
Polski dosiad 
czym był Grudziądz dla polskiego jeździectwa
Lesław Kukawski

Szwadron Szkoły Podchorążych Kawalerii na placu CWK. Grudziądz 1933 r. Fot. ze zbiorów autora.

Grudziądz  w  latach  trzydziestych  XX  w.  był  miastem  liczącym  ponad  50  tysięcy  mieszkańców
i jednocześnie  dużym garnizonem wojskowym złożonym z  kilku  rodzajów  broni,  służb  i  instytucji
wojskowych. 

Stan ten zmieniał się nieznacznie na przestrzeni lat. Na przykład w roku 1932 stacjonowały w mieście:
dowództwo 16. Pomorskiej  Dywizji  Piechoty,  64.  Grudziądzki Pułk Piechoty,  65.  Starogardzki Pułk
Piechoty, I i III batalion 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 16. Pułk
Artylerii  Lekkiej,  kompania telegraficzna 16.  DĘ Szkoła Podoficerów Piechoty dla Małoletnich,  18.
Pułk Ułanów Pomorskich, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Centrum Wyszkolenia Żandarmerii, pluton
żandarmerii  VIII  dywizjonu  żandarmerii,  Lotnicza  Szkoła  Strzelania  i Bombardowania,  Szefostwo
Fortyfikacji,  Składnica  Materiału  Intendenckiego,  Wojskowy Sąd Okręgowy i  Rejonowy,  Wojskowe
Więzienie Śledcze Nr 8,  Administrator Rzymskokatolickiej  Parafii  Wojskowej,  Powiatowa Komenda
Uzupełnień, Rejonowy Inspektorat Koni. 

Takie zmasowanie oddziałów nie wyróżniało Grudziądza od innych podobnych garnizonów, jakich było
kilka w różnych miejscach kraju.

Natomiast specyfiką tego miasta było usytuowanie w nim Centrum Wyszkolenia Kawalerii, przez które
przewijali  się  reprezentanci  wszystkich  pułków  i  oddziałów  kawalerii  polskiej.  Nie  było  drugiego
takiego miasta w Polsce. I to właśnie kawalerzyści, choć wcale w stosunku do innych oddziałów nie
było ich najwięcej, nadawali ton miastu i do dziś dzień Grudziądz pamięta przede wszystkim „swoich“
przedstawicieli  buńczucznej  broni.  Zachwycali  wszystkich  fasonem  kawaleryjskim,  elegancją
w wyglądzie i  zachowaniu i  cieszyli  oko całą  gamą kilkunastu barw i  odcieni  otoków na czapkach
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garnizonowych — jak w piosence „chłopcy malowani“.

Grudziądz CWK, 1931/32, Kurs Instruktorów Jazdy Konnej, od lewej stoją: por. Wiktor Olędzki (?), kpt. Winchester USA,
kpt. Lambert USA, ?, por.?, por. Janusz Komorowski, por.? Według opisu na odwrocie zdjęcia, mogą się na nim znajdować:

Jan Mossakowski, Kazimierz Nieniewski. Fot. archiwum Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

Z dniem 15.  sierpnia  1920 roku rozpoczęła  swą działalność  w Grudziądzu Centralna  Szkoła Jazdy,
powołana  rozkazem  Ministra  Spraw  Wojskowych.  Tym  samym  zostały  zlikwidowane  wszystkie
dotychczasowe  szkoły  tego  rodzaju  broni:  Szkoły  Oficerów  Jazdy  w  Starej  Wsi,  w  Przemyślu
i Garwolinie, Centralny Obóz Szkolny dla Podoficerów Jazdy w Przemyślu oraz działający przy nim
Szkolny Szwadron Karabinów Maszynowych.

Na  komendanta  tej  nowej  szkoły  został  wyznaczony  płk,  potem  gen.  bryg.  Stefan  Kasprzycki  de
Castenedolo. Pierwszym kursem, jaki się rozpoczął wówczas w Grudziądzu, był trzy i pół miesięczny
kurs  szwadronu  Szkoły  Podchorążych.  Następne  były  już  dłuższe,  organizowane  w  warunkach
pokojowych, ale jeszcze w surowym otoczeniu nie wyremontowanych koszar,  bez szyb i  z brakiem
opału w zimie.

