
Piotr Dzięciołowski

A kolega woli nieść towarzysza Marksa, czy towarzysza Stalina?

Aktor, malarz, rysownik, architekt, projektant wnętrz i rezydencji w dawnych stylach, koniarz,
konsultant filmowy do spraw kostiumów i scen z udziałem koni. Autor logo Stadniny Koni Janów
Podlaski.

Jeśli ktoś jeszcze przed kilkoma dniami zapytałby mnie, czy chciałbym kiedykolwiek otrzymać pustą
kopertę, choćby taką, o jakiej śpiewa Piotr Szczepanik, pewnie wzruszyłbym ramionami. Gdyby to samo
pytanie  zadano  mi  dziś,  bez  namysłu  odpowiedziałbym:  zależy  od  kogo.  Jeśli  od  Andrzeja
Grzybowskiego, biorę w ciemno! Ten słynny rysownik i malarz zdobi kapitalnymi wizerunkami koni
nawet „opakowania” swoich listów. To najprawdziwsze dzieła sztuki. Pozazdrościć odbiorcom. Artysta
niejednokrotnie tak się rozrysowuje, że ledwo starcza mu miejsca na korespondencyjny adres. Kiedyś
rozpędził się i namalował także znaczek. Urzędnik pocztowy ostemplował, listonosz doręczył, obaj nie
wiedzieli zapewne, z jakim cackiem mieli do czynienia.

Grzybowski tworzy nieustannie i  to dosłownie na każdym skrawku papieru.  Wszędzie konie,  konie,
konie.

- To silniejsze ode mnie - mówi - nie potrafię nad tym zapanować. Mam to od dziecka, ale nie wiem
skąd  się  wzięło.  Gdybym  urodził  się  i  mieszkał  na  wsi  wśród  zwierząt,  jakoś  łatwiej  byłoby  mi
tłumaczyć, co i dlaczego. A tak... Może opętanie, siły nadprzyrodzone? IV każdym razie bez pędzla,
ołówka i porywającego galopu nie ma dla mnie życia! Jeden Bóg zna zapewne źródło owej miłości. Ja
wiem tylko, że mi z nią dobrze.

Pewnie można było się spodziewać, że za tym „dobrze” pójdzie Akademia Sztuk Pięknych. A jednak
zdecydował, że skończy studia rolnicze. I prawdopodobnie z czasem zostałby magistrem inżynierem
w walonkach,  gdyby nie  sympatia  z  liceum Reytana,  która namówiła go,  by wspólnie  stanęli  przed
egzaminacyjną komisją szkoły aktorskiej.
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Dziewczyna przekonywała:

-Spróbujmy, mamy przecież doświadczenie ze szkolnego teatrzyku, zawsze to jakiś atut.

I  spróbowali.  Ona  pochłonięta  teatralną  pasją,  on  dla  towarzystwa.  A nuż  się  powiedzie.  Dla  niej
przygoda ze sceną zakończyła się porażką już na starcie, dla niego wprost przeciwnie. Niespodziewanie
wszedł  w  kompletnie  nieznany,  ale  jakże  wciągający  świat.  Do  tego  dopisało  szczęście,  trafił  pod
skrzydła samego profesora Aleksandra Zelwerowicza (1877-1955).

I tak za sprawą najpierw szkolnej sympatii, potem profesora, zaczęły następować po sobie arcyważne
i ważne wydarzenia w życiu Grzybowskiego. Ale po kolei.

Pod koniec pierwszego roku studiów w Szkole Teatralnej Zelwerowicz zwrócił się do swoich uczniów
w dość zaskakujący sposób:

- Pochodzenia społeczne są różne. W teatrze trzeba grywać także hrabiów i książąt. Byłoby dobrze,
gdybyście  zakosztowali  takowego  smaku  w  łańcuckim  Pałacu.  Pojedziemy  tam  na  cały  miesiąc.
Wzorcowe zachowania podpatrzycie nawet u lokai.

