1939 rtm.
Adam Królikiewicz na ulubionym swym
Picadorze (ze zbiorów W. Pruskiego)

Czołowy jeździec polski w latach 1911—
1939, twórca polskiej odmiany naturalnej
szkoły jazdy konnej ppłk. Karol Rómmel
na importowanym z Anglii Redcliffie (ze
zbiorów W. Pruskiego)
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Najlepszymi końmi w ciągu całego okresu międzywojennego były moim zdaniem z krajowych Zbieg II,
a z importowanych Readgledt.

Duża plejada naszych jeźdźców z lat 1920—1939 przyczyniła się znacznie do podniesienia poziomu
sportów konnych w kraju oraz przysporzyła rozgłosu Polsce na arenie międzynarodowej. W Centrum
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu stworzona została odmiana naturalnej szkoły jazdy konnej, którą
śmiało można nazwać szkołą polską. Życzyć więc należy, aby obecne młode pokolenie kontynuowało
dzieło swych zasłużonych poprzedników i aby znowu polska flaga narodowa coraz częściej powiewała
jako symbol zwycięstwa sportu polskiego na stadionach świata.
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