Data powołania Szkoły w Grudziądzu jest pamiętna dla całej polskiej kawalerii, gdyż od tego momentu,
tam właśnie, aż do wybuchu wojny w 1939 roku skoncentrowane zostało całe szkolnictwo tej broni.
Wyjątkiem była Szkoła Podoficerów Zawodowych Jazdy,  która początkowo z braku miejsca została
ulokowana we Lwowie, potem w Jaworowie, aby po paru latach dołączyć do Grudziądza. 

W grudniu 1922 roku powołano do życia, w ramach Centralnej Szkoły Jazdy, Oficerską Szkołę Jazdy
z pierwszym  jednorocznym  kursem.  W  międzyczasie,  w  kwietniu  1923  roku  zostało  zmienione
określenie „jazda“ na „kawaleria“. W związku z tym Centralna Szkoła Jazdy stała się Centralną Szkolą
Kawalerii,  a Oficerska  Szkoła  Jazdy  -  Oficerską  Szkołą  Kawalerii.  Od  roku  1923  wprowadzono
dwuletni kurs tej szkoły. 
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Por. Janusz Komorowski podczas treningu na Wyższym Kursie Instruktorów Jazdy Konnej w Grudziądzu, rok 1933.
Fot. ze zbiorów autora.

Ppor. Wacław Zeleski na klaczy Aluna IV podczas konkursu w Kielcach w 1939 r. Fot. ze zbiorów autora.

W roku 1925 nastąpiła kolejna już zmiana nazwy CSK na Obóz Szkolny Kawalerii,  aby ostatecznie
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w roku 1928 nadać mu nazwę Centrum Wyszkolenia Kawalerii. W tym samym roku przemianowano
Oficerską Szkołę Kawalerii na Szkołę Podchorążych Kawalerii.

Po przejściu w roku 1927 gen. Kasprzyckiego w stan spoczynku, komendantem Obozu Szkolnego został
płk  inż.  Zygmunt  Podhorski,  który komendę CWKaw.  przekazał  w roku 1935 pułkownikowi  dypl.
Marianowi Józefowi Smoleńskiemu. Ostatnim komendantem Centrum od roku 1938 do wybuchu wojny
był płk Tadeusz Komorowski, późniejszy gen. „Bór“ w Armii Krajowej.

Według ostatniego, z marca 1939 roku etatu przewidzianego dla CWKaw. składało się ono ze: Szkoły
Podchorążych Kawalerii (przyszłych oficerów służby stałej), Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii
(istniejącej od roku 1926 - przyszłych oficerów rezerwy), Szkoły Doskonalenia Oficerów i Podoficerów
(w  której  organizowano  różne  kursy,  od  podoficerskich  tzw.  wachmistrzowskich,  dowódców
szwadronów, w pewnym okresie lekarzy weterynarii, aż po oficerów sztabowych i inne), Szkoły Jazdy
i Grupy Sportu Konnego. Według tego etatu stała obsada Centrum (bez uczniów szkól i frekwentantów
kursów) to: 105 oficerów, 159 podoficerów, 939 szeregowców, 35 pracowników cywilnych oraz 1504
konie i 40 psów gończych do polowań konnych za sztucznym śladem.

W czasach,  kiedy  motoryzacja  wojska  była  jeszcze  znikoma,  jazda  konna  i  sport  jeździecki  były
podstawą wyszkolenia wszystkich oddziałów konnych w armii. Stąd tak istotne znaczenie miała funkcja
głównego instruktora jazdy konnej w tej kawaleryjskiej „uczelni“ grudziądzkiej. Pierwszym, który objął
to  stanowisko,  był  płk  Aleksander  Żakiej.  Po  nim,  od  połowy  roku  1921  szefem  ekwitacji,  jak
powszechnie  nazywano  głównego  instruktora  jazdy  konnej  w  Grudziądzu,  został  płk  Franciszek
Adamovich de Csepin (Chorwat z pochodzenia). Do jego obowiązków należało dawanie wytycznych
prowadzenia  wyszkolenia  jeździeckiego  we  wszystkich  jednostkach  Centrum  (wcześniej  Centralnej
Szkoły Jazdy), w tym od roku 1923 na Kursach Instruktorów Jazdy Konnej oraz kontrolowanie całości
wyszkolenia jeździeckiego. Kolejnym szefem ekwitacji, od roku 1925 do 1927 był ppłk Jan Kossak, na
którego miejsce przyszedł mjr Dymitr Ekse.

