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Wstęp

Zainaugurowane w 1896 r. nowożytne igrzyska olimpijskie, wbrew 

oczekiwaniom ich inicjatora Pierre de Coubertin’a, nie cieszyły się początkowo zbyt 

dużą popularnością. Zdecydowanie inna sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi 

o zainteresowanie zawodnikami, biorącymi udział w rywalizacji sportowej - 

olimpijczykami i to nie tylko tymi z najwyższego stopnia podium, ale także tymi 

znajdującymi się daleko w klasyfikacji olimpijskiej. Już pierwsze igrzyska w Atenach 

miały swojego niezwykłego bohatera, a każde kolejne odkrywały nowe osobowości 

sportowe. Spyros Louis, pierwszy grecki zwycięzca w maratonie, zyskał dozgonną 

sławę i fortunę. Amerykanin Ray Ewry wygrywał w skoku w dal z miejsca przez trzy 

kolejne igrzyska, od paryskich w 1900 r. do londyńskich w 1908 r., mimo że lekarze - 

po przebytej w dzieciństwie chorobie i paraliżu nóg - nie dawali mu szans na 

wyzdrowienie. Fenomenem zmagań sportowych w Saint Louis był amerykański 

biegacz Archie Hahn, który trzykrotnie został mistrzem olimpijskim w sprintach - na 

60, 100 i 200 m. Jego rekord na 200 m (21,6 s.) został poprawiony dopiero 28 lat 

później. Bohaterem igrzysk w Londynie był włoski maratończyk Piętro Dorando, 

który jako pierwszy wbiegł na stadion, ale z wycieńczenia pomylił kierunki, a po 

kilku upadkach i udzielonej mu, niezgodnie z regulaminem, pomocy został 

zdyskwalifikowany. W 1912 r. w Sztokholmie mistrzem w dwóch najtrudniejszych 

konkurencjach - w pięcioboju i dziesięcioboju - został Indianin Jim Thorpe ze Stanów 

Zjednoczonych. Jednak, podobnie jak Piętro Dorando, nazwiska Thorpe’a nie ma 

na liście zwycięzców olimpijskich, ponieważ w rok po igrzyskach, Indianin został 

oskarżony o zawodowstwo i zdyskwalifikowany1.

1 T. Olszański: Olimpiady letnie. Warszawa 1975, s. 10-19.

Polscy sportowcy, mimo że ich debiut w olimpijskiej rywalizacji ze względu 

na trwające zabory i toczącą się wojnę polsko-bolszewicką 1920 r. nastąpił nieco 

później (dopiero w 1924 r.), równie często byli bohaterami igrzysk. Nie wiązało się 

to bynajmniej ze skandalami czy sensacyjnymi zdarzeniami, a raczej z silną wolą 

walki i zwycięstwa, nietuzinkową osobowością sportowca jako osoby, ale przede 
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wszystkim z chęcią godnej reprezentacji Polski na międzynarodowej arenie, co 

w okresie dwudziestolecia międzywojennego było szczególnie istotne.

W historiografii polskiej kultury fizycznej znajduje się dość znaczna liczba 

pozycji, które podejmują problematykę szeroko rozumianej biografistyki olimpijskiej. 

Ich autorami są historycy kultury fizycznej, pracownicy wyższych uczelni, 

dziennikarze. Wśród nich należy wymienić prace następujących autorów 

(w kolejności alfabetycznej): Witolda Duńskiego: Od Paryża 1924 do Sydney 2000. 

Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana (b.m. i r.w.); 

Zygmunta Głuszka: Polscy olimpijczycy. Leksykon. Warszawa 1971 (i jego kolejne 

wydania - 1976 r., 1980 r. i 1988 r.), tegoż: Leksykon polskich olimpijczyków. 

Warszawa 1999; Bogdana Tuszyńskiego (we współpracy z Henrykiem Kurzyńskim 

i Agatą Tuszyńską): Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002), t. I (A-M) i II (N-Ż). 

Wrocław 2004; Bogdana Tuszyńskiego i Henryka Kurzyńskiego: Leksykon 

olimpijczyków polskich 1924-2006 (b.m. i r.w.); tych samych autorów: Od Chamonix 

i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010 (b.m. i r.w.) oraz 

Ryszarda Wryka: Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Poznań 20062. Autorzy tych 

opracowań podjęli ogromne wyzwanie przygotowania not biograficznych wszystkich 

polskich olimpijczyków zarówno igrzysk letnich, jak i zimowych od początku 

ich udziału w rywalizacji olimpijskiej w 1924 r. do ostatnich igrzysk w 2010 r.

’ Pozycji literatury przedstawiających biografie polskich olimpijczyków jest oczywiście znacznie więcej. 
Wymienionych zostało tylko kilka nazwisk autorów i ich opracowania, ponieważ obejmują one 
w większości przypadków nazwiska wszystkich olimpijczyków letnich i zimowych igrzysk w latach 
1924-2010. Istnieje bardzo dużo opracowań, prezentujących określone grupy olimpijczyków, np. 
pochodzących z konkretnego regionu - W. Klimontowicz: Ruch olimpijski na terenie Śląska i Zagłębia 
(leksykon). Olimpijczycy 1924-1994. Katowice 1996, B. Woltmann, R. Urban (red.): Ruch olimpijski na 
ziemi gorzowskiej. Gorzów Wlkp. 2007; miasta - A. Bogusz: Łódzcy olimpijczycy 1924-1984. Łódź 
1984; absolwentów konkretnej uczelni - Z. Porada: Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kraków 2010; związku sportowego czy klubu - M. Rotkiewicz: Zawodnicy AZS-AWF Warszawa 
w Igrzyskach Olimpijskich 1952-2008. Warszawa 2009; dyscypliny sportowej - W. Szatkowski: 
Od Marusarza do Małysza. Polscy skoczkowie 1924-2003. Zakopane 2004. Największą grupę pozycji 
stanowią te, w których autorzy przedstawiają sylwetki konkretnych olimpijczyków, poświęcając 
im prace zwarte, np. B. Tuszyński: Kusy. Warszawa 2000, W. Szatkowski: Stanisław Marusarz król 
nart. Zakopane 1999, F. Graś: Józef Noji sportowiec i patriota. Gorzów Wlkp.-Drezdenko 1987, 
H. Zdebska: Bohater sportowy. Studium indywidualnego przypadku Bronisława Czecha (1908-1944). 
Kraków 1996, J. Bryl: Wacław Kuchar. Warszawa 1982, czy artykuły np. J. Gaj: Michał Gutowski - 
kariera zawodowa i sportowa. [W:] R. Wasztyl (red.): Polska kultura fizyczna w czasach zaborów 
i Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków 2002, s. 329-338, J. Płaczek: Działalność organizacyjno-sportowa 
olimpijczyka Pawła Stoka. [W:] T. Rychta, J. Chełmecki (red.): Wkład nauk humanistycznych 
do wiedzy o kulturze fizycznej, t. I. Historia kultury fizycznej (studia i szkice). Warszawa 2003, s. 79-83 
oraz hasła biograficzne olimpijczyków w kwartalniku „Wychowanie Fizyczne i Sport” i wiele innych.
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Dokonując niezwykle dokładnej kwerendy źródeł różnej proweniencji, a także 

przeglądu opracowań zwartych oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych 

i prasie (nie tylko sportowej), udało im się temu wyzwaniu sprostać. Ich prace stały się 

sztandarowymi pozycjami, kanonem lektur obowiązkowych dla wszystkich 

zainteresowanych historią polskiego ruchu olimpijskiego i losami polskich 

olimpijczyków. Wnikliwie i rzetelnie opracowane mają także nieocenioną wartość 

naukową.

Jednak z uwagi na to, że są to pozycje zawierające kilka tysięcy haseł 

biograficznych, w większości przypadków mają one duży stopień ogólności. 

Przedstawiają sylwetki osób jako zawodników-olimpijczyków, ograniczając się 

do prezentacji osiągnięć sportowych, a pomijając często dokonania w innych sferach 

działalności życiowej, czy też ciekawe, ale niezwiązane z działalnością sportową, 

fakty z ich życiorysów. To jest oczywiście zrozumiałe, opisując tak dużą grupę 

olimpijczyków, ale czasem krzywdzące. Poza tym, przy tak znacznej liczbie haseł 

łatwo popełnić błąd, bo niemożliwe staje się dotarcie do wszystkich żyjących 

olimpijczyków czy źródeł archiwalnych prezentujących tych, którzy odeszli. Z tego 

powodu autorzy często korzystają z już opracowanych not biograficznych, 

nieświadomie powielając wcześniej popełnione błędy, bądź też nie dokonując 

aktualizacji stanu rzeczy. Dlatego warto przyjąć kierunek, który wskazali, i którym już 

podążają niektórzy historycy kultury fizycznej, i opracować uszczegółowione 

biografie olimpijczyków, tworzących pewną określoną grupę, np. dyscyplinę 

sportową.

Celem autorki było zaprezentowanie możliwie jak najpełniejszych życiorysów 

olimpijczyków, reprezentujących sport jeździecki w igrzyskach olimpijskich 

w okresie międzywojennym.

W tego typu opracowaniach, już na etapie formułowania tytułu, pojawia się 

pewien problem. Jak zdefiniować określenie olimpijczyk^ Nie istnieje bowiem 

uniwersalna definicja tego terminu. Najczęściej w literaturze przyjmuje się, 

że olimpijczykiem jest sportowiec, który uczestniczył w zawodach sportowych 

w dyscyplinie, która została ujęta w oficjalnym programie igrzysk olimpijskich. 

Przyjmując tę definicję odbiera się prawo noszenia miana olimpijczyka tym, którzy 
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złożyli przyrzeczenie olimpijskie, wyjechali na igrzyska, ale np. z powodu kontuzji 

doznanej w trakcie przygotowań nie wzięli udziału we współzawodnictwie 

sportowym. W przypadku sportu jeździeckiego, wyjątkowo specyficznego ze względu 

na to, że w rywalizacji uczestniczy para zawodników - jeździec i koń, może być 

jeszcze inna sytuacja. Kontuzji może doznać koń, eliminując wówczas jeźdźca 

z udziału w zawodach i pozbawiając go tym samym prawa do bycia olimpijczykiem. 

Tak więc, możliwości zdefiniowania terminu olimpijczyk yest co najmniej kilka i tylko 

od autora pracy będzie zależało, jakie znajdzie argumenty, żeby obronić swój punkt 

widzenia.

Biorąc pod uwagę charakter sportu jeździeckiego i powyższe argumenty, 

autorka, za olimpijczyka uznała sportowca, który otrzymał nominację, złożył 

przyrzeczenie olimpijskie i wyjechał na igrzyska. A zatem, włączyła do grona 

olimpijczyków również zawodników rezerwowych. W tej sytuacji w prezentowanym 

opracowaniu znalazły się biogramy 18 jeźdźców-olimpijczyków Drugiej 

Rzeczypospolitej. Są to: Michał Antoniewicz Woysym, Stanisław Czerniawski, 

Henryk Dobrzański „Hubal”, Zdzisław Dziadulski, Michał Gutowski, Kazimierz 

Gzowski, Zdzisław Kawecki, Janusz Komorowski, Tadeusz Komorowski „Bór”, 

Adam Królikiewicz, Seweryn Kulesza, Jan Mickunas, Kazimierz Rostwo-Suski, 

Henryk Roycewicz Leliwa, Karol Rómmel, Tadeusz Sokołowski, Kazimierz Szosland 

oraz Józef Trenkwald.

W większości przypadków są to nazwiska znane, noszą je bowiem 

olimpijczycy, a w wielu przypadkach medaliści olimpijscy. Wątpliwości mogą 

wzbudzić nazwiska trzech jeźdźców-olimpijczyków, zawodników rezerwowych. 

Henryk Dobrzański „Hubal” to postać kojarzona przede wszystkim z działalnością 

partyzancką w czasie drugiej wojny światowej, zakończoną tragicznie w kwietniu 

1940 r. Jednak ze względu na to, że na igrzyskach w Amsterdamie w 1928 r. był 

zawodnikiem rezerwowym, jego nazwiska nie ma w większości leksykonów 

olimpijskich, stąd też jego działalność sportowa nie jest ogólnie znana. Z całą 

pewnością zasługuje na uwagę, bo Henryk Dobrzański był bardzo dobrym 
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i wszechstronnym jeźdźcem, odnoszącym wiele sukcesów na europejskich 

hipodromach’.
Pozostałych dwóch nazwisk, nawet wnikliwemu czytelnikowi nie uda się 

odszukać w żadnym opracowaniu, podejmującym problematykę olimpijską w okresie 

międzywojennym. Pierwszym z nich jest Stanisław Czerniawski, wyróżniający się 

młody jeździec, który w swojej krótkiej, przerwanej przez wybuch wojny, karierze 

zdołał zdobyć kilka cennych nagród na międzynarodowych zawodach jeździeckich 

i w wieku 31 lat zakwalifikować się do reprezentacji olimpijskiej na igrzyska w 1936 

r., a potem także w 1940 r. W Berlinie był zawodnikiem rezerwowym, igrzyska 

w Helsinkach nie odbyły się z powodu wojny. Czerniawskiemu, mimo że młody 

wiekiem, nie było dane doczekać pierwszych powojennych igrzysk w Londynie. 

Zginął w pierwszych dniach września 1939 r. w bitwie nad Bzurą.

Drugim jeźdźcem, którego biogramu nie znajdziemy w leksykonach 

olimpijskich, jest Jan Mickunas. W środowisku jeździeckim nazwisko znane, ale 

raczej z dokonań Wojciecha Mickunasa, syna Jana, olimpijczyka z 1972 r. O Janie 

i jego osiągnięciach jeździeckich w latach trzydziestych XX w. opracowania milczą, 

a były one znaczące, skoro został włączony jako zawodnik rezerwowy do 

reprezentacji narodowej na igrzyska w 1936 r.

Obydwu jeźdźców - Czerniawskiego i Mickunasa do udziału w igrzyskach 

wezwały: rozkaz dzienny nr 168 na dzień 29 lipca 1936 r.3 4, podpisany przez 

Komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu płk. dypl. Józefa 

Mariana Smoleńskiego oraz zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych5, podpisane 

przez wiceministra spraw wojskowych gen. bryg. Bronisława Regulskiego. Rozkazy 

te nie zostały odwołane, można więc przyjąć, że obydwaj jeźdźcy pojechali 

na igrzyska. Kariera sportowa Jana Mickunasa jako zawodnika była krótka, bowiem 

na kolejne igrzyska w 1940 r. został powołany już jako trener. Wystąpienie w tej roli 

3 Tylko R. Wryk w Sporcie olimpijskim w Polsce 1919-1939 zamieścił pełny biogram Henryka 
Dobrzańskiego, a B. Tuszyński i H. Kurzyński w Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon 
olimpijczyków polskich 1924-2010 odnotowali, że był on zawodnikiem rezerwowym na igrzyskach 
w Amsterdamie, nie podając jednak jego noty biograficznej.

4 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Departament Kawalerii Ministerstwa Spraw 
Wojskowych (dalej: Depart. Kaw. MSWojsk.), sygnatura (dalej: sygn.) 1.340.40/8.

5 CAW, Depart. Kaw. MSWojsk., sygn. 1.300.30.192.
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było możliwe do zrealizowania wiele lat po wojnie, kiedy został trenerem polskiej 

kadry narodowej przed igrzyskami w Monachium w 1972 r.6.

6 Na igrzyska w Monachium ostatecznie też nie pojechał ze względu na pogarszający się stan zdrowia.
7 Spotkanie z gen. Michałem Gutowskim odbyło się dnia 13 września 2000 r. podczas jednej z wizyt 

gen. Gutowskiego w kraju; zapis spotkania w posiadaniu autorki.

Nawet jeśli wymienieni zawodnicy nie spełniają w 100% warunków, 

określających ich jako olimpijczyków, to w przekonaniu autorki ich nazwiska powinny 

znaleźć się w prezentowanym opracowaniu. Bez nich lista jeźdźców-olimpijczyków 

Drugiej Rzeczypospolitej nie byłaby pełna. Poza tym jest to jedna z niewielu 

możliwości omówienia ich osiągnięć sportowych na międzynarodowej arenie 

jeździeckiej i ocalenia pamięci o wybitnych, nietuzinkowych postaciach.

Zamierzeniem autorki było nie tylko przedstawienie zapomnianych, czy 

niedocenionych mistrzów sportu hippicznego, ale także, a może przede wszystkim, 

biogramów jeźdźców-olimpijczyków, w miarę możliwości najpełniejszych, 

najbardziej rzetelnych i aktualnych. Studiując dostępną literaturę przedmiotu autorka 

przekonała się, że w notach biograficznych, prezentowanych w leksykonach 

olimpijskich, czy w informacjach zawartych w artykułach naukowych, a dotyczących 

niektórych jeźdźców, występują pewne nieścisłości, a nawet błędy. To skłoniło 

autorkę do wnikliwej kwerendy źródeł archiwalnych, zwłaszcza Centralnego 

Archiwum Wojskowego, dokumentów zdeponowanych w Polskim Związku 

Jeździeckim, szczegółowej analizy czasopism specjalistycznych i prasy okresu 

międzywojennego. Autorka miała też wyjątkową okazję przeprowadzenia wywiadów: 

z jedynym żyjącym jeszcze wówczas jeźdźcem-olimpijczykiem okresu 

międzywojennego gen. Michałem Gutowskim7, córką mjr. Adama Królikiewicza - 

Krystyną Królikiewicz-Harasimowicz, żoną mjr. Janusza Komorowskiego - Teresą 

Komorowską, synem mjr. Jana Mickunasa - Wojciechem oraz synową ppłk. Karola 

Rómmla - Wiolettą Rómmel.

Wnikliwe badania i zebrany materiał pozwoliły na uzupełnienie informacji 

zawartych w opracowanych przez innych autorów biogramach, wyjaśnienie pewnych 

nieścisłości, np. dotyczących koni Michała Gutowskiego, daty śmierci Kazimierza 

Szoslanda, czy skorygowanie błędów - miejscem wiecznego spoczynku gen. 

Tadeusza Komorowskiego „Bora” jest warszawski Cmentarz Wojskowy 
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na Powązkach, a nie cmentarz Gunnersbury w Londynie, natomiast płk Karol Rómmel 

nie umarł bezdzietnie - miał dwóch synów i córkę.