Pojechali. Atmosfera przednia, nienaganne maniery, ale dla Grzybowskiego przede wszystkim okazja
poznania niezwykłej postaci, ówczesnego dyrektora łańcuckiego muzeum, Stanisława Gepnera (1889-
1965). Też malarza, i też koniarza. I choć różnica wieku między oboma panami była znaczna (41 lat), od
razu  przypadli  sobie  do  gustu.  Dyskusjom  o  sztuce,  jeździectwie,  ekwipażach  nie  było  końca.
Zaprzyjaźnili się na lata, a dowodów tej zażyłej znajomości ma Grzybowski wiele, m.in. palcat, ostrogi
i XVI- wieczny munsztuk, który zapoczątkował jego bogatą kolekcję kiełzn.

- Nie mam, nawet nie mogę mieć pretensji do kogokolwiek, jeśli o rotmistrzu Gepnerze nie słyszał.
Władze  komunistyczne  robiły  wszystko,  by wymazać  tę  postać  z  historii.  Nasza  wspólna  wystawa
„Przyjaciele” w Muzeum Łowiectwa i  Jeździectwa w warszawskich Łazienkach (grudzień -  marzec
2005) była pierwszym od dawien dawna sygnałem, że ktoś taki jak Gepner w ogóle istniał. A ileż lat
czekała na wydanie jego znakomita historia „ŻOŁNIERZ POLSKI. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie
1832-1939" notabene kontynuacja czterotomowego dzieła Bronisława Gembarzewskiego, przy którym
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pan Stanisław też  zresztą  pracował,  a  które  kończyło  się  na roku 1831.  Niecenzuralnymi  z  punktu
widzenia  pezetpeerowskich  władz  latami  1832-1939  zajął  się  Gepner  wraz  z  artystą  plastykiem,
Antonim Trzeszczkowskim. Swoje dzieło doprowadzili do końca, ale o wydaniu go mogli tylko marzyć.
Ukazał się co prawda fragment obejmujący lata 1939-1960, ale czas m.in. wojny bolszewickiej wciąż
spoczywał w szufladzie. Dopiero po śmierci Gepnera i Trzeszczkowskiego, staraniem Wandy Gepner-
Augustin  (córki)  i  wnuczki  plastyka,  Katarzyny Trzeszczkowskiej,  piąty tom ujrzał  światło  dzienne
w roku 2014. Dopiero! Przykro, że nikt nie kwapił się popularyzować wiedzy o dokonaniach człowieka,
który podczas okupacji ratował zbiory Muzeum Wojska Polskiego i dzięki któremu zachowały się setki
bezcennych pamiątek naszej przeszłości, a łańcucka kolekcja ekwipaży ma się dobrze. I żenujące, że
Stanisław Gepner skończył jako rzeczoznawca w jednym z salonów Desy.

To nadzwyczaj smutne refleksje Grzybowskiego artysty, Grzybowskiego przyjaciela. Na szczęście ma
też wiele uroczych wspomnień, choćby ze wspólnych dysput. Nieraz konno odwiedzał swojego mistrza
w Skolimowie. W emanujących ciepłem wnętrzach przedwojennej willi,  siadali w fotelach smakując
baterię przeróżnych nalewek marki „gepnerówka”. Kosztowali, nie pili (!) i rozprawiali.

- Zapytał mnie pan rotmistrz kiedyś, ile razy spadłem z konia. Odrzekłem: -jakieś osiemnaście.

- E, to nie mamy, o czym gadać - usłyszałem.

- Minęły miesiące, znów zapytał

- Jakieś czterdzieści - wydukałem.

- I znów padł ten sam komentarz. Gepner tym razem jednak dodał:

- Spadniesz pięćdziesiąt, będzie o czym rozprawiać.

-  I  spadłem.  Rozentuzjazmowany  pobiegłem  do  rotmistrza  powiadomić  go  o  tym  niezwykłym
dokonaniu.
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- No dobrze, bardzo dobrze - podsumował. - To już coś. A z nogi w strzemieniu ciągnął cię koń?

- No nie, jeszcze nie.

- E, to nie mamy, o czym gadać.

- Ach, jaki byłem szczęśliwy, gdy i taką przygodę mogłem mu wreszcie zrelacjonować. Czułem, jak
rosnę w jego oczach.

