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Kazimierz Gzowski na Mylordzie na Międzynarodowych Konkursach Hippicznych w Warszawie w 1928 r.

Olimpijczyk: Amsterdam 1928 r. 

Urodził  się  8  października  1901  r.  w  Summach  (gubernia
charkowska),  był  absolwentem  siedmioklasowego  gimnazjum
w Smiele (gubernia kijowska). Został wcielony do armii rosyjskiej
i  w  składzie  jej  11.  Pułku  Kozaków  wziął  udział  w  I  wojnie
światowej (1916 - 1917). 

Od 1 sierpnia 1919 r. służył w  armii polskiej.

Po  ukończeniu  szkoły  podchorążych  i  nauce  w  Centrum
Wyszkolenia  Kawalerii  oraz  w  Centralnej  Szkole  Gimnastyki
i Sportów został przeniesiony do 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
w którym przeszedł wszystkie etapy wtajemniczenia żołnierskiego
(dowódca plutonu, dowódca szwadronu, p. o. dowódcy do spraw
uzbrojenia).  Był  szanowany  i  doceniany  przez  przełożonych.
Szczególnie widoczne było jego zaangażowanie sportowe.

W konkursach hippicznych  uczestniczył od roku 1923 r. Szczególnie wyróżnił się w 1928 r. podczas
startów w Nicei, Brukseli, Amsterdamie i Warszawie. W roku 1929 startował w Budapeszcie i Nowym
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Jorku. Zwyciężał trzy razy w pięciu startach w konkursach o Puchar Narodów (Nicea 1928, Warszawa
1928, Nowy Jork 1929). 

W karierze sportowej zdobył około 150 nagród indywidualnych i drużynowych w konkursach skoków
i w WKKW. 

Największy sukces odniósł na Igrzyskach Olimpijskich. 

Według opinii fachowców jeździł elegancko, skakał pewnie i stylowo. 

Niestety, zły stan zdrowia sprawił, że zaprzestał uprawiania sportu. 30 kwietnia 1935 przeszedł jako
żołnierz w stan spoczynku. Kontaktu z 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich nie zerwał nigdy. 

Podczas  kampanii  wrześniowej  1939  r.  walczył  w  bitwie  nad  Bzurą,  a  w  połowie  listopada  jako
dowódca kompanii był już w organizującym się we Francji 2. Pułku Grenadierów, w składzie którego
brał dalszy udział w II wojnie światowej. 

Po zakończeniu wojny zamieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie był instruktorem jazdy konnej. Miał także
wychowanków we Francji i Kanadzie. 

Odznaczony orderem Virtuti Militari. Zmarł 25 czerwca 1986 r. w Londynie, gdzie został pochowany.
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