Z całą pewnością jednak i w tej pracy są pewne luki faktograficzne. Nie 

wynikają one ze świadomego zaniedbania autorki. Niektóre zagadnienia trudno 

wytłumaczyć, a okoliczności zdarzeń na zawsze pozostaną nie odkryte, jak choćby 

sprawcy i motywy morderstwa Kazimierza Szoslanda. Inne wątpliwości nadal 

wymagają wyjaśnienia. Pytania, na które brakuje odpowiedzi, stanowią dla autorki 

tego opracowania motywację do dalszych badań i wnikliwej eksploracji materiałów 

źródłowych.
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Polskie jeździectwo na igrzyskach olimpijskich
w latach 1924-1936

Dzieje współzawodnictwa w sportach konnych swoją genezą sięgają czasów 

starożytnych. W 680 r. p.n.e. na igrzyskach XXV Olimpiady zostały rozegrane 

wyścigi czterokonnych rydwanów - tetrippon. Kilkadziesiąt lat później, w 648 r. 

p.n.e., po raz pierwszy do programu starożytnych igrzysk włączono wyścigi konne 

wierzchem na ogierach - keles. W następnych stuleciach zawody olimpijskie 

rozszerzono o kolejne konkurencje jeździeckie, m.in. wyścigi na klaczach kłusem - 

kalpe (496 r. p.n.e.), wyścigi dwukonnych zaprzęgów - synoris (408 r. p.n.e.), 

czteroźrebięcych zaprzęgów - tetrippon polikon (384 r. p.n.e.) czy wyścigi 

na wierzchowcach źrebięcych - polon keles (256 r. p.n.e.). Organizowano je aż do 393 

r. n.e., kiedy dekret cesarza rzymskiego Teodozjusza Wielkiego położył kres 

antycznym igrzyskom olimpijskim8.

8 Z. Porada: Starożytne i nowożytne igrzyska olimpijskie. Kraków 1980, s. 34-35.

W czasach nowożytnych konkurencje jeździeckie znalazły się już 

w programie igrzysk I Olimpiady w Atenach w 1896 r. Ostatecznie jednak nie zostały 

jeszcze wtedy rozegrane. Na kolejnych igrzyskach w Paryżu w 1900 r. zorganizowano 

indywidualne konkursy w konkurencjach: skoku w dal konno, skoku wzwyż konno 

oraz konkurs skoków na dokładność. Były to najbardziej popularne wówczas 

konkursy, propagowane zwłaszcza przez Francuskie Towarzystwo Hippiczne. 

Pierwszymi zwycięzcami byli Francuzi i Belgowie, uzyskując w skoku w dal 

(na odległość) wynik 610 cm, a w skoku wzwyż 185 cm. W programie igrzysk 

w Saint Louis w 1904 r. i Londynie w 1908 r. nie przewidziano rywalizacji w sportach 

konnych. Dopiero w Sztokholmie w 1912 r. rozegrano konkursy w trzech 

konkurencjach. Były to: Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego (dalej: 

WKKW), nazywany wówczas Championatem Konia, konkurs skoków przez 

przeszkody o Puchar Narodów oraz Indywidualny Konkurs Ujeżdżenia. WKKW 

i konkurs skoków przez przeszkody, rozgrywane były jako konkurencje indywidualne 

i zespołowe, natomiast konkurs ujeżdżenia punktowany był, aż do 1924 r., wyłącznie 
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indywidualnie. Igrzyska w Sztokholmie dały początek olimpijskiej historii sportu 

jeździeckiego w obecnej formie. Konkurencje zainaugurowane w 1912 r., 

organizowane były przez cały okres międzywojenny i rozgrywane są do dziś. W miarę 

rozwoju tego sportu, Międzynarodowa Federacja Jeździecka (Fédération Equestre 

International; dalej: FEI) zmieniała tylko przepisy, dostosowując je do nowych 

warunków, potrzeb i wymagań współczesnego jeździectwa. Od 1928 r. w programie 

igrzysk znajdują się trzy konkurencje jeździeckie: ujeżdżenie, konkurs skoków przez 

przeszkody oraz WKKW, rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej. 

Mimo, że jeździectwo cieszyło się dużą popularnością zarówno wśród mężczyzn jak 

i kobiet, to jednak regulamin olimpijski w tym okresie (do 1948 r.) dopuszczał udział 

w rywalizacji wyłącznie mężczyzn9.

9 G. Młodzikowski: Olimpiady ery nowożytnej. Warszawa 1984, s. 25, 35, 49, 56, 87.
10 W. Pruski w swojej książce pt. Dzieje konkursów hipicznych w Polsce (Warszawa 1982, s. 42), podaje, 

że Karol Rómmel zajął na igrzyskach w Sztokholmie IX m, tymczasem przed nim sklasyfikowanych 
zostało 14 jeźdźców. Niektórzy z nich zajmowali miejsca ex aequo, ale wg ówczesnego sposobu 
tworzenia klasyfikacji nie było to brane pod uwagę. Por.: W. Domański: Z pik. Karolem Rómmlem 
niedokończone rozmowy. „Koń Polski”, 2002 nr 4, s. 53; R. Urban: Osiągnięcia olimpijskie Polaków 
w sporcie jeździeckim w okresie międzywojennym. [W:] B. Woltmann (red.): Z najnowszej historii 
kultury fizycznej iv Polsce, t. III. Gorzów Wlkp., 1998, s. 80.

Polscy jeźdźcy po raz pierwszy wystąpili na igrzyskach V Olimpiady 

w Sztokholmie. Nie mogąc jednak reprezentować własnego kraju, będącego wówczas 

pod zaborami, startowali w ekipie rosyjskiej. W siedmioosobowej drużynie wystąpili 

wówczas, obok Wielkiego Księcia Dymitra Pawłowicza oraz Michała Ekimowa, 

Michała Pieszkowa, Aleksandra Rodzianki i Aleksego Sulikowa (najlepszych 

jeźdźców armii rosyjskiej), dwaj polscy oficerowie: ppor. Karol Rómmel i por. 

Sergiusz Zahorski. Najwyższe - VII m w reprezentacji zajął, w konkursie skoków, 

książę Pawłowicz. Ppor. K. Rómmel na kozackim koniu Ziablik, po niefortunnym 

upadku, zajął XV, a por. S. Zahorski na polskiej Bandurze - XVI m. Kontuzja 

pozbawiła ppor. Rómmla szans na zdobycie złotego medalu. Jednak, w dowód 

uznania za bardzo dobrą jazdę, król Gustaw V przekazał polskiemu zawodnikowi 

kopię złotego medalu olimpijskiego10.

W 1920 r., krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, odbyły się 

igrzyska VII Olimpiady w Antwerpii. Zawody olimpijskie stały się doskonałą okazją 

do zaprezentowania odrodzonego państwa na arenie międzynarodowej. Polski 
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Komitet Igrzysk Olimpijskich (dalej: PKIO1), powołany w 1919 r., w odpowiedzi na 

zaproszenie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (dalej: MK01), zgłosił 

reprezentację Polski do udziału w igrzyskach. Przygotowaniem ekipy jeździeckiej 

zajęły się władze wojskowe, gdyż sport konny w Polsce, podobnie jak w wielu innych 

krajach, ze względu na wysokie koszty zakupu, utrzymania i trenowania koni, rozwijał 

się przede wszystkim wśród oficerów kawalerii i artylerii konnej oraz nielicznej 

zamożnej grupy amatorów cywilnych. Zgodnie z ówczesnym regulaminem 

w konkurencjach jeździeckich mogli uczestniczyć wyłącznie oficerowie. W styczniu 

1920 r., na mocy rozkazu Głównego Inspektora Jazdy płk. Romana Kaweckiego, 

we wszystkich istniejących wówczas Szkołach Jazdy zorganizowano specjalne grupy 

jeźdźców, wykazujących szczególne umiejętności, którzy przygotowywali się 

do udziału w igrzyskach. Wybrani jeźdźcy, początkowo trenujący oddzielnie 

w macierzystych jednostkach, we właściwym momencie połączeni byli w jedną grupę 

pod kierunkiem mjr. Karola Rómmla11.

11 CA W, Generalny Inspektorat Jazdy, sygn. 1.300.25.9; dotyczy: Utworzenia specjalnych grup jazdy 
na igrzyska w 1920 r.

12 „Kurier Warszawski”, 1920 z dn. 22.06, s. 1.

Mimo podejmowanych działań, udział polskiej ekipy w igrzyskach 

olimpijskich nie był przesądzony. Problem stanowiły koszty uczestnictwa sportowców 

w zawodach, zwłaszcza zaś w konkurencjach drużynowych, oraz tych, które 

wymagały dodatkowych nakładów finansowych, jak hippika (transport koni, furaż 

itp.). Jednak start Polaków w zawodach olimpijskich miałby wymiar ogólnoświatowy 

i prestiżowy, bowiem byłby to pierwszy, po 123 latach zaborów, oficjalny występ 

narodowej reprezentacji państwa. Rząd polski przyznał Polskiemu Komitetowi 

Igrzysk Olimpijskich kredyt na wysłanie polskiej ekipy do Antwerpii. Była ona jednak 

bardzo mocno zredukowana w porównaniu do pierwotnego składu, stanowiąc 1/5 

jej liczebności. Zamiast planowanego udziału 150 reprezentantów w 12 dyscyplinach, 

zaproponowano start 30 zawodników w 4 działach sportowych, rezygnując 

z konkurencji zespołowych, w tym z hippiki. Czynione były jednak starania, aby koszt 

udziału grupy jeździeckiej, składającej się wyłącznie z oficerów Wojska Polskiego, 

pokryło Ministerstwo Spraw Wojskowych12.
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O dużym znaczeniu, jaki miał mieć start narodowej reprezentacji Polski 

w igrzyskach olimpijskich, może świadczyć fakt zaangażowania całego społeczeństwa 

polskiego w zbiórkę pieniędzy na Fundusz Olimpijski. Towarzystwo Wyścigów 

Konnych przekazało na ten cel 100.000 marek polskich (dalej: mkp), Rada Miejska 

Kalisza - 5.000 mkp, Warszawski Klub Myśliwski - 1.000 mkp, Żydowskie 

Towarzystwo Sportowe „Makkabi” w Krakowie - 1.000 mkp. Natomiast

Warszawskie Towarzystwo Cyklistów zorganizowało kwestę oraz przekazało 1 mkp 

od każdego sprzedanego biletu wstępu na zawody kolarskie w dniach 27 i 29 stycznia 

1920 r. Do zasilenia Funduszu Olimpijskiego włączyła się także Polonia amerykańska. 

Władysław „Zbyszko” Cyganiewicz, polski zapaśnik mieszkający od wielu lat 

w Stanach Zjednoczonych, zorganizował tournee po Ameryce, zbierając tysiące 

dolarów na Polski Fundusz Olimpijski13.

13 CA W, Gabinet Ministra, sygn. 1.300.1.1109; dotyczy: Zorganizowania Polskiego Funduszu 
Olimpijskiego.

14 CA W, Główny Inspektorat Jazdy, sygn. 1.300.25.9; dotyczy: Znalezienia koni do udziału w zawodach 
olimpijskich.

W Polsce, Wydział Hippiczny PKIO1 wystosował apel do Departamentu VIII 

Ministerstwa Spraw Wojskowych o zarezerwowanie, nadających się do udziału 

w igrzyskach, koni. Znalezienie odpowiednich koni było, obok zebrania funduszy 

na wyjazd do Antwerpii, drugą najpilniejszą sprawą związaną z reprezentowaniem 

Polski na zawodach olimpijskich. Zważywszy jednak na ogólny katastrofalny stan 

polskiej hodowli po pierwszej wojnie światowej, stanowiło to kwestię trudną 

do rozwiązania. Żaden bowiem z istniejących wówczas pułków kawalerii czy artylerii 

konnej nie posiadał koni o tak wysokiej klasie, żeby mogły one rywalizować na równi 

z końmi, dosiadanymi przez zagranicznych jeźdźców14.

Mimo wielu problemów, władze wojskowe podjęły decyzję o powołaniu na 

początku 1920 r. specjalnej jeździeckiej grupy olimpijskiej, której zadaniem było 

przygotowanie oficerów do udziału w igrzyskach. Jej organizatorami byli: ppłk 

Sergiusz Zahorski, mjr Karol Rómmel (objął kierownictwo) oraz por. Tadeusz 

Daszewski. Szkolenie trwało od dnia 1 kwietnia do połowy czerwca. Zgodnie 

z rozkazem Generalnego Inspektora Jazdy do udziału w igrzyskach VII Olimpiady 

zostali powołani następujący oficerowie: rotmistrzowie: Stefan Dembiński i Marek 

Mysłakowski z 8. P. Uł., porucznicy: Tadeusz Daszewski z 3. P. Uł., Janusz Ossowski 
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- 2 P. Uł., Bronisław Peretiatkowicz - 18. P. Uł., Jerzy Przewłocki - 1. P. UL, 

Stanisław Sokołowski - 4. PSK, Ignacy Sołtan - 1. P. Uł., Ludwik Szwejcer - 1. P. 

Uł Józef Trenkwald - 8. P. Uł., Władysław Trzaska-Jarzyński - 4. P. Uł., 

podporucznicy: Aleksander Biliński - 7. P. Uł., Ryszard Bojankiewicz - 4. PSK, 

Stanisław Bukraba - 7. P. Uł. oraz mjr Karol Rómmel - 8. P. Uł. jako kierownik 

grupy. Wyjazd polskich jeźdźców na zawody olimpijskie nie doszedł jednak 

do skutku, ponieważ w połowie czerwca 1920 r. oficerowie zostali skierowani na front 

wschodni i brali udział w ofensywie polsko-bolszewickiej1'.

15 CAW, Główny Inspektorat Jazdy, sygn. 1.300.25.9; dotyczy: Udziału polskich oficerów w igrzyskach 
w Antwerpii w 1920 r.

16 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. VII, 1969 nr 53, s. 314.

Bezpośrednio po zakończeniu wojny przystąpiono do działań mających 

na celu rozwój polskiego sportu konnego, a zwłaszcza doskonalenie umiejętności 

ówczesnej czołówki jeździeckiej. Ogromne zasługi w szkoleniu zawodników miała, 

powoływana w latach 1922-1929, Grupa Przygotowawcza Sportu Konnego przy 

Centralnej Szkole Jazdy (później: Centrum Wyszkolenia Kawalerii) w Grudziądzu. 

W listopadzie 1922 r. Departament Kawalerii MSWojsk. zaproponował por. Leonowi 

Konowi stanowisko instruktora grupy oficerów, kandydatów do udziału w igrzyskach 

w Paryżu w 1924 r. W skład tej grupy wchodzili m.in.: rtm. Kazimierz Rostwo-Suski, 

por. Kazimierz Szosland, ppor. Stefan Rago. Nieco później, powstała w Warszawie 

przy 1. Pułku Szwoleżerów mniejsza grupa sportowa działająca odrębnie, 

a prowadzona przez mjr. K. Rómmla. Współpraca między tymi grupami nawiązana 

została dopiero przed wyjazdem reprezentacji Polski na konkursy hippiczne do Nicei 
w 1924 r.15 16.

Zawodnicy z obu tych grup brali udział w licznych międzynarodowych 

mityngach w kraju i poza jego granicami, które miały wyłonić najlepszych jeźdźców 

ikonie do reprezentacji na igrzyska. Polacy, debiutujący w konkursach hippicznych 

zagranicą dopiero w 1923 r., bardzo szybko zyskali opinię doskonałych i nadzwyczaj 

odważnych jeźdźców. Godny podziwu, w międzynarodowej opinii publicznej, był 

zwłaszcza specyficzny sposób jazdy polskich oficerów, różniący się od naturalnego 

systemu włoskiego kpt. Federico Caprillego oraz sztucznego austriackiego, 

reprezentowanego przez wychowanków wiedeńskiego Militar-Reitlehrer-Institut.
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Plac ćwiczeń w Centralnej Szkole Jazdy - później Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu

Spotkanie w Grudziądzu instruktorów, prezentujących te dwa odmienne 

systemy szkolenia jeździeckiego, spowodowało powstanie nowego, udoskonalonego 

sposobu jazdy, tzw. polskiej szkoły jazdy konnej. Dzięki lepszemu opanowaniu konia, 

dużej aktywności jeźdźców w oddziaływaniu na konia za pośrednictwem pomocy 

i większej wszechstronności wyrobienia konia, Polacy często zwyciężali w WKKW, 

czego nie potrafili dokonać np. Włosi. Przed wyjazdem na igrzyska do Paryża, polscy 

jeźdźcy mieli już wyrobioną opinię w świecie jako bardzo zdolni i trudni 

do pokonania przeciwnicy17.

„Koń Polski”, 1990 nr 6, s. 27.

Konkurencje jeździeckie na igrzyskach w Paryżu rozpoczęły się dnia 21 lipca 

1924 r. Uczestniczyli w nich zawodnicy z 15 państw. Zawody rozgrywano w trzech 

konkurencjach: w Indywidualnym Konkursie Ujeżdżenia, w WKKW oraz w Kon

kursie skoków przez przeszkody o Puchar Narodów. Polacy nie brali udziału 

w konkursie ujeżdżenia, ponieważ w żadnym ośrodku szkoleniowym w kraju nie 

zajmowano się wówczas sztuką ujeżdżenia konia szkołą maneżową. Natomiast 

reprezentowali barwy narodowe w pozostałych dwóch konkurencjach. Do WKKW 

wyznaczeni zostali: mjr Karol Rómmel na wałachu Krechowiak, rtm. Tadeusz 

Komorowski (późniejszy dowódca powstania warszawskiego) na wałachu Amon, rtm.
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Kazimierz Rostwo-Suski na klaczy Lady oraz por. Kazimierz Szosland na klaczy 

Helusia. W olimpijskim Pucharze Narodów uczestniczyli: mjr Karol Rómmel 

na wałachu Faworyt, rtm. Zdzisław Dziadulski na Zefirze, rtm. Adam Królikiewicz 

na Picadorze oraz por. Kazimierz Szosland na Jacku18.

18 CAW, Depart. Kaw. MSWojsk., sygn. 1.300.30.192; dotyczy: Składu reprezentacji Polski na igrzyska 
w Paryżu w 1924 r., k. 115.

W drodze na igrzyska w Paryżu, polska reprezentacja jeździecka w składzie: 
ppłk Karol Rómmel, mjr Tadeusz Komorowski, rtm. Kazimierz de Rostwo-Suski, 
por. Adam Królikiewicz, por. Zdzisław Dziadulski, por. Kazimierz Szosland, 
uczestniczyła w zawodach w Lucernie

W Championacie Konia (WKKW, w terminologii olimpijskiej Championnat 

Equestre), rozgrywanym w dniach od 21 do 26 lipca, startowało 46 zawodników z 13 

krajów, w tym 10 ekip stanowiło reprezentacje państwowe. WKKW był konkursem 

o dużym stopniu trudności zarówno dla jeźdźca, jak i dla konia, ponieważ wymagał 

wysokiej sprawności ogólnej i precyzji. Składał się z 3 prób: ujeżdżenia 

na czworoboku, próby wytrzymałości w terenie oraz próby skoków przez przeszkody. 

Polakom, jako drużynie debiutującej na olimpijskim forum, nie udało się odnieść 

sukcesu. Zespołowo zostali sklasyfikowani na VII m (I m - Holandia, II m - Szwecja, 

III m - Włochy). Indywidualnie najlepszym z Polaków okazał się ppłk K. Rómmel 

na Krechowiaku zajmując X m. Dalsze miejsca zajęli: por. K. Szosland na Helusi - 



■
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XXIII, rtm. K. Rostwo-Suski na Lady - XXIV, mjr T. Komorowski na Amonie - 

XXVI.