Gepner  bardzo  interesował  się  jeździeckimi  poczynaniami  swojego  młodszego  przyjaciela,  chętnie
słuchał jego opowieści ze Służewca, gdzie Grzybowski jeszcze od czasów szkolnych objeżdżał niemal
codziennie po kilka wierzchowców. Na wyścigach miał ulubioną Irlandkę pełnej krwi, niezwykle ostrą,
ale piekielnie szybką. Dosiadał jej zwykle na deser. Najpierw Nicol, Salerno, potem ONA. Należała do
ambasadora Szwajcarii w Polsce. Kiedy właściciel przychodził pojeździć, a właściwie pospadać, bo mu
jakoś z tym dosiadem po drodze nie było, Grzybowski z konieczności brał innego konia. Za którymś
razem,  gdy  ambasador  fiknął,  Irlandka  pognała  w  siną  dal.  Grzybowski  spiął  wtedy  swojego
wierzchowca i ruszył w pogoń. W momencie, w którym znalazł się na wysokości klaczy, przeskoczył na
nią w galopie i zawrócił przed oblicze Szwajcara. Ambasador był pełen uznania dla zwinności młodego
jeźdźca, co zresztą wyraził kilkoma miłymi zdaniami.

Parę dni później znów pojawił się na Służewcu, znów dosiadł Irlandki i znów zleciał. Tym razem upadek
odczuł chyba dość boleśnie, bo uznał, że klacz absolutnie się dla niego nie nadaje i musi ją wymienić na
innego konia.  Powiedział  o tym Grzybowskiemu,  przy okazji  zaczął  z nim rozmawiać o wszystkim
i o niczym, wypytywać o rodzinę, status etc. Stremowany student zeznawał, jak na spowiedzi, że się
uczy na aktora, a ojciec lekarz, rodzina z tradycjami...

- A na utrzymanie konia stać cię? - spytał niespodziewanie ambasador.

- No pewnie - odrzekł Grzybowski nie mając pojęcia skąd miałby wziąć pieniądze na owies i stajnię.

- No to Irlandka jest twoja.

Grzybowski aż się przeraził z wrażenia. Prezent od przedstawiciela obcego państwa i to nie Związku
Radzieckiego. Zaraz go przecież zamkną.

- Nie, nie! O darowiźnie mowy być nie może, ale chętnie ją od pana kupię ~ zadeklarował.

I kupił za symboliczną złotówkę, ale umowę spisali, jak należy, w siedzibie ambasady. Grzybowski tak
bał się wejść do gmachu w Alejach Ujazdowskich, że wyczekiwał, kiedy milicjant zniknie za winkiem.
Dziś wydaje się to komiczne, ale w tamtych czasach za kontakty z „obcymi” można było znaleźć się za
kratami. Szczęśliwie się nie znalazł, co wcale nie znaczy, że kłopoty nie były mu pisane. Władza uznała,
że student, który nie tylko jeździ konno, ale ma własnego wierzchowca, na pewno jest wrogiem ludowej
ojczyzny i należy go relegować z uczelni. Tak też uczyniono. W ramach resocjalizacji Grzybowski miał
trafić  do  Nowej  Huty.  Po  znajomości  załatwił  sobie  robotę  w  warszawskiej  fabryce  im.  Róży
Luksemburg.

-  Był  tam  taki  zabawny  dziadek,  rewolucjonista  z  1905  roku,  którego  pokazywano  wszystkim
wycieczkom, a  robotnikom stawiano za wzór -  wspomina Grzybowski.  -  Jakby pan słyszał,  co  ten
proletariusz wygadywał, to uszy by panu zwiędły. Ileż razy prosiłem, by tak nie krytykował, bo wtedy
nie tylko on, ale i ja będę miał kłopoty.

- Dobrze panie Andrzeju, już tak nie będę - zaklinał się.
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- Wtedy prosiłem, by nie zwracał się do mnie per pan, bo to też źle widziane i też mnie może pogrążyć,
zwłaszcza w trakcie resocjalizacji.

- Dobrze panie Andrzeju, już nie będę...

Szczęśliwie  kara  aktorskiej  banicji  została  w  końcu  darowana  i  w  1952  roku  Grzybowskiemu
pozwolono wrócić na uczelnię. Konno oczywiście jeździł w dalszym ciągu, również malował i rysował,
ale wiele o tym nie mówił. Uczył się za to pilnie i starał nikomu nie dawać powodów do jakichkolwiek
uwag pod swoim adresem. Był nawet gotów zaliczyć pochód pierwszomajowy, żeby tylko ukończyć
studia. Co prawda dostawał mdłości, gdy zetempowcy pytali:

-  A kolega Grzybowski  to  poniesie  w pochodzie  towarzysza Marksa czy może wołałby towarzysza
Stalina?

