
Artykuł własny redakcji czasopisma "Jeździec i Hodowca"
Honorowa Odznaka Jeździecka 

W dniu 10-ym maja 1935 roku Zarząd Polskiego
Związku Jeździeckiego uchwalił prosić Pierwszego
Marszałka  Polski  Józefa  Piłsudskiego o  przyjęcie
Honorowej Odznaki Jeździeckiej.

Nie  sądzone  było  wprowadzenie  tej  uchwały
w czyn.12-go  maja  Wielki  Protektor  jeździectwa
Polskiego już nie żył.

Odznaka  została  złożona  na  ręce  Pani
Marszałkowej i obecnie znajduje się w zbiorach po
Wielkim Zmarłym.

Przyjąć  raczył  Honorową  Odznakę
Najdostojniejszy  Jeździec  Polski,  Prezydent
Rzeczypospolitej, profesor Ignacy Mościcki.

Z tytułu zdobycia medali i dyplomów olimpijskich 
MARJA ZANDBANGOWA - mal. Wojciech Kossak.

Honorowe  Odznaki  otrzymali:  ppłk,  w  st.  sp.  Rómmel,  mjr.  Królikiewicz,  mjr.  Antoniewicz,  rtm.
Szosland, mjr. Trenkwald i por. w st. sp. Gzowski.

Z tytułu zasług na polu czynnego uprawiania i reprezentowania polskiego jeździectwa przed powstaniem
Odrodzonej Polski na torach lokalnych i zagranicznych Odznaki otrzymali: pani Marja Zandbangowa,
i panowie: Tadeusz Dachowski, rtm. w st. sp. Bronisław Peretjatkowicz, Paweł Popiel i inż. Zdzisław
Sznuk.

Poniżej umieszczamy krótkie życiorysy sportowe i podobizny wszystkich seniorów, odznaczonych za
ich zasługi. Są one cennym materiałem dla historii jeździectwa polskiego.

MARJA ZANDBANGOWA, z domu Wodzińska, urodziła się w Warszawie w roku 1886.

Ojciec M. Zandbangowej, Kazimierz Wodziński, wyemigrował do Francji po powstaniu 1863 r. Jako
wielki miłośnik konia poświęcił mu się całkowicie. W Paryżu przez dłuższy czas studiował naukę jazdy
konnej. Po powrocie do kraju założył pierwszy u nas Tattersall.

Tu właśnie M. Zandbangowa pod kierunkiem swego ojca miała możność stawiać swoje pierwsze kroki
jeździeckie. Miała ona wówczas zaledwie 4 lata.

Były to straszne dla niej chwile. Te pierwsze wrażenia szybko zatarła wrodzona „żyłka” do konia. Dalej
już poszło łatwiej. Z początku nauka na ujeżdżalni, dalej spacery w parku Łazienkowskim, potem teren
i udział w zawodach.

W owe czasy panie jeszcze nie mogły brać udziału w konkursach w Warszawie. M. Zandbangowa poraź
pierwszy wjechała w szranki w Równem, gdzie zdobyła pierwsze swe laury zwycięskie w konkursach
przeszkodowych i biegach myśliwskich.

Głównym „spiritus movens” ówczesnych imprez jeździeckich był T. Dachowski, na koniach którego M.
Zandbangowa w latach  1913,  14  odnosiła  swe największe  sukcesy.  M.  Zandbangowa występowała
również na torach Lwowa, Berlina i Wiednia.
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W  Wiedniu  zdobyła  pierwszą  nagrodę  w  największym  konkursie  dla  pań  imienia  Arcyksiężnej
Austriackiej.

Wojna Światowa spowodowała wymuszoną przerwę w występach M. Zandbangowej. Dopiero w roku
1925  i  26  widzimy  ponownie  dzielną  amazonkę,  biorącą  udział  w  konkursach  na  Siekierkach
i w 1 Pułku Szwoleżerów.

Na jednym z tych pułkowych konkursów M. Zandbangowa w siodle damskim, którego przez całe swe
życie nigdy nie zdradziła, skoczyła przeszkodę wysokości 1.60 m. M. Zandbangowa jeździ stale. Jej
zawsze stylowo ubraną sylwetkę, łatwo spotkać w każdej porze roku, galopującą w okolicach Warszawy.

TADEUSZ  DACHOWSKI,  ur.  w  1870  r.
 Leśkowej,  ziemi  kijowskiej.  Ojciec  p.  Tadeusza
Dachowskie-go,  Kazimierz,  był  jednym
 najstarszych hodowców koni pełnej krwi.

Już  od  dziecka  T.  Dachowski  nabierał  smaku  do
konia  i  oko  jego  wyrabiało  się  na  pięknych
modelach ojcowskiego stada.

Po  ukończeniu  w  1899-ym  roku  nauk  średnich
u O.O.  Jezuitów  w  Tarnopolu,  T.  Dachowski
wstąpił  na  Wydział  Architektoniczny  Politechniki
Drezdeńskiej.  W  tym  czasie  leśkowskie  stado
zostało zlikwidowane.