W dniu 27 lipca rozegrany został konkurs o Puchar Narodów. Startowało 

w nim 43 zawodników z 15 państw. W trudnej, międzynarodowej konkurencji, 

zawodnicy zespołowo zajęli VI m. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej Prix des 

Nations, sukcesem zakończył się występ młodego porucznika 1. Pułku Szwoleżerów - 

Adama Królikiewicza, który zajął III m, zdobywając brązowy medal olimpijski, 

pierwszy w historii polskiego jeździectwa. Pozostali zawodnicy zajęli dalsze miejsca: 

ppłk K. Rómmel - X, rtm. Z. Dziadulski - XXVIII i por. K. Szosland - XXXII19 20.

19 „Koń Polski”, 1972 nr 1, s. 27-28.
20 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. VII, 1969 nr 53, s. 316.
21 „Koń Polski”, 1990 nr 6, s. 28.

Bezpośrednio po igrzyskach paryskich, wszyscy ich uczestnicy zaproszeni 

zostali na jeden dzień do Fontainebleau, gdzie zorganizowano konkurs championów 

olimpijskich. W zawodach tych, w bardzo trudnym terenie, na przeszkodach, których 

wysokość sięgała 180 cm, a szerokość 500 cm, rywalizowało 39 koni, w tym 

6 polskich. Rtm. A. Królikiewicz na Orkanie zajął X m, a na Picadorze zdobył wstęgę 

honorową. Wstęgami nagrodzeni zostali także: mjr K. Rómmel na Faworycie i por. 

K. Szosland na Jacku"1’.

Osiągnięcia na igrzyskach w Paryżu, po licznych sukcesach Polaków 

na mityngach przedolimpijskich, nie należały do rewelacyjnych. Polscy jeźdźcy 

dosiadali zdecydowanie gorszych niż rywale koni, często niewiadomego pochodzenia, 

z demobilu państw zaborczych lub wyprzęgniętych z wozów taborowych. Poza tym, 

dopiero wkraczali na arenę międzynarodowego jeździectwa sportowego. Po wielu 

latach od zakończenia igrzysk paryskich, Leon Kon wspominał, że ... ludzie biorący 

w nich udział, jak i władze sportu jeździeckiego, zawodnicy i instruktorzy nie popadali 

w niezdrowe nastroje przygnębienia czy zwariowanej radości, nie szarpano sobie 

nerwów obawą przed odpowiedzialnością wobec fachowych wypowiedzi prasowych, 

a pracowano nadal z niemniejszym zapałem i poświęceniem, ale w sportowej 

atmosferze. Najważniejsze było poczucie sumiennie spełnionego obowiązku, danie 

z siebie całego zasobu umiejętności wraz z maksymalnym wysiłkiem fizycznym 

i psych icznym21.

L
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Por. Leon Kon na klaczy Sauce w Grudziądzu, 1925 r.

Przez kolejne cztery lata, do igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie, sport 

konny w Polsce systematycznie się rozwijał. Jeźdźcy zdobywali coraz większe 

uznanie w kraju i zagranicą, a z czasem dołączyli do grona najlepszych nie tylko 

w Europie, ale również na świecie. Medale i nagrody zdobywane przez Polaków na 

europejskich i amerykańskich hipodromach świadczyły o ich dobrym przygotowaniu 

instruktorskim oraz zwiększały szanse na sukces podczas igrzysk w Holandii.

Jesienią 1926 r. nastąpiła reorganizacja Obozu Szkolnego Kawalerii 

w Grudziądzu - od Kursu Instruktorów Jazdy Konnej została oddzielona specjalna 

Grupa Sportu Konnego. Dzięki temu zarówno sportowa praca nad końmi, jak i ogólny 

poziom zawodów w kraju znacznie się poprawił. Przygotowania do igrzysk 

w Amsterdamie rozpoczęły się w 1927 r. Powołano wówczas jedną grupę 

przygotowawczą, trenującą w grudziądzkiej szkole. Ze składu tej grupy wyłaniani byli 

reprezentanci Polski na zawody międzynarodowe w 1927 i 1928 r. Dzięki temu, 

większa grupa jeźdźców miała możliwość zapoznania się z warunkami panującymi na 

zagranicznych hipodromach. Poza tym polskie władze wojskowe oraz kadra 

szkoleniowa Obozu Szkolnego Kawalerii w Grudziądzu czyniła nieustanne wysiłki, 

aby jeźdźcom reprezentującym Polskę na arenie międzynarodowej, stworzyć w kraju 

jak najlepsze warunki pracy. W lipcu 1928 r. rtm. L. Kon, jako instruktor grupy 

olimpijskiej, wystąpił z prośbą do prezydenta Grudziądza Józefa Włodka o zezwolenie 

na korzystanie z terenów byłej wystawy gospodarczej, które do złudzenia 
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przypominały plac konkursowy w Amsterdamie. Sprawa została załatwiona 

pozytywnie i ostatnie przedolimpijskie treningi do Championatu Konia 

przeprowadzono w Grudziądzu ’.

,4 1'

Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu - ośrodek przygotowań polskich 
jeźdźców przed igrzyskami olimpijskimi

Igrzyska IX Olimpiady w Amsterdamie odbyły się w dniach od 28 lipca do 12 

sierpnia 1928 r. Reprezentacja Grupy Sportu Konnego startowała w dwóch 

konkurencjach: WKKW i Pucharze Narodów. Kierownikiem i głównym instruktorem 

był ppłk K. Rómmel, wspomagany przez por. L. Kona. Oprócz zawodników, 

startujących w poszczególnych konkurencjach, w igrzyskach uczestniczył także płk 

Zbigniew Brochwicz-Lewiński jako przedstawiciel Polskiego Związku Jeździeckiego, 

powstałego niespełna pół roku wcześniej. Natomiast do składu międzynarodowego 

jury zaproszony został płk Władysław Anders22 23.

22 Archiwum Państwowe w Toruniu, Oddział w Grudziądzu (dalej: APT OG), Akta Zarządu Miejskiego 
w Grudziądzu z lat 1920-1939; dotyczy: Pozwolenia na korzystanie z terenów byłej wystawy, k. 254.

23 R. Urban: Osiągnięcia olimpijskie Polaków..., s. 82.
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Defilada reprezentacji narodowych na igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie. 
Od lewej: rtm. Michał Antoniewicz na Mojej Miłej, ppłk Karol Rómmel 
na Donneuse, rtm. Józef Trenkwald na Lwim Pazurze - brązowi medaliści 
w WKKW

W WKKW (Concours Complet d’Equitation), rozgrywanym w dniach od 8 do 

11 sierpnia, wystąpili reprezentanci 17 państw oraz kilku zawodników indywidualnie. 

W tym konkursie Polskę reprezentowali: rtm. M. Antoniewicz na Mojej Miłej, ppłk 

K. Rómmel na Donneuse, rtm. J. Trenkwald na Lwim Pazurze (zawodnikiem 

rezerwowym był mjr H. Dobrzański na Tucase). W dniach od 8 do 9 sierpnia 

zorganizowano pierwszą część Championatu, tj. ujeżdżenie na czworoboku. Polacy 

nie wypadli korzystnie po tej próbie, gdyż punkty przyznawane były nie tylko 

na podstawie oceny ruchów konia, ale także za jego wygląd zewnętrzny tzw. eksterier. 

W porównaniu do koni pełnej krwi lub wysokiej półkrwi, jakimi dysponowały 

zamożne państwa zachodnie, polskie konie, często niewiadomego pochodzenia, nadal 

prezentowały się raczej przeciętnie, tracąc wiele punktów. Próbę wytrzymałości 

w terenie rozegrano dnia 10 sierpnia. Składała się z 5 odcinków: drogami lub 

ścieżkami około 5.000 m w tempie 240 m/min., steeple-chase 4.000 m w tempie 600 

m/min., drogami 15.000 m - 240 m/min., cross-country 8.000 m (44 przeszkody) - 

540 m/min. oraz bieg kontrolny płaski (galopem) - 333 m/min. na dystansie 2.000 m. 

Łącznie jeźdźcy pokonali około 36.000 m. W tej próbie bardzo ważne było 

utrzymanie zespołu w komplecie (trzech zawodników). Zdekompletowanie drużyny 
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równoznaczne było z utratą prawa do klasyfikacji zespołowej. Dnia 11 sierpnia 

zorganizowano ostatnią próbę - konkurs w skokach przez przeszkody. Przed 

rozpoczęciem konkurencji konie poddane zostały badaniom międzynarodowej komisji 

weterynaryjnej, która miała prawo wykluczyć z rywalizacji konie przemęczone bądź 

okulawione. Doświadczenie jeźdźców i doskonałe przygotowanie zwierząt sprawiły, 

że polski zespół wytrwał do końca próby w komplecie. Z 17 ekip, które stanęły do 

rywalizacji, zaledwie 3 ją ukończyły, a spośród 46 koni tylko 28 dotrwało do finału. 

Polacy zajęli III m, za Holandią i Norwegią, zdobywając brązowy medal olimpijski24.

24 „Jeździec i Hodowca”, 1928 nr 37, s. 256.
' CAW, Depart. Kaw. MS Wojsk., sygn. 1.300.30.192; dotyczy: Udziału reprezentacji Polski 

w igrzyskach w Amsterdamie, k. 115.

W ostatnim dniu zawodów, 12 sierpnia, odbył się konkurs o Puchar Narodów, 

w którym startowało 16 drużyn po 3 zawodników oraz 6 zawodników indywidualnie. 

Do konkursu skoków przez przeszkody zostali przygotowani: rtm. M. Antoniewicz 

z Readgledfem, por. K. Gzowski z Mylordem, por. K. Szosland z Allim oraz jako 

rezerwowy rtm. Z. Dziadulski z The Lad. W poważnej międzynarodowej konkurencji, 

mając za rywali triumfatorów igrzysk z Paryża, Polacy zdobyli zespołowo srebrny 

medal olimpijski, ustępując jedynie Hiszpanom. Indywidualnie najlepszym polskim 

jeźdźcem okazał się por. K. Gzowski, plasując się ex aequo na IV m z Hiszpanem, 

XIII m zajął por. K. Szosland, a XX - rtm. M. Antoniewicz25.

Parcours do Pucharu Narodów na stadionie olimpijskim w Amsterdamie
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Drugi występ Polaków na igrzyskach olimpijskich wśród reprezentacji 21 

krajów, a w nich czołówki jeździeckiej Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch, przyniósł 

drużynie biało-czerwonych dwa medale zespołowe i międzynarodowe uznanie. Polacy 

byli pierwszorzędni. 1 oni przyjęli sposób włoski. Mają jednak wiele indywidualnych 

zalet (...), frapującą giętkość i umiejętność dostosowania się konia we wszystkich 

sytuacjach (...)■ Charakterystyczne dla całego wyszkolenia jest rozciągnięcie się konia 

w skoku. Takie wystąpienie może być tylko rezultatem wieloletniego specjalnego
■ 26wytrenowania .

Zdobywcy srebrnego medalu w drużynowym Pucharze Narodów na igrzyskach 
w Amsterdamie w 1928 r. Od lewej: por. Kazimierz Szosland na Allim, rtm. 
Michał Antoniewicz na Readgledfcie, por. Kazimierz Gzowski na Mylordzie

Po igrzyskach w Amsterdamie, Grupa Wyczynowa Sportu Konnego przy 

CWK w Grudziądzu, została rozwiązana. Władze wojskowe uznały, że wśród 

oficerów kawalerii i artylerii konnej znajduje się wystarczająco duża liczba 

zawodników, których umiejętności jeździeckie pozwolą na reprezentowanie Polski 

na arenie międzynarodowej. Brak etatowej jednostki szkoleniowej wpłynął 

niekorzystnie na występy jeźdźców w zawodach sportowych, w których, począwszy 

od 1929 r., Polacy zaczęli doznawać wielu porażek. Liczne debaty znawców sportu 

konnego, a wśród nich doskonałych jeźdźców i medalistów olimpijskich, 

doprowadziły do wniosku, że główną przyczyną niepowodzeń polskiej hippiki była * 

26 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 106.
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niekonsekwentna polityka dotycząca utrzymywania i szkolenia reprezentacyjnej 

drużyny wyczynowej, powoływanej doraźnie, na krótko przed zawodami. 

Niewątpliwie do pogorszenia poziomu jeździectwa przyczyniły się także słabsze 

od angielskich, francuskich, irlandzkich czy niemieckich, konie krajowej hodowli 

i wreszcie mała zamożność kraju, nie pozwalająca na zapewnienie czołówce 

jeździeckiej takich warunków doskonalenia się, z jakich korzystali jeźdźcy kilku, 

przodujących w sporcie jeździeckim, bogatych krajów zachodnioeuropejskich27.

27 R. Urban: Osiągnięcia olimpijskie Polaków..., s. 83.
28 „Jeździec i Hodowca”, 1933 nr 4, s. 65.
29 „Jeździec i Hodowca”, 1932 nr 21, s. 257.

Na początku lat trzydziestych, kryzys w polskim jeździectwie jeszcze bardziej 

się pogłębił. Dostrzegali to także sami zawodnicy. Jeden z najlepszych ówczesnych 

jeźdźców, rtm. Władysław Zgorzelski, na łamach „Jeźdźca i Hodowcy” w artykule pt. 

Blaski i nędze naszej hippiki zdecydowanie stwierdził: Hippika nasza nie nadaje się 

obecnie do reprezentowania w ogóle, tym bardziej na igrzyskach olimpijskich. 

Możemy, a raczej powinniśmy przyznać się do tego wszyscy, którym na sercu leży 

dobro sportu konnego. Każde usprawiedliwienie, nawet najbardziej skomplikowane 

i poważne, byłoby oszukiwaniem samego siebie i unikaniem prawdy2*.

W 1932 r. igrzyska olimpijskie odbyły się w Los Angeles. Władze wojskowe 

i Polski Związek Jeździecki stanęły przed trudnościami, związanymi z wysłaniem 

polskiej drużyny jeździeckiej do Stanów Zjednoczonych, zebrania odpowiednich 

funduszy i przygotowania jej do udziału w zawodach. Z powodu ogólnoświatowego 

kryzysu gospodarczego, który dotknął także Polskę, władze państwowe zmuszone 

były odmówić finansowania wyjazdu polskich jeźdźców za ocean. Cały ciężar 

pokrycia kosztów podróży, sięgających 100.000 zł, spoczął na PZJ. Jego prezes płk 

dypl. Zbigniew Brochwicz-Lewiński, świadomy odpowiedzialności, podjął wszelkie 

starania w celu zgromadzenia odpowiedniej kwoty. Jednak kwestia finansowa nie była 

jedynym problemem prezesa, bowiem władze państwowe i wojskowe, wielu działaczy 

jeździeckich, a także samych jeźdźców wątpiło w możliwość odniesienia sukcesu 

w Ameryce. Ostatecznie, aby ...nie narażać przy takiej uroczystości sportowej honoru 

polskiego jeździectwa na jakikolwiek szwank29, PZJ postanowił, że polska hippika nie 

będzie reprezentowana na igrzyskach w Los Angeles.
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Wobec zbliżających się w lecie 1936 r. igrzysk XI Olimpiady w Berlinie, 

Departament Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych zdecydował o ponownym 

utworzeniu specjalnej grupy olimpijskiej w CWK w Grudziądzu. W grudniu 1935 r. 

szkolenie rozpoczęła drużyna jeździecka, którą podzielono na dwa zespoły, 

przygotowujące się do WKKW i do konkursu skoków. Do konkurencji WKKW 

zatrudniono jako instruktora rtm. w stanie spoczynku L. Kona, a do zespołu 

zawodników powołano: rtm. Zdzisława Kaweckiego, rtm. Seweryna Kuleszę, rtm. 

Henryka Roycewicza, rtm. Władysława Zgorzelskiego i por. Jana Mickunasa. 

Instruktorem skoków przez przeszkody został mjr A. Królikiewicz, a kandydatami na 

igrzyska: mjr Zdzisław Dziadulski, mjr Wilhelm Lewicki, rtm. Tadeusz Sokołowski, 

por. Stanisław Czerniawski, por. Michał Gutowski i por. Janusz Komorowski. 

Kierownictwo całej grupy powierzono komendantowi CWK płk. Tadeuszowi 

Komorowskiemu

Rozkazem Departamentu Kawalerii MSWojsk. Nr 2422-99/36 z dnia 20 lipca 

1936 r. zarządzony został wyjazd polskiego zespołu jeździeckiego na igrzyska XI 

Olimpiady do Berlina. Na szefa ekipy mianowany został płk Tadeusz Komorowski, a 

na kierownika technicznego - mjr Adam Królikiewicz. Tradycyjnie już, Polacy 

zgłosili swój udział w dwóch konkurencjach jeździeckich: Wszechstronnym 

Konkursie Konia Wierzchowego oraz konkursie skoków przez przeszkody o Puchar 

Narodów. Do pierwszej wyznaczeni zostali rotmistrzowie: Zdzisław Kawecki 

na Bambino, Seweryn Kulesza na Tośce, Henryk Roycewicz na Arlekinie III, a do 

drugiej: rtm. Tadeusz Sokołowski na Zbiegu II, por. Michał Gutowski na 

Warszawiance oraz por. Janusz Komorowski na Dunkanie. Jako zawodnicy rezerwowi 

- por. Stanisław Czerniawski i por. Jan Mickunas oraz konie: Ben Hur, Dion, Zbój IV 
i Zefir* 31.

R. Urban: Osiągnięcia olimpijskie Polaków..., s. 84.
CAW, Dziennik Rozkazów, sygn. 1.340.40/8, Rozkaz dzienny nr 168 na dzień 29 lipca 1936 r.; 
dotyczy: Wyjazdu polskiej ekipy jeździeckiej na igrzyska olimpijskie do Berlina.
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Polska reprezentacja jeździecka na igrzyska w Berlinie w 1936 r. Od lewej: rtm. 
Seweryn Kulesza, por. Michał Gutowski, mjr Adam Królikiewicz (szef ekipy), 
rtm. Zdzisław Kawecki, rtm. Henryk Roycewicz, por. Janusz Komorowski

Dnia 13 sierpnia rozpoczął się WKKW, w którym uczestniczyło 53 

zawodników z 19 państw, w tym 17 drużyn trzyosobowych. Pierwszego dnia 

rozegrany został konkurs ujeżdżenia na czworoboku, po którym Polacy zajmowali 

V m za Holandią, Szwajcarią, Szwecją i Danią, ale przed Niemcami. Druga próba 

WKKW uznana została przez jeźdźców jako najbardziej wyczerpująca i niebezpieczna 

z międzynarodowych prób terenowych dotychczas rozegranych. Składała się z 5 

odcinków, z których najwięcej wysiłku wymagał cross - 8.000 m z 35 bardzo 

trudnymi przeszkodami do przebycia w czasie 17,46 min. Polacy ukończyli 

tę konkurencję na III pozycji za Niemcami i Bułgarami. Ostatnią próbą był konkurs 

skoków przez przeszkody, który - ze względu na skomplikowany sposób rozstawienia 

i pokonywania przeszkód - okazał się również niełatwy. Ostatecznie, 

po dyskwalifikacji bułgarskiego jeźdźca, polski zespół zajął II m, zdobywając srebrny 

medal olimpijski. Był to niewątpliwie ogromny sukces polskiego jeździectwa, biorąc 

pod uwagę fakt, że z 17 drużyn uczestniczących w WKKW, zaledwie cztery 

ukończyły tę konkurencję w komplecie i tylko 27 koni (z 50 biorących udział), 

przekroczyło linię mety. Indywidualnie Polacy zajęli miejsca: rtm. H. Roycewicz - 

XV, rtm. Z. Kawecki - XVIII, rtm. S. Kulesza - XXI32.