Nasz  bohater  odpowiadał,  że  to  bardzo  poważna  decyzja,  której  nie  można  podjąć  ot  tak,  trzeba
pomyśleć. I myślał, jak tu się z tej zabawy wymigać. W „Trybunie Ludu” przeczytał artykuł, że 1 maja
ma  być  świętem  młodzieży,  sportu  i  dobrze  by  było,  gdyby  w  oddzielnych  reprezentacjach
przemaszerowali przedstawiciele sportowych klubów.

Ledwie  to  przeczytał,  już  był  u  rotmistrza  Tadeusza  Jacobsona,
u którego w ZOO trzymał  swoją Irlandkę,  by ustalić  zasady,  na
jakich  koniarze  Ludowego  Klubu  Sportowego  mogliby  wziąć
udział  w  pochodzie.  I  wzięli,  defilada  pełną  gębą.  Na  czele
Grzybowski  na  Irlandce,  w  pobliżu  Wanda  Wąsowska,  a  jako
ostatni, na siwej Ćmie, Jacobson.

- Ale miałem satysfakcję, bo choć w pochodzie, to jednak konno.
Nim ruszyliśmy podjechałem jeszcze  do  „moich”  zetempowców
z PWST dźwigających  portrety  wielkich,  jeśli  nie  największych
i powiedziałem:

- Oj, jak mi przykro, że koledzy muszą piechotą.

I tak w siodle Grzybowski zaliczył Święto Pracy, wkrótce też został
pełnoprawnym  aktorem.  Z  dyplomem  komedianta,  z  zapałem

rysownika, malarza i architekta wnętrz, wszedł w dorosłe życie. Posypały się role także na koniu m.in.
w „Krzyżakach”, a w „Janosiku” niezapomniany galop na oklep.

Dane mu było również wcielić się w szczególną rolę, jedyną w swoim rodzaju. Otóż przez ostatnie
siedem lat  życia  Mieczysławy Ćwiklińskiej1 towarzyszył  jej  w teatralnych  podróżach.  Słynną panią
Miecię często zabawiał rozmowami. O czym opowiadał? Oczywiście o koniach, jako, że i Ćwiklińska
jeździectwo uprawiała. Ponoć przed wojną - nie wiemy tylko przed którą - gnała galopem do centrum aż
z Wilanowa, by zdążyć na spektakl.

- Przy okazji podróży - wspomina Andrzej Grzybowski - często zaglądaliśmy do okolicznych stadnin.
Kiedyś zawiozłem panią Miecię do dyrektora Andrzeja Krzyształowicza w Janowie Podlaskim. Dyrektor
chciał  się  oczywiście  pochwalić  kilkoma zasłużonymi  okazami.  Najpierw przyprowadził  Negatywa,
przepięknego  ogiera,  wnuka słynnego  Skowronka z  początku  XX wieku.  Pani  Mieczysława,  której
wcześniej sporo o owym dziadku mówiłem, przyjrzała się dokładnie Negatywowi, a widzieć prawie nic

1 Mieczysława Ćwiklińska, właściwie Mieczysława Trapszo (1879-1972) - aktorka teatralna i filmowa, śpiewaczka, córka
i wnuczka aktorów.
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już nie widziała i rzekła:

- Ależ to wykapany Skowronek!

Ćwiklińska była rzeczywiście jedyną osobą w towarzystwie, która owego wierzchowca mogła pamiętać.
A czy pamiętała, czy tylko mówiła, że pamięta -kto to wie. On w każdym razie jej chyba nie pamiętał,
bo kiedy podała mu cukier, ugryzł ją w palec. Zachowywała się, jakby nic się nie stało. Chwilę później
Krzyształowicz przedstawił słynną, przeszło trzydziestoletnią Ofirkę.

DIE BLUNTS BESUCHEN DAS GESTÜT ANTONINY DES GRAFEN J.POTOCKI

- Pani Mieczysławo, jeśli wolno mi tak powiedzieć - zwrócił się do artystki - to nestorka naszej stadniny.