W skład Szkoły Jazdy wchodziły: normalny Kurs Instruktorów Jazdy Konnej, na który powoływano
przeciętnie po 15 oficerów, początkowo różnych stopni i wieku, później już tylko oficerów młodszych,
Wyższy Kurs Instruktorów Jazdy Konnej, na który przechodziło pięciu absolwentów normalnego Kursu
Instruktorów oraz 1-2 absolwentów ze Szkoły Jazdy Konnej i Zaprzęgami przy Centrum Wyszkolenia
Artylerii  w  Toruniu,  Kurs  Ujeżdżaczy  Koni  Remontowych,  na  który  przyjeżdżało  25  i  więcej
podoficerów.  Na ostatni  w roku 1939  zostało  powołanych  40  podoficerów.  Te kursy trwały  po  10
miesięcy każdy. Na kursach instruktorskich studiowali  w Grudziądzu także oficerowie armii Stanów
Zjednoczonych, Łotwy, Estonii, Węgier i Szwecji.

W początkowym okresie szkolenie w jeździe konnej w Grudziądzu oparte było na systemie austriackim,
gdyż zarówno komendant płk Stefan Kasprzycki, jak i kolejni instruktorzy jazdy konnej: płk Franciszek
Adamovich  de  Csepin,  ppłk  Hubert  Brabec,  ppłk  Jan  Kossak,  ppłk  Gwido  Poten  i  inni  byli
wychowankami „K.u.k. Militär Reitlehrer Institut w Wiedniu.

W organizującej  się  po  odzyskaniu  niepodległości  Armii  Polskiej,  obok  oficerów  z  armii  austro-
węgierskiej, największą liczebnie grupę stanowili oficerowie byłej armii rosyjskiej. Kawaleria carska już
przed  wybuchem  I  wojny  światowej  zaczęła  wprowadzać  zasady  naturalnej  szkoły  włoskiej,
opracowanej przez kpt. Federico Caprilliego, przeniesionej do Rosji przez jego ucznia kpt. kawalerii
rosyjskiej Pawła Rodzianko. Do Polski system ten trafił poprzez oficerów byłej armii carskiej: Karola
Rómmla,  Sergiusza  Zahorskigo,  Dymitra  Ekse  oraz  Leona  Kona,  który  wcześniej  był  wyznawcą
systemu Fillisa, ale z czasem stał się gorącym propagatorem systemu naturalnego.

Przygotowując  ekipę  polskich  skoczków  na  Olimpiadę,  mjr  Rómmel  szkolił  jej  członków  według
metody naturalnej, na swoim przykładzie, w czym sekundował mu por. Leon Kon. Do około 1925 roku
te  dwa  systemy  jazdy  —  klasyczny  i  naturalny  —  były  żywo  dyskutowane  w  środowiskach
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kawaleryjskich, przy oficjalnym poparciu władz zwierzchnich dla systemu maneżowego. 

Por. Jan Mossakowski na klaczy Wróżka na Wyższym Kursie Jazdy Konnej w Grudziądzu, 1933 r. Fot. ze zbiorów autora.

Por. Kazimierz Szosland na koniu Ali podczas treningu w Grudziądzu, 1929 r. Fot. ze zbiorów autora.
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Dopiero ppłk Jan Kossak, objąwszy szefostwo ekwitacji w Grudziądzu, mimo że sam wywodził się ze
szkoły wiedeńskiej, docenił walory nowej szkoły włoskiej. W roku 1925 por. Leon Kon opublikował
w Grudziądzu swój pierwszy podręcznik „Ujeżdżanie remont“, który stał się pierwowzorem „Instrukcji
ujeżdżania koni“ zatwierdzonej do użytku służbowego w roku 1928, a następnie bardzo rozszerzonej
w roku 1936.

System naturalny przyjmował się w Polsce spontanicznie,  choć miał  opozycjonistów i  na ten temat
trwały polemiki. Polacy nie przyjmowali systemu

Caprilliego bezkrytycznie, lecz wprowadzili do niego swoje modyfikacje. Różnice między polską wersją
systemu naturalnego,  którą nazwano „Polską  Szkołą  Jazdy“,  a  systemem włoskim zostały wyraźnie
podkreślone w „Instrukcji ujeżdżania koni“ z roku 1936.