„Jeździec i Hodowca”, 1936 nr 24, s. 458-459.32
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Jednak losy polskiego srebrnego medalu olimpijskiego były burzliwe. Już po 

ukończonych igrzyskach, Najwyższy Sąd Rozjemczy Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego, przychylając się do protestu Czechosłowacji, odebrał Polakom drugie 

miejsce i srebrny medal. Podstawą takiej decyzji miała być, rzekomo nieprawidłowa, 

jazda rtm. Z. Kaweckiego. Dopiero Międzynarodowa Federacja Jeździecka, 

na kongresie w grudniu 1936 r., uznała odwołanie Polski przyznając jej powtórnie 

i bez zastrzeżeń srebrny medal w olimpijskim konkursie WKKW”.
Na zakończenie olimpijskich zawodów jeździeckich, dnia 16 sierpnia, 

rozegrany został konkurs o Puchar Narodów. Wzięło w nim udział 18 ekip (po 3 

zawodników każda). Polskim jeźdźcom nie powiodło się tak szczęśliwie jak 

w WKKW. Na niewielkim placu rozstawionych było 20 przeszkód, w wyniku czego 

były one miejscami wyjątkowo skupione, a jeździec zmuszony był pokonywać je 

z bardzo małego rozbiegu. Parcours ukończyło w komplecie tylko 6 reprezentacji 

narodowych, ale żaden z zawodników nie zdołał pokonać go bez błędów. Polacy 

wypadli bardzo słabo. Por. M. Gutowski i rtm. T. Sokołowski nie ukończyli 

konkurencji, a por. J. Komorowski zajął indywidualnie dalekie XXXVI m* 34.

CA W, Depart. Kaw. MSWojsk., sygn. 1.300.30.201; dotyczy: Dyskwalifikacji Polski i odebrania 
srebrnego medalu w WKKW.

34 „Jeździec i Hodowca”, 1936 nr 28, s. 544.
W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 261.

Obserwujący konkursy olimpijskie niemiecki hipolog Gustaw Rau, w swojej 

książce Die Reitkunst der Welt an den Olympischen Spielen 1936 start Polaków 

skomentował: Polacy wykazali brak dostatecznego zdecydowania przy najeżdżaniu 

przeszkód, które były takich rozmiarów i tak rozmieszczone, że mogły być pokonane 

tylko w pełnym tempie konia. Tymczasem w dniu zawodów polscy jeźdźcy (...) wykazali 

nagle zupełny brak aktywności w jeździć^.
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Olimpijski parcours do konkursu o Puchar Narodów na igrzyskach w Berlinie 
w 1936 r.

Organizacja zawodów jeździeckich na igrzyskach w Berlinie wywołała wiele 

kontrowersji. Sędziom, w większości niemieckim, słusznie zarzucano stronniczość. 

Liczne protesty, składane przez przedstawicieli narodowych związków jeździeckich, 

albo nie były w ogóle rozpatrywane, albo organizatorzy ograniczyli się jedynie do 

kurtuazyjnych przeprosin, nie zmieniając jednak wyników klasyfikacji. Ofiarą 

nieuczciwości niemieckich sędziów był nie tylko polski oficer rtm. H. Roycewicz, ale 

również wielu innych, których wyniki zagrażały zwycięstwu Niemców.

Począwszy od igrzysk w Berlinie, polskie jeździectwo weszło w nowy, 

pomyślny okres rozwoju, a kryzys z lat 1929-1934 zdecydowanie minął. W 1937 r. 

została zakończona organizacja stałej grupy sportowej w CWK w Grudziądzu, której 

głównym zadaniem było ciągłe doskonalenie w jeździe wyczynowej i repre

zentowanie Polski na zawodach międzynarodowych. W 1938 r. rozpoczęły się 

przygotowania do występu w kolejnych igrzyskach olimpijskich w Helsinkach w 1940 

r. Powołana została drużyna reprezentacyjna do WK.K.W (rtm.: Stanisław 

Czerniawski, Janusz Komorowski, Aleksander Rylke) i do Pucharu Narodów (por.: 

Jerzy Bilwin, Zygmunt Bilwin, Leon Bumiewicz, Roman Pohorecki, Bronisław
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Skulicz, Stanisław Wołoszowski, Antoni Żelewski)36. Wybuch wojny we wrześniu 
1939 r. przerwał te przygotowania.

Druga wojna światowa przekreśliła znaczny już dorobek polskiego 

jeździectwa, osiągnięty w latach międzywojennych, a jeźdźcy zmuszeni byli zmienić 

konie sportowe na służbowe. Rozkaz Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 

o mobilizacji alarmowej wzywał większość oficerów i podoficerów, którzy byli 

oddelegowani do służby w CWK, do powrotu do swoich macierzystych pułków lub 
na wyznaczone stanowiska mobilizacyjne.

CAW, Depart. Kaw. MS Wojsk., sygn. 1.300.30.192; dotyczy: Listy kandydatów na igrzyska w 1940 r. 
w Helsinkach, k. 53.





Jeźdźcy-olimpijczycy okresu międzywojennego





Michał Antoniewicz Woysym
olimpijczyk z Amsterdamu 1'928 r.

Michał Jerzy Antoniewicz Woysym urodził się w Krakowie dnia 7 lipca 1897 

r. Był synem Wacława i Ewy z Ostojów Fink. Edukację szkolną rozpoczął 

w rodzinnym mieście. Po ukończeniu ośmiu klas gimnazjum, złożył egzamin 

maturalny, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. W roku akademickim 1917/1918 był zapisany jako student 

zwyczajny. Zaliczył 6 semestrów, po których zdał pierwsze egzaminy państwowe, 

jednak prawnikiem nigdy nie został37.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej, dnia 24 sierpnia 1914 r. zgłosił się 

jako ochotnik do 5. kompanii 2. Pułku Piechoty Legionów Polskich, gdzie służył jako 

szeregowy, a następnie podoficer frontowy. Legioniści rozpoczęli walki w Karpatach. 

Antoniewicz brał udział w bitwie pod Mołotkowem, w której dnia 29 października 

1914 r. został ranny. Leżał w szpitalu w Lubartowie, ale szybko wrócił do oddziału 

i uczestniczył w kampanii wołyńskiej. Po kryzysie przysięgowym, w marcu i kwietniu 

1918 r. był internowany przez władze austriackie w obozie jenieckim w Szaldobos 

(pod Marmaros-Szeget) na Węgrzech. Dnia 10 kwietnia 1918 r. jako ułan 1. Pułku 

Ułanów Austriackich został wysłany na front włoski. Po zakończeniu wojny 

we Włoszech, przez obóz internowanych w Huszt, wrócił do Krakowa. Od dnia

CAW, Akta personalne (dalej: AP), sygn. 1122; Z. Porada: Olimpijczycy z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Kraków 2010, s. 18.
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1 listopada 1918 r. służył w 2. Pułku Ułanów, a dnia 20 listopada mianowany był 

chorążym. Zasłużony w czasie walk legionowych 2. Pułk Ułanów, dnia 1 stycznia 

1919 r. otrzymał gwardyjską nazwę 2. Pułk Szwoleżerów, a od dnia 2 czerwca przyjął 

jako patronów, ułanów, którzy w czerwcu 1915 r. szarżowali na cztery linie okopów 

rosyjskich w rejonie wsi Rokitna w pobliżu Chocimia nad Dni estrem 38 39.

38 W. Duński: Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. 
Encyklopedia ilustrowana. B.m.w., b.r.w., s. 24; CA W, AP, sygn. 1960.

39 CAW, AP, sygn. 1960; W. Duński: Od Paryża 1924 do Sydney 2000..., s. 24.

Z 2. Pułkiem Ułanów Rokitniańskich, Michał Antoniewicz wyruszył na front 

do Małopolski Wschodniej, a następnie od kwietnia do października 1919 r. walczył 

na Śląsku. Dnia 1 marca 1919 r. otrzymał awans na podporucznika, a dnia 1 czerwca 

na porucznika. W 1920 r. brał udział w akcji odzyskiwania Pomorza - przez Dobrzyń, 

Grudziądz, Kościerzynę, Kartuzy, Wejherowo i Puck, szwoleżerowie rokitniańscy 

dotarli do morza. Dnia 10 lutego 1920 r. szwadron honorowy pułku uczestniczył 

w uroczystości zaślubin Polski z Bałtykiem w Pucku. Od dnia 20 kwietnia Michał 

Antoniewicz brał udział w ofensywie kijowskiej, w której po raz drugi został ranny 

i trafił na trzy miesiące do szpitala. Od końca sierpnia do końca września uczestniczył 

w walkach pod Lwowem i Zamościem, a w październiku znalazł się w słynnym 

zagonie na Korosteń. Po zakończeniu działań zbrojnych, rozpoczął zawodową służbę 

wojskową w oddziałach konnych Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej ’9.

Za udział w pierwszej wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej, dnia 

23 czerwca 1923 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych po raz pierwszy i drugi, 

a dnia 1 lipca otrzymał awans na rotmistrza. Od początku lat dwudziestych uprawiał 

jeździectwo sportowe. Wobec zbliżających się igrzysk VII Olimpiady w Paryżu 

w 1924 r., w grudniu 1922 r. został skierowany do Centralnej Szkoły Jazdy (dalej: 

CSJ) w Grudziądzu, do specjalnej Szkolnej Grupy Olimpijskiej, w której 

przygotowywani byli jeźdźcy do udziału w igrzyskach. Ostatecznie nie pojechał 

na igrzyska. Jednak ze względu na nieprzeciętne umiejętności jeździeckie, dnia 5 

grudnia 1925 r. rozpoczął Kurs Instruktorów Jazdy Konnej w Obozie Szkolnym 

Kawalerii (dalej: OSK) w Grudziądzu, który ukończył dnia 1 września 1926 r. Jako 

wybitnie utalentowany jeździec ze zdolnościami pedagogicznymi, został zatrudniony 

jako instruktor jazdy konnej w OSK na stałe (od dnia 1 października 1926 r.). 
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W Grudziądzu szkolił ułanów, strzelców konnych, szwoleżerów - młodych adeptów 

jeździectwa, reprezentujących wszystkie formacje oddziałów konnych Drugiej 

Rzeczypospolitej. Nie zaniedbywał jednocześnie podnoszenia własnych kwalifikacji. 

Po jednym z ukończonych kursów, gen. Stefan de Castenodolo Kasprzycki, 

komendant grudziądzkiej szkoły, w opinii o Michale Antoniewiczu napisał: 

inteligencja wybitna, zdolności bardzo duże, charakter wyrobiony, energia, ambicja, 

inicjatywa - wybitne, zachowanie, wygląd, wyrobienie towarzyskie - wzorowe, 
doskonały jeździec i instruktor jazdy konnej. Wybitne zamiłowanie do sportu40.

40 CA W, AP, sygn. 2125.

Po sukcesie olimpijskim por. Adama Królikiewicza w Paryżu w 1924 r. 

i licznych osiągnięciach polskich jeźdźców w konkursach międzynarodowych 

w następnych latach, w których duży udział miał również rtm. Michał Antoniewicz, 

w 1928 r. został on zakwalifikowany do reprezentacji Polski na igrzyska 

w Amsterdamie. Antoniewicz był wszechstronnie uzdolnionym jeźdźcem, 

reprezentował barwy narodowe w dwóch konkurencjach jeździeckich: we 

Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego oraz w konkursie skoków przez 

przeszkody o Puchar Narodów. Konkurencja w Amsterdamie była wyjątkowo silna, 

do rywalizacji olimpijskiej wrócili reprezentanci Niemiec, a w ostatnich latach 

zaległości w szkoleniu jeździeckim nadrobili także przedstawiciele innych państw.

Rtm. Michał Antoniewicz wystartował do WKKW na klaczy Moja Miła. 

W pierwszej próbie na czworoboku, w której sędziowie oceniali m.in. eksterier, czyli 

wygląd zewnętrzny konia, drobna, delikatna i zdenerwowana klacz, pochodząca z toru 

wyścigowego, wypadła poniżej oczekiwań. Próba terenowa zorganizowana została 

na torze w Hilversum, 14 km od Amsterdamu. Mimo trudnych warunków, polska para 

poradziła sobie wyjątkowo dobrze i w klasyfikacji przesunęła się na lepszą pozycję. 

Wobec wykluczenia kilku koni, po przeglądzie weterynaryjnym i zdekompletowaniu 

zespołów, była to sytuacja bardzo korzystna dla Polaków. Ostatnią próbę WKKW, 

skoki przez przeszkody, zorganizowano na stadionie olimpijskim w Amsterdamie. 

Parcours liczył 12 przeszkód na trasie 560 m, które należało pokonać w tempie 

375 m/min. Moja Miła bez większych problemów uporała się z przeszkodami, 

co pozwoliło parze przesunąć się wyżej w klasyfikacji. Ostatecznie rtm. Michał



38 Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej

Antoniewicz na Mojej Miłej w rywalizacji indywidualnej WKKW zajął XIX lokatę 

(na 46 startujących jeźdźców), najlepszą wśród polskich jeźdźców (rtm. Józef 

Trenkwald na Lwim Pazurze był XXV, a ppłk Karol Rómmel na Donneuse - XXVI). 

Reprezentacja Polski drużynowo wywalczyła III m (wśród 14 rywalizujących 

zespołów), zdobywając brązowy medal olimpijski41.

H. Łysakowska: Jeźdźcy olimpijscy. Warszawa 2000, s. 30.

Michał Antoniewicz na klaczy Moja Miła w konkursie skoków olimpijskiego 
WKKW na igrzyskach w Amsterdamie w 1928 r.

W drugiej konkurencji jeździeckiej - konkursie skoków przez przeszkody 

o Puchar Narodów, w której rtm. Antoniewicz startował na Readgledt’cie, jego 

partnerami w ekipie narodowej byli: por. Kazimierz Gzowski na Mylordzie oraz por. 

Kazimierz Szosland na wałachu Alli. Nerwowa atmosfera, spowodowana 

opóźnieniem rozpoczęcia zawodów, ze względu na oczekiwanie na przybycie 

królowej Wilhelminy, udzieliła się zarówno zawodnikom jak i koniom. Nie 

przeszkodziło to jednak w udanym starcie Polaków w konkursie. Indywidualnie 

rtm. Antoniewicz tym razem wypadł najgorzej wśród polskich jeźdźców, zajmując 

XX lokatę (por. Gzowski był IV, a por. Szosland - XIII na 46 startujących jeźdźców), 

ale drużynowo Polska wywalczyła II m (na 15 rywalizujących zespołów) i zdobyła 

41
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srebrny medal olimpijski. Podwójny sukces rtm. Michała Antoniewicza i dwa medale 

olimpijskie na igrzyskach w Amsterdamie, niewątpliwie przyczyniły się do zajęcia 

wysokiego V m w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na 10 najlepszych 

sportowców Polski w 1928 r.42.

42‘ B. Tuszyński, H. Kurzyński: Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2006. Warszawa 2006, s. 234, 
248, 250.

43 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych w Polsce. Warszawa 1982, s. 305; R. Urban: Rozwój sportu 
jeździeckiego w Polsce w latach 1918-1939. Maszynopis pracy doktorskiej. Poznań 2003, s. 216-219, 
286,289. '

W latach dwudziestych XX w. rtm. Michał Antoniewicz wielokrotnie 

uczestniczył w różnego rodzaju zawodach jeździeckich w kraju i zagranicą, odnosząc 

liczne sukcesy. Zapoczątkował je w 1925 r., zdobywając w zespole Centralnej Szkoły 

Kawalerii (dalej: CSK) tytuł II wicemistrza Armii Polskiej w zawodach, 

organizowanych w Polsce w latach 1923-1939, obowiązkowych dla wszystkich 

oddziałów broni jezdnych Drugiej Rzeczypospolitej. W zespole CSK byli wówczas: 

rtm. Michał Antoniewicz z koniem Cham, rtm. Stefan Ustowski z koniem Hrabia oraz 

por. Józef Najnert z Labiryntem. W następnych latach rozpoczęła się kariera rtm. 

Antoniewicza na międzynarodowych hipodromach.

Oprócz igrzysk olimpijskich, bardzo prestiżowa była rywalizacja 

w konkursach skoków przez przeszkody o Puchar Narodów. Zawody te rozgrywane 

były w różnych miastach europejskich, zwykle stolicach państw, a także w Nowym 

Jorku w Stanach Zjednoczonych. Rtm. Antoniewicz czterokrotnie brał w nich udział, 

a dwukrotnie był w drużynie, która odniosła zwycięstwo - w 1927 r. razem z Karolem 

Rómmlem i Stefanem Starnawskim zdobył Puchar Narodów w National Horse Show 

of America w Nowym Jorku, a w 1928 r. z Kazimierzem Gzowskim, Henrykiem 

Roycewiczem i Władysławem Zgorzelskim w Warszawie. Odnosił sukcesy także 

w innych zawodach międzynarodowych. W Nicei w 1926 r. rtm. Michał Antoniewicz 

na Zefirze zajął II m w konkursie o Nagrodę Armii Zagranicznych (Prix de Armées 
Étrangères), rok później, dosiadając Banzaja i Mojej Miłej, wywalczył III m 

w konkursie o Nagrodę Księżnej d’Aoste (Prix de Duchess d’Aoste), polegającym 

na dwukrotnym pokonaniu parcoursu za każdym razem na innym koniu43.
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacy Mościcki (pierwszy z lewej) 
w towarzystwie polskich jeźdźców: ppłk. Karola Rómmla, rtm. Michała 
Antoniewicza, por. Stefana Starnawskiego, którzy zdobyli Puchar Narodów 
w Nowym Jorku w 1927 r. oraz inne cenne nagrody

Oprócz skoków przez przeszkody i WKKW zainteresował się także grą 

w piłkę konno - polo. Stało się ono bardzo popularne w kręgach wojskowych 

zwłaszcza w drugiej połowie lat dwudziestych. Wówczas, za sprawą działań gen. 

Stanisława Sochaczewskiego do Centrum Wyszkolenia Kawalerii (dalej: CWK) 

w Grudziądzu przekazany został sprzęt do gry w polo. W rozgrywkach uczestniczyli 

przede wszystkim instruktorzy jazdy konnej, a wśród nich rtm. Michał Antoniewicz, 

który wyróżniał się jako najzdolniejszy gracz, wbijający najwięcej piłek do bramki. 

Ekipa CWK nigdy nie występowała jednak na zewnątrz jako drużyna reprezentacyjna, 

ponieważ w grudziądzkiej szkole polo traktowano jedynie jako dodatkowy rodzaj 

sportu konnego, uprawiany dla przyjemności44.

44 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. DC, 1972 nr 67, s. 177.