- No patrzcie państwo, to znaczy, że i wśród koni jest jakaś Ćwiklińska - spointowała pani Mięcia.

Podobnych  anegdot,  zabawnych  historii,  urzekających  wspomnień  ma  Andrzej  Grzybowski  tysiące.
Słucha  się  ich  z  zapartym  tchem.  To  materiał  na  Pasjonującą  książkę,  pamiętnik.  A ileż  ilustracji
mogłoby się zmieścić w opasłym tomisku. Mistrzu! W jedną rękę pióro, w drugą pędzel i do roboty!

- Gdybym tylko miał zacięcie literackie, na pewno bym pisał. Dręczą mnie nawet wyrzuty sumienia, że
tego  nie  robię.  Moje  barwne  życie  zawdzięczam  bowiem  z  jednej  strony  oczywiście  koniom,  ale
z drugiej  ludziom,  których  dzięki  tym  koniom  poznałem.  Postaciom  wybitnym,  arcyciekawym,
wpisującym się  trwale  na  karty  naszej  historii.  O  każdej  powinienem skreślić  choćby  zdanie.  tym
miejscu to oczywiście niemożliwe. Proszę mi więc pozwolić Wspomnieć kilkoro. Na pierwszy ogień
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Andrzej Krzyształowicz, z którym byłem w niezwykłej przyjaźni. Po dziś dzień przechowuję list, jaki
otrzymałem od niego po zaprojektowaniu przez siebie logo Janowskiej Stadniny.

Drogi panie Andrzeju,

Przesyłam  Panu  w  imieniu  własnym  i  całej  załogi  Stadniny  Koni  w  Janowie  Podlaskim  gorące
podziękowania  za  olbrzymi  wkład  pracy  i  wysiłku  w  przygotowanie  uroczystości  jubileuszowych
naszej Stadniny. Jedynie dzięki Pana inicjatywie i pracy w opracowaniu wszelkich druków Stadniny
zaproszeń, programów itp. została naszemu jubileuszowi nadana właściwa ranga. Wypowiedzi osób,
które  miały  możność  oglądać  jakikolwiek  druk  projektowany  i  opracowany  przez  Pana,  były  jak
najbardziej pochlebne. Chwała spadła na Stadninę lecz myją przekazujemy Panu, bo Panu i tylko Panu
się ona należy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Krzyształowicz

Stanisław Lorentz2,  kiedy zobaczył  janowskie  logo,  był  przekonany,  że  to  dawna pieczęć  Stadniny.
Zapytał nawet dyrektora Krzyształowicza, gdzie ją znalazł, bo on sam wertując tysiące dokumentów,
nigdy na nią nie trafił.

- To wielki dla mnie komplement. Potwierdzenie, że pomysł na znak Stadniny był strzałem w dziesiątkę.

Dzięki  pobytom w Janowie,  Andrzej  Grzybowski  poznał  Erikę Schiele,  znawczynię koni  arabskich,
autorkę książek poświęconych tej rasie.

- Do „Araberin Europa" robiłem dla niej ilustracje. Znalazł się tam m.in. mój rysunek Skowronka. Ale
dzięki Erice nie tylko trafiłem do jej książek, zwiedziłem także kawał świata. W Niemczech obwoziła
mnie po tamtejszych stadninach, w Maroku po królewskich stajniach. Zawsze zresztą lubiłem zwiedzać
i podróżować.

Nigdy nie  zapomni  pobytu  w Syrii,  czuł  się  tam Emirem Rzewuskim XX wieku.  W towarzystwie
dyplomatów, w którym się obracał, zyskał miano „końskiego” guru. Startował w tamtejszych wyścigach,
uczył jazdy konnej synów niejakiej pani Kennedy.

- Uczyłem ich przecie wszystkim spadać. Ci, którzy to potrafią - wiem z doświadczenia - nie boją się
jazdy, nie wieszają się na kiełźnie, nie ciągną za wodze, nie wprowadzają koni w stan dyskomfortu.

Byle jakich jeźdźców Andrzej Grzybowski widział wielu w różnych krajach i w różnych sytuacjach,
choćby na planie „Krzyżaków”. Niejednemu z próbujących zaangażować się do filmu brakowało, jak
mówi, elementarnych umiejętności. Weryfikował je z Karolem Rómmlem3, którego był na planie prawą
ręką.