Ten polski system, konsekwentnie wdrażany przez instruktorów w Wojsku Polskim, doprowadził  do
tego,  że  zwłaszcza  w  broniach  jezdnych  (kawalerii  i  artylerii)  wszyscy jeździli  jednakowo.  Szkołę
Podchorążych Kawalerii  ukończyło  ogółem do roku 1939 przeszło  1070 podporuczników,  a  Szkołę
Podchorążych  Rezerwy  Kawalerii  ponad  3208  podchorążych.  Listy  absolwentów  w  zbiorach
Centralnego  Archiwum  Wojskowego  nie  są  kompletne,  stąd  liczby  nie  są  pewne.  I  ci  wszyscy
absolwenci przekazywali zasady jednolitego sposobu jazdy konnej swoim podwładnym.

W okresie międzywojennym na hipodromach całego świata startowali w zawodach w przytłaczającej
większości  oficerowie,  procent  jeźdźców  cywilnych  był  znikomy.  W  Polsce  jeźdźcy  cywilni,  to
przeważnie także oficerowie rezerwy, więc i oni jeździli — jak i ich współzawodnicy w mundurach —
jednakowo.  Podkreślił  to  Niemiec,  Gustaw  Rau,  znany  hipolog  i  znawca  jeździectwa,  w  swoim
sprawozdaniu z Olimpiady w Berlinie w roku 1936: Polacy to ...zupełnie jednolity obraz. Wyjątkowo
elastyczni jeźdźcy. Wszystko w stylu najlepszej i udoskonalonej włoskiej szkoły. Łydki bardzo dobrze
umiejscowione, udzielają napędzającej pomocy. Czuła i nisko ustawiona ręka. Dobre, pełne wyczucia
pójście za koniem. Tułów wypada stałe przed prostopadłą. Konie idą dobrze naprzód. Równomierne,
płynne ruchy.

W Grudziądzu po majorze Ekse szefem ekwitacji w roku 1930 został mjr Edmund Chojecki, którego rok
później zmienił Michał Antoniewicz. W roku 1932 rozdzielono funkcję szefa ekwitacji od komendanta
Szkoły Jazdy, którym został mjr Józef Trenkwald. W roku 1935 powrócono do wcześniejszego schematu
i  równocześnie  szefem  ekwitacji  i  komendantem  Szkoły  Jazdy  został  major  Adam  Królikiewicz,
piastując tę funkcję do końca istnienia Centrum w roku 1939, gdy w momencie wybuchu wojny zostało
ono ewakuowane w głąb kraju i przestało istnieć.

W Grudziądzu przygotowywały się ekipy jeździeckie do udziału w kolejnych Olimpiadach (w roku
1924,  1928,  1932 i  1936)  oraz  w poważnych  zawodach międzynarodowych,  na  które  powoływano
najlepszych jeźdźców z różnych pułków kawalerii. Kierownikami grup i instruktorami byli: ppłk Karol
Rómmel, por. Leon Kon, mjr Józef Trenkwald, mjr Edmund Chojecki, mjr Michał Antoniewicz, mjr
Adam  Królikiewicz.  W  roku  1936  została  powołana  Rozkazem  Ministerstwa  Spraw  Wojskowych
etatowa Grupa Przygotowawcza Sportu Konnego, której kierownikiem został mjr Kazimierz Szosland,
a instruktorem  artylerzysta  konny  kpt.  Jan  Mickunas.  Grupa  działała  do  momentu  mobilizacji,
w przededniu wybuchu wojny w 1939 roku.

Na kursy instruktorskie byli powoływani młodzi oficerowie, utalentowani jeźdźcy, rozmiłowani w tym
sporcie, ale dopiero po około dwóch latach służby w pułku. Mieli więc trzy lata służby w szkołach - rok
w SPRKaw. i  dwa lata  w SPKaw.,  dwa lata  w pułku i  rok na Kursie  Instruktorów. Tak więc tytuł
instruktora otrzymywali po sześciu latach, a instruktora po Wyższym Kursie po latach siedmiu. Powinni
to  sobie  wziąć  do  serca  ci,  którzy  do  niedawna  urządzali  kilkudniowe  „kursy  instruktorskie“!
Dotychczas nie udało się zestawić kompletnej listy absolwentów kursów obydwu stopni - normalnego
i wyższego.  Doliczono się  145 nazwisk z lat  1923-1939, a  było ich o wiele  więcej.  Pod koniec lat
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trzydziestych nie  było  już  w kawalerii  polskiej  oficerów,  którzy by nie  przeszli  bądź  przez  szkoły
podchorążych, bądź przez inne kursy organizowane dla nich w Grudziądzu.