Jeździectwo okazało się sportem bardzo niebezpiecznym także dla tak 

wybitnego jeźdźca, jakim był niewątpliwie Michał Antoniewicz. W 1932 r. podczas 

jednego z treningów uległ poważnemu wypadkowi. Został przygnieciony przez konia. 

Doznał złamania żeber, obojczyka i uszkodzenia płuca. Podczas operacji lekarze 

zmuszeni byli usunąć mu jedno płuco. Problemy ze zdrowiem przyczyniły się 
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do przedwczesnego zakończenia kariery sportowej i zrezygnacji z czynnego 

uprawiania sportu konnego. Dnia 1 stycznia 1931 r., Antoniewicz otrzymał awans 

na majora i został mianowany głównym instruktorem jazdy konnej, czyli szefem 

ekwitacji w CWK w Grudziądzu. Był bardzo dobrym instruktorem, cierpliwym, 

rzeczowym, opanowanym, ze szczególnymi zdolnościami pedagogicznymi. Wywarł 

on duży wpływ nie tylko na młodych elewów szkoły, ale także na uczestników, 

organizowanych w niej kursów instruktorskich. Jako stratę odczuli oni odwołanie mjr. 

Michała Antoniewicza z CWK w 1935 r. i przeniesienie go na inne stanowisko. 

W latach 1936-1938 pełnił on funkcję Rejonowego Inspektora Koni w Tarnowie. Była 

to niezwykle ważna i odpowiedzialna funkcja, gdyż armia potrzebowała dobrych koni, 

a mjr Antoniewicz z pewnością był jednym z najlepszych znawców koni w Polsce4'.

45 „Koń Polski”, 1976 nr 2, s. 17; tamże 2008 nr 12, s. 42; CAW, AP, sygn. 2125.
46 CAW, AP, sygn. 1122.
47 CAW, AP, sygn. 1122.
48 W. Duński: Od Paryża 1924 do Sydney 2000..., s. 25.

Dnia 21 stycznia 1932 r. w Parafii Św. Trójcy w Warszawie mjr Michał 

Antoniewicz zawarł związek małżeński z Zofią Julianną Brengosz (ur. w 1907 r.). 

To szczęśliwe wydarzenie zostało jednak zakłócone nieprzyjemnym incydentem. 

Majora oskarżono o niesubordynację, uznano winnym i skazano na zamknięcie przez 

dwa miesiące w twierdzy. Winą jego było to, że zawierając małżeństwo, nie uzyskał 

zgody Ministerstwa Spraw Wojskowych, które dopatrzyło się wątpliwości, co do 

opinii o osobie Zofii Brengosz45 46. Mimo początkowych trudności małżeństwo 

szczęśliwie przetrwało. Dnia 5 lutego 1936 r. urodził się pierwszy syn Michała i Zofii 

- Piotr, a w 1937 r. - drugi, któremu nadano imię Jan47.

Mimo wyjątkowo pochlebnych opinii przełożonych, oceniających 

Antoniewicza jako ambitnego, zdolnego, odpowiedzialnego oficera, okazało się, że 

i jemu zdarzało się popełniać błędy. Jeszcze dwukrotnie był karany. W 1932 r. nie 

stawił się na spotkanie z prezydentem Rzeczypospolitej prof. Ignacym Mościckim 

na Zamku Królewskim w Warszawie, ponieważ był chory. Został ukarany dlatego, 

że nie zameldował o tym wcześniej przełożonym. W 1935 r. za nieobecność 

na wykładzie, ukarano go pięcioma dniami aresztu domowego48.
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W latach trzydziestych, mimo że nie uczestniczył już w zawodach 

jeździeckich, zagadnienia sportu konnego w Polsce nie były mu obojętne. 

Zaangażował się w działalność organizacyjną Polskiego Związku Jeździeckiego 

(dalej: PZJ). Mjr Michał Antoniewicz dwukrotnie był wybierany do składu Zarządu 

Związku - na walnych posiedzeniach sprawozdawczo-wyborczych w 1933 r. oraz 

w 1937 r. Był aktywnym członkiem zespołu, który opracował Regulamin Sportu 

Konnego w Wojsku oraz Regulamin Polskiej Odznaki Jeździeckiej. Publikował 

artykuły szkoleniowe z zakresu jeździectwa w czasopismach specjalistycznych. 

Posiadał najwyższe uprawnienia sędziowskie w jeździectwie. W czasie igrzysk 

olimpijskich w Berlinie w 1936 r. był w składzie sędziowskim w WKKW. Był także 

członkiem honorowym Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów 

Konnych oraz członkiem-seniorem kolegium sędziów PZJ19.

49 „Jeździec i Hodowca”, 1934 nr 12, s. 294; tamże 1938 nr 12, s. 249; R. Wryk: Sport olimpijski 
w Polsce. Poznań 2006, s. 435; S. Łoza (red.): Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938, s. 818.

Michał Antoniewicz z jednym z najlepszych polskich koni - Readgledtem

Jego osiągnięcia sportowe, a zwłaszcza zdobycie dwóch medali na igrzyskach 

olimpijskich w Amsterdamie w 1928 r. i aktywność na rzecz popularyzacji sportu 

konnego w Polsce, zostały docenione przez władze PZJ, które w 1935 r. przyznały mu 

Honorową Odznakę Jeździecką. Mjr Antoniewicz cieszył się szacunkiem także 49 
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w międzynarodowym świecie jeździeckim. W listopadzie 1937 r. Niemiecki Komitet 

Olimpijski przyznał mu Niemiecką Honorową Odznakę Olimpijską. Natomiast 

polskie władze wojskowe, w uznaniu jego zasług w szkoleniu młodych kadr 

jeździeckich oraz rozwoju sportu konnego w wojsku, rozkazem nr 13 dowódcy 

V Okręgu Korpusu z dnia 14 maja 1938 r. odznaczyły go Brązowym Medalem 

za Długoletnią Służbę50 51.

50 „Jeździec i Hodowca”, 1936 nr 1, s. 4; CAW, AP, sygn. 2125.
51 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. VI, 1967 nr 46, s. 397; Z. Głuszek: Leksykon polskich 

olimpijczyków 1924-1998. Warszawa 1999, s. 369.

Po napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, mjr Michał Antoniewicz 

uczestniczył w kampanii wrześniowej. Nie udało mu się jednak dotrzeć 

do macierzystego 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, który stoczył walki 

w okolicach Świecia nad Wisłą (w pobliżu Grudziądza), brał udział w bitwie 

nad Bzurą i ostatecznie skapitulował w murach stolicy. Jesienią 1939 r. 

mjr Antoniewicz podzielił los wielu polskich oficerów, którym udało się uniknąć 

niewoli niemieckiej i sowieckiej. Po przedarciu się na południe, do 1944 r. był 

internowany na Węgrzech i więziony w jenieckich obozach niemieckich: 

Kaiserslautern, Luckenwalde i Ganshagen do czasu ich wyzwolenia w 1945 r?1.

Po zakończeniu działań wojennych nie wrócił do Polski. Najpierw wyjechał 

do Kanady, gdzie został zatrudniony jako instruktor jazdy konnej. Współpracował tam 

z innym polskim olimpijczykiem, płk. Michałem Gutowskim, który osiadł na stałe 

w Kanadzie. Ostatecznie Antoniewicz, wraz z żoną i synami, zamieszkał w Stanach 

Zjednoczonych. Najpierw zatrzymali się w miejscowości Bennettsville w Południowej 

Karolinie, następnie przenieśli się do Upperville w stanie Wirginia, a potem 

do Salisbury. Tam, w 1953 r. zmarła na raka Zofia Antoniewicz. Przez wiele lat 

Michał Antoniewicz pracował jako pomocnik kierownika w sklepie spożywczym. 

Kiedy jego dwaj synowie ukończyli szkołę średnią, wrócił do sportu konnego. 

Prowadził działalność szkoleniową, był znanym i cenionym instruktorem jeździectwa. 

Jego nazwisko nie było Amerykanom obce, w latach dwudziestych dwukrotnie 

uczestniczył w Pucharze Narodów, rozgrywanym w Madison Square Garden 

w Nowym Jorku. Cieszył się dużym uznaniem amerykańskich władz sportu 
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jeździeckiego, które powierzyły mu zadanie przygotowania jeźdźców do igrzysk 

olimpijskich52.

52 „Koń Polski”, 2008 nr 12, s. 40.
53 CAW, AP, sygn. 2125.

Michał Antoniewicz zmarł dnia 12 grudnia 1989 r. w Austin w stanie Teksas 

w Stanach Zjednoczonych w wieku 82 lat. Trzykrotnie odznaczono go Krzyżem 

Walecznych, dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem 

Niepodległości, Medalem za Wojnę 1918-1920, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania 

Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę53. Był doskonałym 

jeźdźcem, jedynym zdobywcą dwóch medali olimpijskich (srebrnego i brązowego) na 

igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie w 1928 r. i jednym z dwóch (obok Jana 

Kowalczyka) w całej historii polskiego jeździectwa. Był wspaniałym instruktorem, 

odważnym żołnierzem, skromnym człowiekiem.



Stanisław Czerniawski
olimpijczyk z Berlina 1936 r. (rezerwowy)

Stanisław Czerniawski urodził się dnia 25 września 1905 r. wKiszyniowie 

powiat Kiszyniów, w Rosji. Był synem Adolfa i Jadwigi z Żubrawskich. Rodzina 

Czerniawskich mieszkała w Wilnie. W latach 1915-1917 Stanisław Czerniawski 

uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum w Homlu, w którym ukończył 2 klasy, 

a następnie (od 1918 r.) kontynuował naukę w polskim gimnazjum Macierzy Szkolnej 

w Mińsku Litewskim, gdzie zrealizował program następnych dwóch klas. Kolejne 

etapy edukacji przerwała wojna polsko-bolszewicka. Dnia 23 marca 1919 r. młody 

Czerniawski wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. Został wcielony do oddziału 

wywiadowców w 4. Dywizji Piechoty. We wrześniu, na własną prośbę, został 

przeniesiony do oddziału konnego - 5. Pułku Strzelców Kresowych. Za udział 

w wojnie, z rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej, dnia 12 maja 

1921 r. został po raz pierwszy odznaczony Krzyżem Walecznych54.

54 CAW, AP, sygn. 1.481.C.6966.

Dnia 15 września 1921 r. wstąpił do Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie. 

W ciągu czterech lat ukończył całkowity kurs nauk gimnazjum matematyczno- 

-przyrodniczego. W czerwcu 1925 r. przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, złożył egzamin dojrza

łości i zakończył edukację na tym poziomie w stopniu kaprala podchorążego. Dnia 

1 listopada 1925 r. rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Kawalerii w Grudziądzu, 

gdzie po pół roku został mianowany plutonowym podchorążym. We wrześniu 1926 r. 

został odkomenderowany na trzy miesiące praktyki do 17. Pułku Ułanów w Lesznie.
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Awans na wachmistrza otrzymał dnia 21 lutego 1927 r. Edukację w grudziądzkiej 

szkole zakończyła uroczysta promocja na Błoniach Nadwiślańskich dnia 15 sierpnia 

1927 r. i nominacja na stopień podporucznika. Por. Stanisław Czerniawski otrzymał 

przydział służbowy do 17. P. Uł. im. Bolesława Chrobrego w Lesznie (17 09 1927 r.), 

w którym pełnił funkcję dowódcy plutonu w 3. szwadronie’5.

Por. Stanisław Czerniawski, por. Janusz Komorowski, rtm. Mikołaj Mitraszewski, 
por. Antoni Żelewski (od lewej ku prawej) w Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
w Grudziądzu w 1932 r.

Jako absolwent Oficerskiej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu otrzymał bardzo 

dobre opinie od przełożonych. Dyrektor Nauk ppłk Piotr Skuratowicz, charakteryzując 

Czerniawskiego, napisał: charakter wyrobiony, duża siła woli, szczery, dobry kolega, 

pracowity i sumienny, towarzysko wyrobiony, zachowuje się bez zarzutu. Doskonale 

fizycznie rozwinięty, zręczny, zamiłowany jeździec. Bardzo zdolny i sprytny, dobrze 

orientuje się w nowych sytuacjach. Dużo serca i zamiłowania w służbie 

kawaleryjskiej. Zapowiada się jako wzorowy oficer kawalerii. Podobne opinie 

wyrazili także płk Włodzimierz Podhorski’6, dowódca 17. P. Uł., w którym * * 

55 CAW, AP, sygn. 1.481 .C.6966.
56 P. Bauer, B. Polak: 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego w obronie 

ojczyzny 1939 r. Gostyń 1978, s. 19.
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Czerniawski wcześniej odbywał praktyki, a także gen. Stanisław Sochaczewski, 

dowódca 3. Brygady Kawalerii'7.

Stanisław Czerniawski od wczesnych lat młodości przejawiał zamiłowania 

jeździeckie, o czym świadczyła choćby prośba o przeniesienie z oddziałów piechoty 

do kawalerii. Wiedzę teoretyczną w tym zakresie pogłębił w grudziądzkiej szkole, 

określanej jako Mekka jeździectwa. Wybitne zdolności por. Czerniawskiego (awans 

ze starszeństwem z dnia 15 sierpnia 1929 r.) dostrzegł również dowódca pułku 

młodego oficera, kierując go w roku akademickim 1930/1931 ponownie do CWK 

na Niższy Kurs Instruktorów Jazdy Konnej. W wyciągu kwalifikacyjnym z dnia 31 

lipca 1931 r., podpisanym przez Komendanta CWK płk. inż. Zygmunta Podhorskiego, 

uzyskał pochlebną opinię: bardzo dobry jeździec sportowy (...), nadaje się na bardzo 

dobrego instruktora w oddziałach liniowych (...), zamiłowanie wybitne, zdolności 

wybitne, bardzo obowiązkowy, pilny, lojalny (...), pozostawienie go na Wyższy Kurs 

pożądane. Por. Czerniawski ukończył kurs z wynikiem zupełnie dobrym, po czym 

wrócił do macierzystego pułku. Jednak już po trzech miesiącach, rozkazem z dnia 15 

października 1931 r. został powołany na, sugerowany wcześniej, Wyższy Kurs 

Instruktorów Jazdy Konnej w CWK w Grudziądzu78.

57 CAW, AP, sygn. I.481.C.6966.
58 CAW, AP, sygn. 1.481.C.6966; Depart. Kaw. MS Wojsk. 1.300.30.125.

Stanisław Czerniawski jako bardzo dobry jeździec sportowy często 

uczestniczył w rywalizacji na zawodach hippicznych zarówno lokalnych, 

wewnątrzpułkowych jak również regionalnych, później także ogólnopolskich 

i międzynarodowych. Był aktywnym sportowcem i groźnym rywalem sportowym 

podczas kursów, w których uczestniczył w Grudziądzu, gdzie często organizowane 

były zawody jeździeckie. Był jednym z najlepszych jeźdźców 17. P. Ul. Na 

konkursach organizowanych z okazji święta pułkowego zwykle zajmował jedno 

z czołowych miejsc. Reprezentując swój pułk, kilkakrotnie uczestniczył w Konnych 

Mistrzostwach Wojska Polskiego tzw. Militari, w których dwukrotnie wywalczył 

zespołowo tytuł Mistrza Armii: w 1934 r. w Hrubieszowie (por. S. Czerniawski 

na Walnym, por. Romuald Dowbór na Wdzięcznej, por. Michał Gutowski na Pilicy 

i por. Piotr Laskowski na Wasanie) oraz w 1935 r. w Suwałkach (por. S. Czerniawski 

na Wandalu, por. R. Dowbór na Zagłobie, por. P. Laskowski na Wasanie i por. 57 58 
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Maksymilian Tuski na Walnym). Wywalczył również tytuł wicemistrza Armii - w 

1933 r. w Baranowiczach (por. S. Czerniawski na Walnym, por. R. Dowbór 

na Wdzięcznej i por. M. Gutowski na Pilicy). W 1939 r. na ostatnich, przed 

wybuchem wojny Militari w Bydgoszczy, szanse na dobre miejsce zespołu 17. P. Uł. 

i zajęcie indywidualnie wysokiego miejsca w rywalizacji, przekreślił poważny 

wypadek, któremu uległ Czerniawski. W wyniku upadku na przeszkodzie jeździec 

złamał obojczyk, a jego klacz Nimfa poniosła śmierć, łamiąc kręgi szyjne. Por. 

Czerniawski brał również udział w Jeździeckich Mistrzostwach Polski, w których 

w 1934 r. w Warszawie wywalczył wicemistrzostwo Polski w konkurencji ujeżdżenia, 

dosiadając konia Walny, a w 1935 r. również w Warszawie zdobył brązowy medal 

w konkurencji skoków przez przeszkody na koniu Dion

Polska reprezentacja na konkursach hippicznych w Nicei w 1936 r. Od lewej: 
mjr Wilhelm Lewicki, por. Stanisław Czerniawski, płk Tadeusz Komorowski (szef 
ekipy), rtm. Stefan Starnawski, mjr Adam Królikiewicz (instruktor), por. Janusz 
Komorowski

Niewątpliwe osiągnięcia por. Stanisława Czerniawskiego na arenie krajowej 

były podstawą do powołania go do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe. 

Pierwszy sukces w barwach narodowych odniósł już w 1933 r. w nieprzychylnej * 

59 „Głos Polski”, 1928 nr 106, s. 2; „Raz, dwa, trzy”, 1931 nr 5, s. 15; „Przegląd Kawalerii i Broni 
Pancernej”, tom XII, 1968 nr 51, s. 201; R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 287-288.
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polskim jeźdźcom Rydze. Polska ekipa jeździecka w składzie: kpt. Wojciech Biliński, 

por. S. Czerniawski, por. Roman Pohorecki i por. Zygmunt Ruciński zwyciężyła 

w najważniejszym konkursie zawodów i zdobyła Puchar Narodów, pokonując 

ku niezadowoleniu miejscowej publiczności, drużynę Niemiec. Por. Czerniawski 

jeszcze kilkakrotnie uczestniczył w konkursach o Puchar Narodów - na przełomie 

stycznia i lutego 1936 r. w Berlinie, gdzie zajął z drużyną II m i w czerwcu tego 

samego roku w Warszawie, gdzie wywalczył III m. Ponadto reprezentował polskie 

jeździectwo także m.in.: na zawodach w Sopocie w czerwcu 1936 r., wlnsterburgu 

w Prusach Wschodnich w sierpniu 1938 r., w Bukareszcie w czerwcu 1939 r.60.

60 CA W, Depart. Kaw. MSWojsk. 1.300.30.195; „Raz, dwa, trzy”, 1933 nr 35, s. 11; „Przegląd Kawalerii 
i Broni Pancernej”, t. XII, 1979 nr 93, s. 339-340; „Konie i Rumaki”, 2006 nr 3, s. 43-44; R. Urban: 
Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 289.

61 Warszawianka była prywatnym koniem por. M. Gutowskiego, którą jej właściciel, doznając ciężkiej 
kontuzji, przekazał kolegom z drużyny do wykorzystania na zawodach.

62 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XI, 1977 nr 86, s. 515-517.