Po  powrocie  z  Drezna,  T.  Dachowski  zaczął
uprawiać  jazdę  konną,  lecz  niesystematycznie
i jeszcze bez myśli o występach publicznych.

Rok 1912. Warszawa Agrikola. Sezon konkursów.

T.  Dachowski  z  Zeppelinem  nieosiodłanym  i  Sodalisem
(osiodłany) po zdobyciu 2-ch nagród.
"Foto-Arte" Krakowskie Przedm.

W 1894 roku T. Dachowski po raz pierwszy został zaproszony przez ś. p. Józefa hr. Potockiego do
Antonin na sezon polowań konnych.

Występ był niefortunny. T. Dachowski dosiadł świetnego huntera ze stajni antonińskiej, „Dubleta” . Koń
ten,  ogromnie  energiczny,  na  samym  początku  runn‘u  poniósł  swego  jeźdźca,  ale  w  kierunku
przeciwnym, niż poszło polowanie.

Wtedy T. Dachowski zrozumiał, jak daleki jest od dobrej jazdy, a szczególnie od jazdy za psami. 

Epizod  ten  i  wielka  ambicja  pobudziły  młodego  jeźdźca  do  bardzo  poważnego  studiowania  jazdy
konnej.

Pierwszy występ publiczny T. Dachowskiego nastąpił w 1895 roku podczas wyścigów jarmolinieckich,
gdzie  szczęście  się  mu uśmiechnęło  i  zdobył  on swą pierwszą nagrodę konkursową na „Meduzie”,
wychowance st. Janowskiego.

Po tym pomyślnym debiucie T. Dachowski nabył już parę nowych koni do polowań par-force.

W  1896  roku  los  zetknął  go  z  nowym  dyrektorem  stajni  antonińskiej,  p.  Egon  v,  Kadich,
dyplomowanym instruktorem z „Reitlehrer Institut" w Wiedniu. T. Dachowski pozostaje prawie dwie
zimy w Antoninach i tylko w celu pracy pod kierunkiem p. v. Kadich'a Pracę rozpoczęto od abecadła
jeździeckiego, jeżdżąc dziennie po 6 koni.
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Od  tego  czasu  pisze  się  złota  księga  kariery
jeździeckiej T. Dachowskiego: — polowania konne
za  lisem  w  Kampanii  rzymskiej,  za  danielem
w Bracciano,  konkursy  w  Wiedniu,  Berlinie,
Budapeszcie,  Lwowie  Krakowie,  Marburgu,
steeplechase  w  Pardubicach  biegi  na  przełaj,
gonitwy przeszkodowe i t. d. i t. d.

Specjalnie  szczęśliwym  był  rok  1903,  w  którym
T. Dachowski, biorąc udział w konkursach, biegach
przeszkodowych  i  na  przełaj  ani  razu  nie  był
pobity. 

W  latach  1912  i  13,  T.  Dachowski  brał  udział
w najtrudniejszym  steeple‘u  pardubickim.

Rok 1912 — Piotrków. P. Tadeusz Dachowski na Zeppelinie
wyjeżdża na start. "FotoArte" Krakowskie Przedm.

Za  każdym  razem  dosiadał  on  własnego  „Zeppelina”,  hod.  Kaz.  Ostoia-Ostaszewskiego.  W 1912
r. z liczby 13 startujących koni ukończyło bieg trzy konie, w 1913 r. z 8 koni — 4 czy 5. „Zeppelin” ani
razu nie upadł, co należy tu do wielkich rzadkości, zajmując stale drugie miejsce, tuż za zwycięzcą.

Licząc tylko zwycięstwa i drugie nagrody, do wybuchu wojny światowej, T. Dachowski zdobył ponad
280 nagród. Od czasu, gdy w 1921 r. udało się mu po licznych i ciężkich przejściach wrócić do kraju,
bierze on dorywczo udział w konkursach w Krakowie, Wiedniu, Piotrkowie, Warszawie, ale już tylko na
cudzych koniach, zdobywając jednak niejedną pierwszą nagrodę.

BRONISŁAW PERETJATKOWICZ,  rtm. w st.
sp„  urodził  się  na  Wołyniu.  Zawsze  pogodny,
uśmiechnięty,  dobrze  nam wszystkim znany,  gdy
jeszcze w mundurze 15 pułku ułanów, a potem we
własnych barwach występował na torach polskich.
Brał  on  udział  w  konkursach  i  gonitwach
przeszkodowych.

Karierę  sportową  rozpoczął  dawno  przed  Wojną
Światową,  występując  na  torach  Warszawy,
Petersburga, Lwowa, Piotrkowa i innych.