- Obaj też zagraliśmy w scenie pojedynku. On wcielił się w Tatara, ja w księcia Lingwena Semena
Olgierdowicza,  brata  króla  Władysława  Jagiełły.  Pamiętam  też,  że  przy  okazji  realizacji  filmu,
odbywaliśmy wiele jazd treningowych.  Kiedyś w bardzo trudnym manewrze udało mi się utrzymać
w siodle. Rómmel zażartował:

2 Stanisław  Lorentz  (1899-1991)  -  historyk  sztuki,  blisko  pól  wieku  pełnił  funkcję  dyrektora  Muzeum  Narodowego
w Warszawie.

3 Karol Rómmel (1888-1967)-podpułkownik kawalerii, najwszechstronniejszy polski jeździec okresu międzywojennego; 
startował w konkurencjach: skoki przez przeszkody, ujeżdżenie i WKKW, a także z powodzeniem brał udział w wyścigach 
przeszkodowych. Dwukrotny olimpijczyk: Paryż 1924 (skoki i WKKW) i Amsterdam 1928 (WKKW), gdzie polska ekipa 
zdobyła brązowy medal.
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- Zawiodłeś mnie, byłem pewien, że zlecisz.

Serio  Andrzej  Grzybowski  podpadł  innemu,  również  słynnemu  kawalerzyście,  kształtującemu  jego
hipiczny życiorys - majorowi Adamowi Królikiewiczowi4.

- Zapytałem, dlaczego w jego podręczniku skoków przez przeszkody nie ma słowa o ujeżdżeniu, jakby
nie było, podstawie wszystkich konkurencji. Królikiewicz obruszył się i rzekł:

- Bardzo nieuważnie czytał pan moją książkę, niech pan sobie przeczyta ją jeszcze raz!

- Ale mi się zrobiło głupio. Oczywiście przeczytałem jeszcze raz i... zrobiło mi się jeszcze głupiej. Tak
już mam, że jeśli czegoś nie wiem, a powinienem, to czuję się nieswojo.

Szkoda, że nie wszyscy tak mają...

- Zapytałem kiedyś studenta SGGW, z czym kojarzy mu się hasło „Pruski”? Odpowiedział, że z hołdem.
Zapytałem więc, czy tylko, bo rzecz jasna miałem na myśli profesora tej uczelni, wybitnego hipologa
Witolda Pruskiego. Okazało się, że nazwisko obiło się młodzieńcowi o uszy, ale niewiele mógł o nim
powiedzieć. Smutne. Taka postać, a tak daleka studentowi SGGW. Przyjaźniłem się z profesorem długie
lata.  Korespondowaliśmy.  Ostatni  list  przed  samobójczą  śmiercią  napisał  właśnie  do  mnie.
Zaprojektowałem mu nagrobek. Niestety zniknęły z niego galopujące konie. Nie ma po nich śladu. Boję
się, ażeby nie stało się podobnie z pamięcią o panu Witoldzie. Po to go zresztą wspominam, podobnie
Krzyształowicza, Rómmla, Królikiewicza... Im tę pamięć jesteśmy winni.

PS. Kilka dni  po opublikowaniu pierwszej  wersji  tego tekstu w miesięczniku „Koń Polski” (rok 2005),
dostałem od Andrzeja Grzybowskiego list. Koperta nie była pusta, ale najważniejsze, że zdobiona. Oto i ona:

4 Adam  Łukasz  Królikiewicz  (1894-1966)  -  polski  jeździec,  major  kawalerii,  pierwszy  polski  medalista  olimpijski
w konkurencji  indywidualnej  -  na  Igrzyskach  Olimpijskich  w Paryżu  (1924) zdobył  brązowy medal  w skokach przez
przeszkody na koniu Picador.  Jeden z najlepszych jeźdźców okresu międzywojennego.  Wziął  udział  w 94 konkursach
w skokach przez przeszkody na hipodromach całej Europy, z czego 24 wygrał, a 81 razy zajmował miejsca nagradzane. 18
razy  reprezentował  Polskę  w  konkursach  drużynowych  o  Puchar  Narodów,  z  czego  4  zakończyły  się  zwycięstwem
Polaków. Po zakończeniu kariery sportowej był szefem ekwitacji w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu (1934-
1939).
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