Wyjątkowym pod względem sportowym był dla por. Czerniawskiego 1936 r. 

Jeszcze w grudniu 1935 r. została powołana w CWK w Grudziądzu specjalna grupa 

sportowa jeźdźców i koni, z której wyłoniono w późniejszym okresie, reprezentację 

na zawody międzynarodowe i igrzyska olimpijskie w Berlinie. W gronie kilkunastu 

zawodników znalazł się także por. Czerniawski. Było to duże wyróżnienie, ale 

o ostatecznym składzie reprezentacji olimpijskiej decydowały wyniki osiągnięte przez 

jeźdźców w pierwszym półroczu 1936 r. Pierwszym, ale niezwykle ważnym 

sprawdzianem były zimowe zawody w Deutschlandhalle w Berlinie w dniach od 24 

stycznia do 2 lutego 1936 r. Polacy startowali ze zmiennym szczęściem, ale 

w Nagrodzie Niemiec o przechodnią nagrodę Kanclerza Rzeszy (dawniej Pucharze 

Narodów) zdobyli II m. W konkursie tym barwy Polski reprezentował por. 

Czerniawski, który po niefortunnej kontuzji mjr. Zdzisława Dziadulskiego, startował 

(zgodnie z regulaminem międzynarodowym) na dwóch koniach: Warszawiance61 oraz 

Dunkanie, co wymagało dużego wysiłku, ale zakończyło się powodzeniem. Oprócz 

por. Czerniawskiego w składzie polskiej ekipy byli jeszcze: mjr Wilhelm Lewicki na 

Kikimorze oraz por. Janusz Komorowski na Wizji62.
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Por. Stanisław Czerniawski na szkicu E. Angres, 
wykonanym podczas zimowych zawodów jeź
dzieckich w Deutschlandhalle w Berlinie w 1936 r.

Osiągnięte przez por. Stanisława Czerniawskiego wyniki sportowe 

spowodowały, że w Rozkazie Departamentu Kawalerii MSWojsk. z dnia 20 lipca 

1936 r., podpisanym przez wiceministra Spraw Wojskowych gen. Bronisława 

Regulskiego, w którym zarządzony został wyjazd polskich jeźdźców na igrzyska 

olimpijskie do Berlina, znalazło się również jego nazwisko jako zawodnika 

rezerwowego. Wyjazd głównej ekipy zaplanowano na dzień 30 lipca 1936 r., 

natomiast zawodników rezerwowych na dzień 11 sierpnia. Ostatecznie por. 

Czerniawski nie wziął udziału w rywalizacji olimpijskiej, ale samo zakwalifikowanie 

go do polskiej reprezentacji narodowej było dużym wyróżnieniem i docenieniem jego 

niewątpliwie wysokich umiejętności jeździeckich63.

63 CAW, Depart. Kaw. MSWojsk. 1.300.30.192; 1.340.40/8.

Por. Stanisław Czerniawski, awansowany do stopnia rotmistrza w marcu 1937 

r., kontynuował karierę jeździecką. Na początku kwietnia 1937 r. została uruchomiona 

Grupa Sportu Konnego w CWK w Grudziądzu. Dnia 9 kwietnia rtm. Czerniawski 

został przeniesiony z 17. P. Uł. do utworzonej Grupy. Zgodnie z nowymi zasadami 

zespoły jeźdźców, przygotowywanych do najważniejszych międzynarodowych 

zawodów, powoływane były wcześniej, a szerokiej reprezentacji stwarzano jak 
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najlepsze warunki do treningu. W 1938 r. rozpoczęły się przygotowania do występu 

w kolejnych igrzyskach olimpijskich w Helsinkach w 1940 r. Rtm. Czerniawskiego 

powołano do zespołu Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego razem z rtm. 

Januszem Komorowskim i rtm. Aleksandrem Rylke. Jednym z ostatnich sukcesów 

sportowych rtm. Czerniawskiego było zdobycie I m na koniu Celebes w konkursie 

o nagrodę Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce, podczas 

międzynarodowych zawodów konnych w warszawskich Łazienkach w czerwcu 1939

W konkursie o Puchar Narodów w Warszawie w 1936 r. uczestniczyli (od lewej): 
rtm. Tadeusz Sokołowski na Zbiegu, mjr Wilhelm Lewicki na Dunkanie, por. 
Stanisław Czerniawski na Dionie, por. Michał Gutowski na Warszawiance

Wybuch drugiej wojny światowej przerwał przygotowania do igrzysk 

i przekreślił plany sportowe jeźdźców. Garnizon leszczyński, stacjonujący w rejonie 

przygranicznym, został zaatakowany przez wojska niemieckie już pierwszego dnia 

wojny. 17. P. Uł. znajdował się wówczas na stanowiskach osłonowych, zajętych 

jeszcze w ostatnich dniach sierpnia. Zadaniem 3. szwadronu, którego dowódcą był 

rtm. Stanisław Czerniawski, była obrona Rydzyny. Już o 515 dostał się on pod silny 64 

64 CAW, Depart. Kaw. MSWojsk. 1.300.30.188; 1.300.30.192; dotyczy: Listy kandydatów na igrzyska 
w Helsinkach w 1940 r., k. 53; AP, sygn. I.481.C.6966; „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XII, 
1979 nr 93, s. 349.
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ostrzał artylerii niemieckiej. Przez pierwsze dni września w czasie wycofywania się 

Pułku, szwadron nieustannie toczył walki z przeważającymi siłami wroga. Krytyczna 

była noc z 10 na 11 września. W czasie walk w rejonie wsi Chruślin zginął dowódca 

szwadronu rtm. Stanisław Czerniawski,. Tak długotrwałego i tak nasilonego ognia 3. 

szwadron nie przechodził. (...) Śmierć dowódcy szwadronu, dowódcy plutonu i wielu 
ułanów zrobiła na nas przygnębiające wrażenie...65.

65 P. Bauer, B. Polak: 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich..., s. 58.
66 CAW, AP sygn. 1.481.C.6966; P. Bauer, B. Polak: 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich..., s. 96-97.

Rtm. Stanisław Czerniawski odznaczony był Medalem Dziesięciolecia 

Odzyskania Niepodległości, nadanym rozkazem dziennym 3. Dywizji Kawalerii nr 

18/30 (Leszno, dn. 25 czerwca 1930 r.), Medalem za Wojnę, Medalem 

Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Krzyżem Walecznych, 

Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti 

Militari i Krzyżem Walecznych po raz drugi66.



Henryk Dobrzański „Hubal”
olimpijczyk z Amsterdamu 1928 r. (rezerwowy)

Henryk Feliks Józef Dobrzański urodził się dnia 22 czerwca 1897 r. w Jaśle. 

Pochodził z rodziny szlacheckiej, pieczętującej się herbem Leliwa. Był synem 

Henryka Dobrzańskiego de Hubal (potomek adiutanta ostatniego króla Polski) i Marii 

z książąt Lubienieckich. W jego rodzinie od wielu pokoleń kultywowane były tradycje 

patriotyczne i niepodległościowe; był prawnukiem i wnukiem powstańców z 1830 

i 1863 r. Młody Henryk Dobrzański pierwsze nauki pobierał w rodzinnym domu, 

wiatach 1905-1914 uczęszczał do Szkoły Realnej w Krakowie, którą ukończył 

składając egzamin dojrzałości w 1914 r. Po maturze zapisał się na studia rolnicze 

na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie rozpoczął ich jednak ze względu na wybuch 

pierwszej wojny światowej67.

67 B. Tuszyński: Księga sportowców polskich - ofiar II wojny światowej 1939-1945. Warszawa 1999, 
s. 54.

W 1912 r., jeszcze w trakcie nauki w Szkole Realnej, wstąpił do Drużyn 

Strzeleckich, a w 1914 r. po wybuchu wojny, zgłosił się na ochotnika do Legionów 

Polskich. Otrzymał przydział do 2. Pułku Ułanów, w którym odbył kampanię 

legionową (1915-1917). Wyróżniał się odwagą w czasie walk w bitwie pod 

Stawczanami oraz pod Rarańczą. Po kryzysie przysięgowym został internowany, 

najpierw w obozie Szaldobos, a następnie w Mamajowicach (Mamaesti), 
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gdzie ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych II Brygady Legionów. Pod koniec 

1918 r. uciekł z obozu, powrócił do kraju i wstąpił do Wojska Polskiego, otrzymując 

przydział do 2. Pułku Ułanów Rokitniańskich. Uczestniczył w wojnie polsko- 

-ukraińskiej w 1918 r., dowodząc plutonem kawalerii podczas walk o Lwów. Dnia 

15 maja 1919 r. został mianowany podporucznikiem. W latach 1919-1920 brał udział 

w wojnie polsko-bolszewickiej i wyzwoleniu Pomorza, m.in. Grudziądza i Pelplina. 

Za odwagę i brawurowe czyny na froncie wojennym został czterokrotnie odznaczony 

Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy, 

nadanym przez Naczelnego Wodza, dekretem nr 3346 z dnia 14 maja 1921 r.68.

68 R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 79; H. Sobierajski, A. Dyszyński, „Hubal”. Mjr Henryk 
Dobrzański 1897-1940. Warszawa 1997, s. 39.

69 S. Poręba: Z dziejów kawalerii w Grudziądzu. IX Grudziądzki Sejmik Krajoznawczy. Grudziądz 1989, 
s. 11.

Po wojnie pozostał w wojsku. W 1920 r. awansował do stopnia porucznika, 

w 1921 r. - rotmistrza, a w 1927 r. - majora. W 1920 r. otrzymał przydział do 2. P. 

Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim, gdzie do 1927 r. pełnił 

funkcję dowódcy szwadronu, w latach 1927-1929 służył w 18. P. Ułanów Pomorskich 

w Grudziądzu, następnie został skierowany do 20. P. Uł. w Rzeszowie (1929-1934), 

potem do 2. Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie (1934-1936), gdzie objął 

stanowisko kwatermistrza i ostatecznie do 4. P. Uł. Zaniemeńskich w Wilnie (1936- 

-1939)69.

Częste zmiany przydziałów służbowych były spowodowane trudnym 

charakterem i brakiem pokory wobec przełożonych, co w warunkach służby 

wojskowej było nie do przyjęcia. Silny charakter, duma i poczucie własnej wartości, 

poparte wiedzą i doświadczeniem, zdobytym na frontach wojennych, nie pozwoliły 

Dobrzańskiemu na wypełnianie rozkazów, co do których miał wątpliwości. Wrodzona 

inteligencja i umiejętności fachowe paradoksalnie uczyniły z niego niewygodnego 

oficera, dla którego przełożeni wyznaczyli „boczny tor”. Za niesubordynację był 

karany, np. przeniesieniem do 18. P. Uł.; jako major w 4. P. Uł. pełnił funkcję 

dowódcy szwadronu zapasowego - stanowisko odpowiednie raczej dla porucznika! 

Od 1927 r. do końca życia nie awansował, mimo nieprzerwanej, dwunastoletniej 

służby wojskowej do wybuchu wojny, sukcesów na arenie międzynarodowej 
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w sporcie konnym oraz bohaterskiej i tragicznej walki w czasie drugiej wojny 

światowej, pozostał „żelaznym majorem”.

Henryk Dobrzański jeździł konno od najmłodszych lat, ale sportem 

jeździeckim zainteresował się dopiero na początku lat dwudziestych, kiedy 

w Warszawie i w Grudziądzu zostały utworzone grupy jeźdźców przygotowujących 

się do udziału w igrzyskach w Paryżu w 1924 r., a on sam został włączony do zespołu 

warszawskiego. Ostatecznie nie uczestniczył w polskim debiucie olimpijskim. Jednak 

od tego momentu zaczęło się współzawodnictwo rtm. Dobrzańskiego na krajowych 

i europejskich hipodromach. Największe sukcesy odniósł w 1925 r. Z końmi: Lump, 

Mumm Extra Dry oraz Qui Vive zakwalifikował się do reprezentacji Polski 

na zawody międzynarodowe. Pierwszym sprawdzianem trafności wyboru jeźdźców 

były konkursy hippiczne w Nicei. Okazało się, że cała polska ekipa, w tym także 

Dobrzański na Mumm Extra Dry, doskonale poradziła sobie z rywalami, wygrywając 

Puchar Narodów, pierwszy raz w historii jeździectwa polskiego. Oprócz tego na Qui 

Vive, rotmistrz zwyciężył także w pierwszej serii Wielkiego Konkursu Myśliwskiego 

o Nagrodę Monaco. Jednak największy sukces odniósł w Londynie, dokąd jeźdźcy 

udali się w czerwcu 1925 r. Polska reprezentacja zajęła II m w Pucharze Narodów 

ex aequo z Anglią, ulegając tylko Włochom, a rtm. Dobrzański na Generale 

dwukrotnie pokonał cały parcours bez błędów i wywalczył piękną złotą papierośnicę 

od Księcia Walii z wygrawerowanym napisem The best individual score of all officers 

of all nations jako nagrodę indywidualną dla najlepszego jeźdźca, spośród oficerów 

wszystkich narodów, startujących w zawodach. Bezpośrednio po zawodach 

w Londynie, Polacy uczestniczyli także w konkursach w obozie wojskowym kawalerii 

angielskiej w Aidershot, gdzie rtm. Dobrzański na Generale zdobył pierwszą nagrodę 

w konkursie Militari70.

70 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 77-79; „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. X, 
1974 nr 73, s. 50.
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Polscy oficerowie w Obozie Szkolnym Kawalerii w Grudziądzu w 1926 r. przed 
wyjazdem na konkursy hippiczne do Nicei i Rzymu - od lewej: por. Leon Kon, 
rtm. Henryk Dobrzański, rtm. Michał Antoniewicz, por. Kazimierz Szosland

Przez następnych kilka lat rotmistrz należał do najlepszych jeźdźców w kraju 

i stale kwalifikowany był do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe. 

W 1926 r. do startu w zawodach przygotowywał się w szkole w Grudziądzu 

pod kierunkiem Leona Kona. Uczestniczył w konkursach w Neapolu, Nicei, 

Mediolanie, Rzymie. Odniósł zwycięstwo m.in. w konkursie Prix des Estandes, 

w którym uczestniczyła drużyna składająca się z czterech jeźdźców różnych 

narodowości, zajął II m w konkursie skoków trójkami Premio Fuscaro i III m 

w Pucharze Narodów w Rzymie. W 1927 r. podczas Międzynarodowych Zawodów 

Konnych w Warszawie zdobył I nagrodę w Konkursie rzeki Wisły oraz II - w 

Konkursie im. Prezydenta Rzeczypospolitej w Grudziądzu71.

A. Bogusz: Henryk Dobrzański - Słownik biograjiczny WF. W: „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1987 
nr 4, s. 122-124.’

71
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Rtm. Henryk Dobrzański na Lumpie na zawodach w Nicei w 1926 r.

Bogaty w sukcesy był także olimpijski rok 1928. Wyniki osiągnięte przez 

jeźdźców na zawodach, zorganizowanych w pierwszym półroczu, miały zdecydować 

o składzie reprezentacji na igrzyska w Amsterdamie. Na konkursach w Nicei, 

Dobrzański dosiadał nowych koni: Tucase i Zefira, które okazały się bardzo dobrze 

przygotowane - na Tucase zajął IV m w championacie konia o Nagrodę La Haye, a na 

Zefirze - jedną z siedmiu pierwszych nagród przyznanych ex aequo w konkursie 

o Wielką Nagrodę miasta Nicei; zdobył też wstęgę w konkursie o Nagrodę Monte 

Carlo. Wywalczył także II m w drużynowym Pucharze Narodów w Brukseli, dokąd 

polska ekipa udała się wprost z Lazurowego Wybrzeża. Jednak mimo wielu sukcesów 

i bardzo dobrego przygotowania, mjr Dobrzański nie wziął udziału w rywalizacji 

w olimpijskim WK.K.W w Amsterdamie. Został zakwalifikowany (razem z pełnej krwi 

koniem Tucase) na igrzyska jako zawodnik rezerwowy. Z pewnością był to zawód dla 

ambitnego jeźdźca, a jedynym, choć wątpliwym pocieszeniem był brązowy medal 

wywalczony przez polskich jeźdźców, ale bez jego udziału. We wrześniu 

na Międzynarodowych Zawodach Konnych w Warszawie udowodnił, że był 
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w najwyższej formie, zajmując II m w Konkursie rzeki Wisły, pokonując mistrza 

olimpijskiego z 1920 r. i wicemistrza z 1924 r. Włocha Tommaso Leąuio di Assaba 

oraz jeździecką czołówkę Polski ze srebrnymi i brązowymi medalistami olimpijskimi 

włącznie72.

72 „Jeździec i Hodowca”, 1928 nr 37, s. 256; W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 100-102; 
M. u. H. Dossenbach: König Pferd. B.m.w., b.r.w., s. 332.

Mjr Henryk Dobrzański jako starter na zimowych 
zawodach konnych w Zakopanem w 1932 r.

Mjr Henryk Dobrzański brał udział w wielu konkursach krajowych, m.in. 

w Gdyni. W lipcu 1928 r. oddano do użytku nowy stadion hippiczny na Polance 

Redłowskiej, gdzie w dniach 21 i 22 lipca zorganizowano pierwsze zawody pod 

patronatem Pomorskiego Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni. Zawody te były 

kontynuowane do końca okresu międzywojennego. Regularny cykl miały także 

zimowe konkursy hippiczne w Zakopanem, zapoczątkowane w 1929 r. Wypełniły one 
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prawie półroczną przerwę w startach polskich jeźdźców - od listopadowych zawodów 

w Nowym Jorku do kwietniowych w Nicei. W pierwszych latach organizowania tych 

zawodów, ich uczestnikiem był także mjr Dobrzański. W 1930 r. na koniu Maraton 

zdobył jedną z pierwszych nagród w konkursach podczas II Zimowych Zawodów 

Konnych. Były to jedne z ostatnich zawodów, w których brał udział. Wycofał się 

ze współzawodnictwa sportowego, choć próbował jeszcze swoich sił w rywalizacji 

w wyścigach na torach, ale bez większych sukcesów. Posiadał uprawnienia 

instruktorskie w jeździectwie, które wykorzystywał w praktyce. Był instruktorem 

jazdy konnej m.in. Zofii Sikorskiej, córki gen. Władysława Sikorskiego7’.

Dnia 3 czerwca 1930 r. w kościele 00. Kapucynów w Krakowie, mjr Henryk 

Dobrzański zawarł związek małżeński. Jego żoną została Zofia Zakrzeńska, 

siostrzenica gen. dyw. Stanisława Hallera, spokrewniona także z gen. br. Józefem 

Hallerem. Po uroczystości zaślubin państwo młodzi opuścili kościół pod szpalerem 

z szabli i udali się na przyjęcie weselne, które odbyło się w Grand Hotelu 

w Krakowie. W 1932 r. urodziła się jedyna córka Dobrzańskich - Krystyna, której syn 

wiele lat później otrzymał imię sławnego dziadka73 74.

73 „Konie i Rumaki”, 1998 nr 12, s. 25; „Koń Polski”, 1978 nr 1, s. 50; R. Wryk: Sport olimpijski..., s. 80.
74 A. Bogusz: Henryk Dobrzański..., s. 122-124; H. Sobierajski, A. Dyszyński: „Hubal"..., s. 70-71.