Pamiętny jest jego skok na własnym „Kingu”, gdy
w roku 1914, w Warszawie pokonał on wysokość
2,05 m. Niestety,  od czasu,  gdy Międzynarodowy
Związek  Jeździecki  wydał  przepis,  że  tylko  te  

Rtm.  B.  Peretjatkowicz  skacze  na  „King'u”  2,05  mtr.
w Warszawie r. 1914.

rekordy na wysokość (i szerokość) mogą być uznane za oficjalne, które były bite przy zastosowaniu
ściśle określonych przeszkód, rekord rtm. Peretjatkowicza pozostał tylko, jako piękny i niepowszedni
wyczyn sportowy. 

Nieuznanie  go  jako  rekordu,  niczym  nie  zmniejsza  jego  wielkiej  faktycznej  wartości  i  godnej
reprezentacji  polskiego  jeździectwa  w  czasach,  gdy  podjąć  się  tego  mogło  tylko  niepospolite
zamiłowanie i własna inicjatywa jeździecka B. Peretjatkowicza.

PAWEŁ POPIEL, znany w Polsce i zagranicą hipolog i hodowca, jako dwudziestokilkoletni jeździec
brał udział przeważnie w gonitwach przeszkodowych (1879 1890) w Pławnie i Chmielowie, zdobywając
na  56  startów  19  pierwszych,  19  drugich  i  7  trzecich  nagród.  Był  trzecim  w  dwudziestoparo-  

3/4



-kilometrowym  pławnieńskim  wyścigu,
rozegranym w 36 minut.

Dziś,  będąc  już  w  bardzo  podeszłym  wieku,
niezmordowanie przebywa długodystansowe rajdy
konne pa swojej, pełnej krwi, „Jedynce", twierdząc,
że „jeżeli się już trzeba z konieczności zestarzeć, to
lepiej na siodle, jak na fotelu".

INŻ.  ZDZISŁAW  SZNUK,  ur.  się  w  1859  r.
w rodzinnym majątku Ciotusza w woj. lubelskiem

Zaczął  jeździć  konno  na  zacnej  kucce  „Baśce”,
mając  lat  sześć,  a  następnie  dosiadając  różnych
innych mierzynków.

Paweł Popiel na "Jedynce".
Fot: N. Pełczyński, Warszawa.

Po ukończeniu w r. 1885 Politechniki w Rydze, dla
Z.  Sznuka  nadszedł  najgorszy  okres  jego  życia
sportowego gdyż całkowicie poświęcić się musiał
pracy zawodowej i to w mieście.

Dopiero w r.  1899-ym mógł się zająć ulubionym
sportem. W tymże roku wygrał w Lublinie, po raz
pierwszy w życiu, pierwszą nagrodę w Konkursie,
urządzonym  przez  Towarzystwo  Wyścigów
Konnych.

Wówczas cywilny polski sport jeździecki rozwijał
się w nader ciężkich warunkach. 

Inż. Zdzisław Sznuk.

Nie było jeszcze torów oficjalnych, z oficerami kawalerii rosyjskiej nie utrzymywano żadnego kontaktu
i cała praca koni konkursowych była zamknięta w ciasnych ujeżdżalniach.

Dopiero  rok  1900  przyniósł  pożądaną  zmianę,  gdy Warszawskie  Towarzystwo  Wyścigów Konnych
urządziło plac dla wystaw inwentarza, ze stajniami na 250 koni i torem konkursowym. Teren ten mieścił
się w obecnym parku Sobieskiego. Tu, od roku 1901, gdy się rozpoczęły pierwsze oficjalne zawody
Konne,  Z.  Sznuk  stale  bierze  udział,  nie  omijając  i  torów  prowincjonalnych,  jak:  Lublin,  Mińsk
i Częstochowa, oraz występując na wielkich konkursach w Petersburgu.

W okresie  od  1896 — 1910 r.  Z.  Sznuk wygrywa 110 nagród,  a  w tej  liczbie  pierwszych  — 85.
Dosiadając koni znakomitego stada ś. p. Dymitra Korybut-Daszkiewicza w Wojczyźnie, często staje do
bicia rekordów. Na wysokość skacze na „Ritorno", „Suzy”, na „Alkadzie" w Petersburgu pokonuje 2.01
m na szerokość — na „Juhasie" skacze 5.60 m., a na „Suzy” — 6 m.

Podczas okupacji niemieckiej, chroniąc swe konie od rekwizycji, zapisuje się do Straży Obywatelskiej
 konno  pełni  służbę  w  Alejach  Ujazdowskich.  Z.  Sznuk  twierdzi,  że  nie  bierze  obecnie,  czynnego
udziału w zawodach, gdyż w wypadku przegranej,  położono by to na karb jego starości,  do której,
siedząc na koniu i mając zaledwie 77 lat, jeszcze się nie przyznaje.

Oto są nasi  Seniorzy,  którym w roku przyszłym (1936),  w dniu rozgrywki w Łazienkach „Pucharu
Narodów”, będą wręczone już przyznane Odznaki Honorowe i którzy mogą służyć generacji młodszej,
jako wzór tężyzny i odporności jeździeckiej.

4/4