Grudziądz CWK, 1932 r., od lewej: por. Antoni Żelewski, por. Janusz Komorowski, rtm. Mikołaj Mitraszewski i por.
Stanisław Czerniawski

II wojna światowa bardzo przetrzebiła szeregi kadry naszych szwoleżerów, ułanów, strzelców konnych,
brygadowych szwadronów pionierów szwadronów Korpusu Ochrony Pogranicza,  na równi z innymi
oddziałami Wojska Polskiego. Ka-walerzyści ginęli we wszystkich kampaniach, w których Polacy brali
udział,  także  w  konspiracji,  nie  tylko  w  kraju.  Marli  i  byli  likwidowani  w  obozach  i  więzieniach
niemieckich i sowieckich, a po wojnie w więzieniach PRL.

Po zakończeniu działań wojennych, ci co przeżyli rozproszyli się po całym świecie i dopiero wówczas
się okazało jak świetną opinią cieszyli się za granicą polscy jeźdźcy i instruktorzy. Państwa zachodnie
zaczęły ich wyszukiwać wśród polskich emigrantów i zatrudniać na stanowiskach trenerów, nie tylko
renomowanych klubów, ale reprezentacji krajowych, a nawet we własnych szkołach kawalerii. Michał
Antoniewicz,  Michał  Gutowski,  Janusz  Komorowski,  Seweryn  Kulesza,  Wilhelm  Lewicki,  Antoni
Męczarski,  Anatol  Pieregorodzki,  Roman  Pohorecki,  Bronisław  Skulicz,  Józef  Trenkwald,  Karol
Wickenhagen,  Stanisław Wickenha-gen,  Władysław Zgorzelski  -  to  nazwiska tych,  którzy jeźdźcom
takich państw jak Anglia, Argentyna, Belgia, Brazylia, Irlandia, Kanada, Urugwaj, Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej przez szereg lat powojennych przekazywali wiedzę nabytą w Grudziądzu, dzieląc się
z nimi tajnikami polskiej wersji systemu naturalnego.

Nieliczni  powrócili  do  kraju  i  zaczęli  odbudowywać  zniszczone  przez  wojnę  jeździectwo  polskie
w niezwykle  ciężkich  warunkach,  w  atmosferze  potępienia  przez  władze  wszystkiego,  co  miało
przedtem jakikolwiek związek z polską kawalerią i  patrzenia na jeździectwo jako na „jaśniepańskie
fanaberie“. Z czasem koń przestał kłuć w oczy władze PRL-u, ale początki były i tak bardzo trudne.
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Mimo to działali w kraju zamiłowani, znani jeźdźcy i trenerzy, a wśród nich ci najbardziej zasłużeni:
Karol Rómmel, Leon Kon, Henryk Roycewicz, Jan Mickunas, Jan Mossakowski, Wiktor Olędzki.

Wymienione tu nazwiska, zarówno tych w kraju jak i za granicą, nie wyczerpują ich długiej listy, było
ich znacznie więcej, a wszyscy zasługują na przypomnienie.

Zwłaszcza ci działający w kraju natrafiali na ogromne trudności, gdyż w środowiskach jeździeckich,
ulegając szerzącym się „nowinkom“, zaczęto krytykować i  potępiać przedwojenne metody treningu,
zamiast wykorzystywać wiedzę chcących jeszcze pracować instruktorów. Nie oceniając kto wtedy miał
rację, można stwierdzić fakt niezaprzeczalny — zaprzepaszczono jednolity styl jazdy Polaków, co widać
na każdych zawodach, a szkoda!

Rtm. Henryk Roycewicz na wał. Arlekin III w roku 1936 na Olimpiadzie w Berlinie. Przykład polskiego dosiadu
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