B. Tuszyński: Księga sportowców polskich..., s. 55.

Henryk Dobrzański był z pewnością wyjątkową postacią wśród polskich 

jeźdźców-olimpijczyków Drugiej Rzeczypospolitej. W opinii starszego kolegi, mjr. 

Adama Królikiewicza: Był twardym, dzielnym ryzykantem o porywczym, a nawet 

gwałtownym usposobieniu, nieustępliwym i ambitnym (...) Charakter niepohamowany, 

trudny do ujęcia w karby dyscypliny wojskowej, urodziwy watażka o jasnych włosach 

i złotym sercu15. Z powodu tego charakteru i licznych nieporozumień z wyższymi 

stopniem oficerami, Dobrzańskiemu zamknięto drogę do awansu.
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Jedno z nielicznych zdjęć uśmiechniętego mjr. Henryka Dobrzańskiego

W czasie kampanii wrześniowej był zastępcą dowódcy 110. Rezerwowego 

Pułku Ułanów, a u jej schyłku objął dowództwo pułku, przebijając się z Wilna 

do Warszawy. W trakcie marszu jednostka stoczyła kilkanaście potyczek z wojskami 

Wehrmachtu oraz brała udział w obronie Grodna przed wkraczającymi ze wschodu 

wojskami sowieckimi. Nie zaakceptował decyzji o zaprzestaniu walk. Toczył bitwy 

w Górach Świętokrzyskich, potem w lasach opoczyńskich i tomaszowskich. 

Dowodził, pod przyjętym pseudonimem „Hubal”, Oddziałem Wydzielonym Wojska 

Polskiego, który stał się pierwszym oddziałem partyzanckim drugiej wojny światowej. 

Zadał Niemcom dotkliwe straty, odnosząc zwycięstwa w potyczkach i większych 

bitwach, sam będąc nieuchwytnym. Nazywali go der tolle Major - szalony major, 

pojawiał się w najmniej oczekiwanym momencie i atakował błyskawicznie. 

Zignorował rozkazy płk. Leopolda Okólickiego, delegata Komendy Głównej ZWZ 
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(marzec 1940 r.) oraz gen. Stefana Roweckiego (pseud. „Grabica”, później także 

„Grot”), Komendanta Obszaru nr 1 (Warszawa) 7N/Z, nakazujące rozwiązanie 

oddziału, dając jednocześnie swoim podkomendnym swobodę wyboru decyzji. 

Na rozkaz ów odpowiedział w charakterystyczny dla siebie sposób: Żadnego Grabicy 

nie znam i znać nie chcę. Rozkazy takowe mam w d... i na przyszłość przyjmować nie 

będę. Z grupą liczącą 72 ochotników walczył nieprzerwanie do końca kwietnia 1940 

r., przyjmując pełną odpowiedzialność za tragedię wspomagających go mieszkańców 

wsi, pacyfikowanych później przez Niemców. Stał się bohaterem kontrowersyjnym, 

niewygodnym „partyzantem” dla organizującego podziemną armię Związku Walki 

Zbrojnej (utworzonego na początku 1940 r.). Mjr Henryk Dobrzański, uczestnik 

igrzysk olimpijskich w Amsterdamie, zginął dnia 30 kwietnia 1940 r. pod Anielinem. 

Miejsce jego pochówku nie jest jednak znane. Symboliczna mogiła znajduje się 

na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach76.

76 H. Sobierajski: Szlakiem Henryka Dobrzańskiego „Hubala". Warszawa 1990, s. 84.
77 Tamże, s. 89.

Kiedy informacja o śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego potwierdziła się, 

hubalczycy wydali komunikat następującej treści: (...) Dnia 30.04.1940 r. o godz. 5in 

rano, w skutek zdrady, Niemcy zaskoczyli oddział (...) oddali serię strzałów, zabijając 

naszego dowódcę mjr. Hubała-Dobrzańskiego i kpr. „ Rysia ”.

Major Hubal nie żyje. (...) Zginął człowiek, który swej przysięgi żołnierskiej 

nie złamał, honoru polskiego żołnierza nie splamił.

(...) Wiemy, że sami nie przywrócimy wolności, ale dla historii potrzebny jest 

dowód, że znalazł się w Polsce człowiek, który oparł się ogólnej psychozie strachu. 

Niech nasi następcy wiedzą, że nie wszyscy w tych tragicznych dla naszej Ojczyzny 

chwilach opuścili ręce, że był jeden, który honor żołnierza i Polaka cenił ponad życie. 

Ta świadomość dla przyszłych pokoleń warta jest i tych spalonych przez Niemców wsi, 

po bojach w pow. koneckim i tych niewinnych ofiar ludności cywilnej, w bestialski 

sposób pomordowanej.

Major Hubal nie żyje. Niech cały naród zda sobie sprawę, że stracił w nim 

jednego z najbardziej wartościowych ludzi. Ludzi, którzy czynami a nie słowami 

dowodzili swojej wartości77.
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W 1966 r., w dwudziestą szóstą rocznicę śmierci, uchwałą Rady Państwa PRL 

z dnia 22 kwietnia 1966 r. nr 0/154 (L.dz. 159/66) mjr Henryk Dobrzański został 

odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari IV klasy. Krzyż z rąk 

Mieczysława Moczara odebrała córka Majora Krystyna Sobierajska. W 1990 r. 

Rozkazem Personalnym nr 45 Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 

awansowano go do stopnia pułkownika78.

78 H. Sobierajski, A. Dyszyński: „Hubal”..., s. 139.

Pod Anielinem znajduje się pamiątkowy obelisk, wykonany wg projektu 

Wiesława Śniadeckiego i Marka Markowskiego, poświęcony Henrykowi 

Dobrzańskiemu. Od 1967 r. organizowane są różnego rodzaju imprezy harcerskie, 

turystyczne i sportowe, mające na celu zapoznanie młodych ludzi z patriotyczną 

działalnością Hubala. W 1988 r. w Radomiu powstało Towarzystwo Pamięci mjr. 

Henryka Dobrzańskiego i Jego Żołnierzy, a dnia 21 sierpnia 2004 r. w Końskich 

odsłonięto pomnik Hubala. Imię bohatera przybrało ponad dwadzieścia szkół w 

Polsce, a także szczepy i drużyny harcerskie. Pamięć o majorze Henryku 

Dobrzańskim jest nadal kultywowana w wielu różnych środowiskach.



Zdzisław Dziadulski
olimpijczyk z Paryża 1924 r. i Amsterdamu 1928 r.

Zdzisław Dziadulski urodził się dnia 5 grudnia 1896 r. w Krakowie. Był 

synem Leona i Katarzyny z Korneckich. Kształcił się w Krakowie w szkole realnej, 

którą ukończył egzaminem maturalnym w 1917 r. W latach szkolnych zaangażował 

się w działalność młodzieżowych organizacji niepodległościowych. Był członkiem 

Drużyny Strzeleckiej i Związku Strzeleckiego w Zakopanem. Po wybuchu pierwszej 

wojny światowej, wstąpił do Legionów Polskich i jako żołnierz 1. Pułku Ułanów 

Władysława Beliny Prażmowskiego, walczył na froncie. Po kryzysie przysięgowym, 

w lipcu 1917 r. jako austriacki poddany, wcielony został do armii austriackiej, 

w której służył do września 1918 r.79.

R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 86.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w listopadzie 1918 r. zgłosił się 

do dowódcy formującego się 1. Pułku Ułanów (później Szwoleżerów), ówczesnego 

mjr. Gustawa Orlicz-Dreszera. W szeregach tego pułku walczył w wojnie polsko- 

-bolszewickiej, dwukrotnie będąc ciężko ranny. Za udział i bohaterstwo w wojnie, 

został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz czterokrotnie Krzyżem 

Walecznych. Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego 1. Pułk 

Szwoleżerów, który później przyjął imię Józefa Piłsudskiego, był macierzystym 

pułkiem Zdzisława Dziadulskiego. Często jednak był delegowany na różnego rodzaju

79
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kursy dokształcające, zwykle do Obozu Szkolnego Kawalerii (później Centrum 

Wyszkolenia Kawalerii) w Grudziądzu, gdzie ukończył m.in. kurs instruktorów jazdy 

(1925 r.) jak i kurs ujeżdżenia. W 1921 r. Dziadulski został awansowany 

na podporucznika, w 1923 r. - na porucznika, w 1925 r. - na rotmistrza, a w 1932 r. - 

- na majora. W latach 1934-1936 pełnił w pułku funkcję kwatermistrza, a później 

został zastępcą dowódcy pułku80.

B. Tuszyński: Księga sportowców polskich..., s. 59-60; R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 86;
H. Łysakowska: Jeźdźcy..., s. 27.

Rtm. Zdzisław Dziadulski na Zefirze - Grupa Przygotowawcza Sportu Konnego, 
Warszawa 1925 r.

Jeździectwo sportowe uprawiał od początku lat dwudziestych, odnosząc liczne 

sukcesy nie tylko w rywalizacji na arenie krajowej, ale także międzynarodowej. 

W 1922 r. jako jeździec o wyjątkowych umiejętnościach, został włączony do 

specjalnej grupy olimpijskiej, utworzonej przy 1. Pułku Szwoleżerów w Warszawie, 

która pod kierunkiem mjr. Karola Rómmla przygotowywała się do udziału 

w igrzyskach olimpijskich w 1924 r. Z grupy warszawskiej oraz z trenującej 

równolegle grupy grudziądzkiej, wyłonieni zostali jeźdźcy, reprezentujący Polskę 

w jej debiucie olimpijskim na igrzyskach w Paryżu. Polscy jeźdźcy uczestniczyli 

w dwóch konkurencjach olimpijskich - konkursie skoków przez przeszkody o Puchar
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Narodów oraz w WKKW. Do konkursu o Puchar Narodów zakwalifikowany był: por. 

Zdzisław Dziadulski na koniu Zefir, mjr Karol Rómmel na Faworycie, por. Adam 

Królikiewicz na Picadorze i por. Kazimierz Szosland na Jacku81.

CA W, Depart. Kaw. MSWojsk., sygn. 1.300.30.192; dotyczy: Składu reprezentacji Polski na igrzyska 
olimpijskie w Paryżu w 1924 r., k. 115; R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 225.

Por. Zdzisław Dziadulski na Zefirze w olimpijskim Pucharze Narodów w Paryżu 
w 1924 r.

Mimo, że Polacy po raz pierwszy uczestniczyli w rywalizacji olimpijskiej, 

reprezentanci jeździectwa znani byli już na hipodromach europejskich, ponieważ 

od 1923 r. z sukcesami startowali w wielu konkursach hippicznych, m.in. w Nicei. 

Bezpośrednio przed igrzyskami, w lipcu 1924 r. por. Dziadulski uczestniczył 

w zawodach w Szwajcarii. Lokalna prasa w bardzo pochlebnych słowach 

komentowała jazdę polskich zawodników. Było prawdziwą ucztą dla oka śledzenie

81
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ewolucji polskich oficerów, co z godną podziwu łatwością i pewnością przesadzali 

przeszkody, tym bardziej, że stanowili oni wyraźny kontrast z nieco masywniejszym, 

szwajcarskim sposobem jazdy (...) Zdawało się, że jeźdźcy i lekkie, pełne gracji konie, 

zważeni byli na złotej wadze i ściśle do siebie dopasowani .

Olimpijski konkurs skoków zorganizowano na stadionie w Colombes 

w ostatnim dniu igrzysk. Uczestniczyło w nim 43 jeźdźców z 15 krajów. Por. 

Zdzisław Dziadulski dosiadał najsłabszego konia w polskiej ekipie. Parcours był 

trudny, o czym świadczył fakt, że żaden z zawodników nie pokonał go bez błędu. 

Dziadulski na Zefirze popełnił kilka błędów, za które zebrał 30,5 punktów karnych 

i został sklasyfikowany na XXVIII m (Królikiewicz był III, Rómmel - X, a Szosland 

- XXXII). Zespołowo polska ekipa jeździecka zajęła w Pucharze Narodów VI mx'.

Grupa polskich jeźdźców na zawodach w Londynie w 1925 r. Od lewej: rtm. Adam 
Królikiewicz, rtm. Zdzisław Dziadulski, płk Karol Rómmel, rtm. Henryk 
Dobrzański, por. Kazimierz Szosland

W następnych latach rtm. Zdzisław Dziadulski wielokrotnie reprezentował 

barwy narodowe w różnego rodzaju konkursach hippicznych w kraju i zagranicą,

82 B. Tuszyński: Księga sportowców polskich..., s. 61.
83 H. Łysakowska: Jeźdźcy..., s. 26. 
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m in w Aidershot, Londynie, Lucernie, Mediolanie, Neapolu, Nicei, Rzymie 

i Warszawie. W 1926 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 

za podniesienie poziomu sportowego w wojsku oraz propagandę Polski na świecie. 

Uzasadnienie wniosku zawierało następującą opinię o rtm. Dziadulskim: ...przyjmując 

udział w międzynarodowych zawodach konnych w Nicei, Rzymie, Neapolu 

i Mediolanie w 1926 r., przyczynił się w znacznym stopniu, dzięki swej energii, 

umiejętności i pracy położonej w dziedzinie sportu konnego, do osiągnięcia wybitnych 

wyników przez polską ekipę za granicą, gdzie kawalerzyści polscy zyskali sympatię 

szerokich sfer społeczeństwa we Francji i we Włoszech, przyczyniając się w znacznym 
stopniu do propagandy Polski za granicą4.

Polscy oficerowie w Obozie Szkolnym Kawalerii w Grudziądzu w 1926 r. przed 
wyjazdem na konkursy hippiczne do Nicei i Rzymu - od lewej: rtm. Adam 
Królikiewicz, mjr Michał Toczek, rtm. Edmund Chojecki, rtm. Zdzisław Dziadulski

W 1928 r. rtm. Dziadulskiego jeszcze raz powołano do reprezentacji Polski na 

'grzyska olimpijskie. Z koniem The Lad został zgłoszony jako zawodnik rezerwowy

B- Tuszyński: Księga sportowców polskich..., s. 60-61. 
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do olimpijskiego konkursu skoków o Puchar Narodów w Amsterdamie. Ostatecznie 

w rywalizacji nie wystartował, ale Polska drużyna święciła triumfy, zdobywając 

wówczas wicemistrzostwo olimpijskie. W grudniu 1935 r. w CWK w Grudziądzu 

została utworzona Grupa Sportu Konnego, w której zawodnicy przydzieleni byli 

do poszczególnych konkurencji jeździeckich: skoków przez przeszkody lub WKKW. 

Mjr Zdzisław Dziadulski znalazł się w szerokiej grupie jeźdźców, objętych 

przygotowaniem do igrzysk w Berlinie. Z grupy zawodników trenujących skoki przez 

przeszkody pod kierunkiem mjr. Adama Królikiewicza, wyłoniona została następnie 

reprezentacja na igrzyska olimpijskie. Niestety Dziadulski się do niej nie 

zakwalifikował85.

85 J. Smoleński (red.): Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Zarys dziejów Szkół Kawalerii Polskiej. 
W: „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, tom XIII, 1980 nr 97/98, s. 272.

86 B. Tuszyński: Księga sportowców polskich..., s. 61; R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w' Polsce..., 
s. 152,216.

87 B. Tuszyński: Księga sportowców polskich..., s. 60-61.

Wielokrotnie uczestniczył w zawodach międzynarodowych, pięciokrotnie brał 

udział w zawodach jeździeckich o Puchar Narodów, trzykrotnie był w drużynie, która 

to trofeum zdobyła. Ogółem startował w ponad sześćdziesięciu konkursach 

hippicznych i zawodach Militari, często zajmując czołowe lokaty. Był bardzo ceniony 

jako instruktor jazdy konnej i sportowiec. Płk dypl. Bolesław Wieniawa- 

-Długoszowski scharakteryzował swojego oficera jako (...) instruktora drobiazgo

wego, metodycznego, starannego i pilnego; umiejącego znaleźć środki, by trafić 

do podwładnego i wpoić mu żądane wiadomości..., inteligentnego i rozumiejącego 

konia. W 1935 r. Polski Związek Jeździecki przyznał mjr. Zdzisławowi 

Dziadulskiemu Złotą Wielką Odznakę Jeździecką za udział w igrzyskach i ukończenie 

rywalizacji olimpijskiej86.

Uczestniczył w kampanii wrześniowej w stopniu podpułkownika kawalerii, 

był w tym czasie zastępcą dowódcy pułku ułanów, formowanego od dnia 9 września 

w Garwolinie. Nieznany był szlak bojowy ppłk. Zdzisława Dziadulskiego 

i okoliczności, w jakich trafił do sowieckiej niewoli. Wiadomo jednak, że został 

zamordowany w gmachu Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (Narodnyj 

Komissariat Wnutriennych Dieł, dalej: NKWD) w Charkowie w 1940 r., a jego 

nazwisko znalazło się na liście jeńców Starobielska. Przeżył 44 lata87.
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Zdzisław Dziadulski był doskonałym sportowcem, odważnym żołnierzem, 

nietuzinkowym człowiekiem. Był bardzo wysoko oceniany przez swoich 

przełożonych jako wybitny charakter o wysokim poczuciu honoru, żywej inteligencji, 

zdolnościach kierowniczych (gen. bryg. Stefan Kasprzycki), jako dowódca 

o niezwykłej umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji (płk dypl. 

Bolesław Wieniawa-Długoszowski).





Michał Gutowski
olimpijczyk z Berlina 1936 r.

Michał Mieczysław Wojciech Gutowski urodził się dnia 14 września 1910 r. 

w Maciszewicach (parafia Błaszki) w powiecie kaliskim. Był synem Bronisława 

Mieczysława i Marii Elżbiety z Jażdżewskich88. Kiedy Michał miał kilka lat, rodzice 

razem z czterema synami i córką przeprowadzili się do majątku Jesionna 

pod Sieradzem, gdzie Gutowski spędził młodość. Podczas wojny polsko- 

-bolszewickiej, mając zaledwie 10 lat, zgłosił się jako ochotnik, ze starszym o 12 lat 

bratem Andrzejem, do formującego się w Kaliszu 203. Pułku Ułanów. Mimo nakazu 

powrotu do domu, bracia ukryli się w sianie przeznaczonym dla koni w jednym 

z wagonów pociągu wojskowego. Zdekonspirowani przez obsługę pociągu, zostali 

wysadzeni przy posiadłości rodziców89.

Edukację rozpoczął w rodzinnym domu, gdzie uczył go przybrany syn 

dziadka, przygotowując do nauki w szkole. Po ukończeniu znanego i cenionego 

Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w latach 1923-1928 

kontynuował naukę w Korpusie Kadetów Nr 1 we Lwowie, gdzie złożył egzamin 

dojrzałości typu matematyczno-przyrodniczego przed Państwową Komisją

Bronisław Mieczysław Gutowski jako ppor. rezerwy został zamordowany przez Sowietów 
w Charkowie w kwietniu 1940 r.; Maria Gutowska w czasie wojny prowadziła w okupowanej Francji, 
polski ośrodek Czerwonego Krzyża, a po wojnie mieszkała w Domu Polskim w Beckenham, 

m na południe od Londynu. Zob. „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XIII, 1980 nr 97/98, s. 48.
Relacja ustna gen. Michała Gutowskiego uzyskana przez autorkę dnia 13.09.2000 r. w Warszawie. 



72 Jeźdżcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej

Egzaminacyjną. Ponieważ od dzieciństwa marzył o karierze wojskowej, w 1928 r. 

wstąpił do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, którą ukończył w 1930 r., 

uzyskując w dniu promocji oficerskiej 15 sierpnia, stopień podporucznika i przydział 

do 17. P. Uł. Wielkopolskich, stacjonującego w nadgranicznym garnizonie w Lesznie. 

Dnia 1 stycznia 1932 r. ppor. Michał Gutowski awansował na porucznika. W opinii 

dowódcy pułku ppłk. Aleksandra Pragłowskiego był to wybitny oficer, niezwykle 

utalentowany; rokuje dużą przyszłość; świetny jeździec, zażywający już obecnie dużą 

sławę hippiczną0.

Dnia 19 października 1934 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego na obwód Żerków, 

por. Michał Gutowski zawarł związek małżeński z Zofią Marią Elżbietą Skarżyńską, 

której rodzice pochodzili spod Jarocina. Państwo Gutowscy mieli dwóch synów: 

Piotra Stanisława (ur. 17 listopada 1935 r. w Lesznie) oraz Marka (daty i miejsca 

urodzenia nie udało się ustalić)90 91.

90 CAW, AP sygn. 7356+9209; J. Świgoń: Życiorys z kulbaką związany. W: „Konie i Rumaki”, 1999 
z dn. 1.1 L, s. 20.

91 CAW, AP sygn. 7356+9209; Zofia Gutowska zmarła w 1999 r. w Kanadzie; Piotr Gutowski mieszka 
w Kanadzie, był zawodowym pilotem. Zob. W. S. Domański: Ostatni Mohikanin. W: „Koń Polski”, 
1995 nr 3, s. 2.

92 R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 287.

Sport jeździecki zaczął uprawiać pod koniec lat dwudziestych XX w., 

a pierwsze sukcesy na arenie ogólnopolskiej odniósł na początku lat trzydziestych. 

W 1933 r. był w reprezentacji swojego macierzystego pułku, który w Mistrzostwach 

Armii Polskiej Militari, rozgrywanych w Baranowiczach, zajął II m. W składzie ekipy 

oprócz por. Gutowskiego, który startował na Pilicy byli także: por. Stanisław 

Czerniawski na Walnym i por. Romuald Dowbór na Wdzięcznej. Rok później 

na zawodach Militari, zorganizowanych w Hrubieszowie, 17. P. Uł. Wielkopolskich 

w tym samym składzie, uzupełnionym jeszcze o por. Piotra Laskowskiego na Wasanie 

wywalczył tytuł Mistrza Armii, pokonując 15 innych ekip. Por. Michał Gutowski 

odniósł wówczas swój pierwszy indywidualny sukces, zdobywając tytuł 

Indywidualnego Mistrza Armii92.

Wiosną 1933 r. niespełna 23-letni por. Gutowski otrzymał zaproszenie 

do wzięcia udziału w międzynarodowych zawodach jeździeckich w Warszawie. 

Na prośbę samego Gutowskiego, dowódca pułku płk Aleksander Radwan-Pragłowski, 
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nie udzielił zgody ze względu na brak doświadczenia i odpowiedniego przygotowania 

do tej rangi zawodów. Jednak już w następnym roku z powodzeniem uczestniczył 

w rywalizacji w warszawskich Łazienkach, odnosząc zwycięstwo na Warszawiance 

w międzynarodowym Konkursie Otwarcia w serii dla koni, które nie wygrały trzech 

pierwszych miejsc w poprzednich zawodach4'.

Polska reprezentacja na zawodach w Rydze w 1934 r. Od lewej: mjr 
W. Lewicki, kpt. Z. Ruciński, por. S. Czerniawski, por. J. Komorowski i por. 
M. Gutowski

Na tych zawodach por. Gutowski debiutował w reprezentacji Polski 

w konkursie o Puchar Narodów. Obok Gutowskiego na Warszawiance w skład ekipy 

weszli także: mjr Wilhelm Lewicki na Kikimorze, kpt. Franciszek Mrowec 

na Moskalu oraz kpt. Zygmunt Ruciński na Roksanie. Polacy ulegli wówczas jedynie 

Niemcom, a mając tyle samo punktów karnych co Francuzi, podzielili z nimi miejsce 

U i III. W następnych latach por. Gutowski jeszcze sześciokrotnie był członkiem 

narodowej reprezentacji, rywalizującej o Puchar Narodów (w 1934 r. w Rydze 

i Tallinie, 1935 r. w Lucernie i Spa, w 1936 r. w Warszawie i w Rydze). Trzykrotnie, 

wraz z kolegami udało mu się ten Puchar wywalczyć - w 1934 r. w Tallinie z: por. 

S. Czerniawskim na Dionie, por. J. Komorowskim na Owocu, mjr. W. Lewickim 

na Dunkanie i kpt. Z. Rucińskim na Reszce, w 1935 r. w Spa z: por. J. Komorowskim 

na Wizji, por. J. Mossakowskim na Wenecji oraz rtm. K. Szoslandem na Mylordzie, * 

93 .Relacja ustna gen. Michała Gutowskiego uzyskana przez autorkę dnia 13.09.2000 r. w Warszawie.
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w 1936 r. w Rydze z: por. J. Komorowskim na Dunkanie, rtm. S. Kuleszą na Zefirze 

oraz rtm. T. Sokołowskim na Zbiegu. Por. Gutowski dosiadał w tych konkursach siwej 

klaczy Warszawianka, która była prywatną własnością jeźdźca94.

94 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 189-190, 207, 227, 246.
95 J. Smoleński (red.): Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Zarys dziejów Szkół Kawalerii..., s. 272; relacja 

ustna gen. Michała Gutowskiego uzyskana przez autorkę dnia 13.09.2000 r. w Warszawie.

Wobec zbliżających się igrzysk XI Olimpiady w Berlinie w 1936 r., 

Departament Kawalerii MSWojsk. zdecydował o ponownym utworzeniu grupy 

olimpijskiej w CWK w Grudziądzu. W grudniu 1935 r. szkolenie rozpoczęła drużyna 

jeździecka, którą podzielono na dwa zespoły, przygotowujące się do WKKW oraz 

konkursu skoków przez przeszkody. Jednym z jeźdźców zakwalifikowanym 

do olimpijskiej grupy skoczków był por. M. Gutowski. Znaleźli się w niej również: 

por. S. Czerniawski, mjr Z. Dziadulski, por. J. Komorowski, mjr W. Lewicki oraz rtm. 

T. Sokołowski. Instruktorem działu skoków został mjr A. Królikiewicz. Kwalifikacja 

do grupy olimpijskiej była dla Gutowskiego dużym wyróżnieniem, ponieważ był 

jednym z najmłodszych kandydatów na igrzyska, ale biorąc pod uwagę jego 

osiągnięcia w ostatnich latach, w pełni zasłużonym. Niestety w styczniu 1936 r. uległ 

on bardzo poważnemu wypadkowi podczas treningu z koniem, w wyniku którego 

konieczna była kilkumiesięczna hospitalizacja (miał złamane lewe udo, zgniecioną 

klatkę piersiową i pękniętą czaszkę). Szanse na udział w igrzyskach stały się znikome. 

Jednak Gutowski przezwyciężył skutki wypadku. Po trzech miesiącach leczenia 

w szpitalu, został zwolniony na własne żądanie i wrócił do CWK w Grudziądzu, aby 

od połowy kwietnia wznowić treningi95.

Konkurs skoków przez przeszkody o Puchar Narodów na igrzyskach 

olimpijskich w Berlinie rozpoczął się dnia 16 sierpnia. Ostatecznie Polskę 

reprezentowali w tej rywalizacji: por. M. Gutowski na Warszawiance, por. 

J. Komorowski na Dunkanie oraz rtm. T. Sokołowski na Zbiegu II. Parcours był 

wyjątkowo trudny. Żadnemu z zawodników nie udało się ukończyć go bez błędu. 

Na niewielkim placu rozstawionych było 20 przeszkód, w wyniku czego miejscami 

były one bardzo skupione, a jeźdźcy zmuszeni byli pokonywać je z małego najazdu, 

dlatego najbardziej korzystne wydawało się prowadzenie konia w szybkim tempie. 

Gutowski na polecenie mjr. Królikiewicza pojechał ostrożnie i w niezbyt szybkim
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tempie, co okazało się dużym błędem, ponieważ Warszawianka po raz pierwszy 

w karierze sportowej odmówiła skoku na trzeciej części szeregu, a jeździec został 

zdyskwalifikowany. Pozostałym polskim zawodnikom również się nie powiodło 

i ostatecznie reprezentacja nie została sklasyfikowana w punktacji zespołowej. 

Gutowski wiele razy powtarzał, jak bardzo żałuje, że wstrzymywał konia. Był 

przekonany, znając możliwości swojego konia, że Warszawianka nie tylko mogła 

pokonać parcours, ale zrobiłaby to w dobrym stylu96.

CAW, Dziennik Rozkazów, sygn. 1.340.40/8, Rozkaz dzienny nr 168 na dzień 29 lipca 1936 r.; 
dotyczy: Wyjazdu polskiej ekipy jeździeckiej na igrzyska olimpijskie do Berlina.

Ekipa jeźdźców i strzelców na igrzyskach w 1936 r. W mundurach od lewej stoją: 
por. Janusz Komorowski, por. Michał Gutowski, od prawej: rtm. Seweryn 
Kulesza (1), rtm. Henryk Roycewicz (4), siedzą od prawej: mjr Adam 
Królikiewicz (1), płk Tadeusz Komorowski (2)

Sposób jazdy polskich zawodników na igrzyskach w Berlinie wzbudził 

zdziwienie. Niemiecki hipolog Gustaw Rau scharakteryzował jazdę Polaków w swojej 

książce pt. Die Reitkunst der Welt an den Olympischen Spielen 1936. W rywalizacji 

o Puchar Narodów... polscy jeźdźcy, którzy dotąd odznaczali się zwykle tak wspaniałą 

sprężystością, subtelnym wyczuciem i idealnym zgraniem z koniem, wykazali nagle

96
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zupełny brak aktywności w jeździe. Widocznie ogólne zdenerwowanie i im się 

udzieliło, przez co stracili swobodę i opanowanie97.

97 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 261.

Por. Michał Gutowski na klaczy Warszawianka w drużynowym 
konkursie skoków o Puchar Narodów na igrzyskach w Berlinie 
w 1936 r.

Po igrzyskach w Berlinie por. Gutowski poprosił o zwolnienie z Grupy Sportu 

Konnego, stacjonującej i trenującej w CWK w Grudziądzu i wrócił do swojego 

macierzystego 17. P. Uł. w Lesznie, w którym cieszył się bardzo dobrą opinią. Jeden 

z jego przełożonych, płk Ignacy Kowalczewski napisał: Jest to oficer o bardzo żywym 

temperamencie, o charakterze gwałtownym, impulsywnym, przy tym czupurny 

i zawzięty - po prostu o chorobliwej ambicji. Bardzo zdolny i inteligentny. 

Przedstawia sobą idealny typ dowódcy kawalerii na wojnie, z ogromną fantazją, 

wściekłą odwagą i ryzykiem. Bardzo szybko orientuje się w sytuacji bojowej i szybko 
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i trafnie decyduje. W każdej walce, np. sportowej przejawia zaciekły upór i nie zraża 

się niepowodzeniami. Bardzo dobry instruktor i dowódca plutonu. Bardzo dobry 

jeździec i instruktor jazdy konnej. Przewiduję go na dowódcę szwadronu. Zaliczam go 

do oficerów wyróżniających się ze względu na talent dowódczy, wybitne zdolności 

ogólne i obowiązkowość w pracy. Gutowski nie zrezygnował z uprawiania sportu 

jeździeckiego i z udziału w zawodach, ale chciał więcej czasu poświęcić na 

studiowanie zagadnień wojskowości, miał ambicje podnoszenia swoich kwalifikacji 

wojskowych, czego naturalną konsekwencją było ukończenie Wyższej Szkoły 

Wojennej w Warszawie. Ponadto, w tym okresie był już żonaty - był mężem i ojcem, 
i chciał być bliżej rodziny. Służba w pułku w Lesznie dawała mu takie możliwości9’'.

Dnia 1 stycznia 1939 r. otrzymał awans na rotmistrza oraz dowództwo 

¡.szwadronu 17. P. Uł. We wrześniu 1939 r. po pierwszych bojowych kontaktach 

z oddziałami Werhmachtu i lokalnymi dywersantami niemieckimi, 17. P. Uł. im. 

Bolesława Chrobrego wraz z armią Poznań maszerował na Kutno. Szwadron rtm. 

Gutowskiego po patrolach w rejonie Zbąszynia, pojechał w kierunku Konina, Turka, 

Uniejowa, a dalej Kutna i Łowicza. W dniach od 5 do 12 września brał udział 

w bitwie nad Bzurą, a jego szwadron wsławił się zwłaszcza nocną szarżą w rejonie 

Walewic, gdzie na rozkaz gen. Abrahama szarżował na Niemców, ulokowanych 

na drewnianym moście, uzbrojonych w karabiny maszynowe i moździerze. W czasie 

walki rtm. Gutowski został ciężko ranny, ale mimo to dalej prowadził swój oddział. 

Straty szwadronu i całego pułku były bardzo duże, ale zdobyto wówczas wiele 

cennego uzbrojenia i środków transportu. Rannemu dowódcy 1. szwadronu dziękował 

osobiście gen. Roman Abraham .. .za piękną postawę Pana szwadronu. Dzięki Pana 

akcji mamy to piękne zwycięstwo. Nagrodą dla rtm. Gutowskiego było też 

niewątpliwie spotkanie z żoną i synami, którzy schronili się przed Niemcami 

w walewickim pałacu98 99.

98 CAW, AP, sygn. 7356+9209; relacja ustna gen. Michała Gutowskiego uzyskana przez autorkę dnia 
13.09.2000 r. w Warszawie.

99 S. Zakrzewski, Z. Godyń (red.): Szlakiem ułanów Chrobrego. Zarys historii 17. Pułku Ułanów 
im. Króla Bolesława Chrobrego. Londyn 1973, s. 146; J. Gaj: Michał Gutowski - kariera zawodowa 
i sportowa. W: R. Wasztyl (red.): Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej 
Rzeczypospolitej. Kraków 2002, 329-338.
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Po krótkim pobycie w szpitalu, od dnia 17 września z resztkami Pomorskiej 

Brygady Kawalerii pod dowództwem płk. Jerzego Jastrzębskiego przedzierał się przez 

Puszczę Kampinoską do Warszawy, a po jej kapitulacji wpław przez Wisłę koło Góry 

Kalwarii (w rejonie Kurowa) na Lubelszczyznę, gdzie ostatecznie zdjął mundur 

(19 października). Wrócił do Wielkopolski, gdzie od początku grudnia działał 

w rejonie Jarocina w organizacji gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. 

W połowie grudnia został aresztowany, a następnego dnia skazany na śmierć przez 

rozstrzelanie. Udało mu się uniknąć kary, ponieważ niemiecki dowódca - 

kawalerzysta, zmienił rozkaz i zwolnił go z aresztu. Od grudnia do marca 1940 r. rtm. 

Gutowski działał w warszawskiej organizacji pod nazwą Muszkieterowie. Był 

kurierem w rejonie Poronina na Słowację i Węgry, a następnie przedostał się 

z raportami do Francji (kwiecień-maj 1940 r.), gdzie w połowie czerwca został 

przydzielony do 10. Pułku Strzelców Konnych (jednostka zmotoryzowana). 

Po kapitulacji Francji został ewakuowany w rejonie Bordeaux do Wielkiej Brytanii. 

W Szkocji odbył szkolenie w sławnej później Dywizji Pancernej gen. Stanisława 

Maczka, z którą brał udział w operacji normandzkiej. W dniach od 8 do 21 sierpnia, 

jako dowódca szwadronu pancernego, Gutowski uczestniczył w bitwie pod Falaise, 

a następnie jako zastępca dowódcy 2. Pułku Strzelców Konnych (pancernego), 

w wyzwoleniu Belgii i Holandii. W okresie od grudnia 1944 r. do kwietnia 1945 r. 

dozorował okolice rzeki Mozeli. Dowodził oddziałem specjalnym na Wilhelmshaven, 

a po zakończeniu działań wojennych dużym obozem w Niemczech, liczącym 6 tys. 

żołnierzy, w tym także dwoma pułkami angielskimi. Do 1947 r. służył w brytyjskich 

wojskach okupacyjnych w Niemczech, a następnie ewakuowany został do Wielkiej 

Brytanii1"0.

W czasie działań zbrojnych drugiej wojny światowej, Michał Gutowski 

kilkakrotnie awansował. Dnia 13 kwietnia 1944 r. za czyny bojowe otrzymał stopień 

majora, a dnia 1 stycznia 1946 r. awans na podpułkownika. Został odznaczony 

Orderem Virtuti Militari V i IV klasy oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych100 101.

100 Relacja ustna gen. broni Michała Gutowskiego, uzyskana w czasie spotkania zorganizowanego przez 
Polski Komitet Olimpijski w Centralnym Klubie Olimpijczyka w Warszawie w dn. 18 października 
1999; J. Gaj: Kawalerzysta i sportowiec. W: „Przyjaciel Ludu”, 2000 z. nr III-IV, s. 10.

101 Relacja pisemna gen. Michała Gutowskiego w posiadaniu autorki.
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Mjr Michał Gutowski (z lewej) i płk Tadeusz Majewski - oficerowie 1. Dywizji 
Pancernej im. gen. Stanisława Maczka

W Wielkiej Brytanii, razem z innymi polskimi jeźdźcami (J. Komorowskim, 

S. Kuleszą, J. Trenkwaldem) przygotowywał konie do startu w pięcioboju 

nowoczesnym, podczas zbliżających się igrzysk olimpijskich w Londynie. W 1948 r. 

wyjechał do Ameryki i osiedlił się w Kanadzie, gdzie początkowo zarabiał na życie 

myjąc samochody (75 centów za godzinę). Wkrótce jednak otrzymał propozycję pracy 

prywatnego trenera, następnie trenera kanadyjskiej wojskowej kadry oficerskiej, 

a w 1952 r. oficjalnego trenera ekipy skoczków i Wszechstronnego Konkursu Konia 

Wierzchowego. W latach pięćdziesiątych sport jeździecki w Kanadzie reprezentował 

dość niski poziom, ale dzięki zatrudnieniu kilku wybitnych fachowców, m.in. z Polski 

i Niemiec, stale wzrastał. W 1968 r. Kanada zdobyła złoty medal olimpijski 

na igrzyskach w Meksyku, w czym znaczący udział miał niewątpliwie Michał 

Gutowski. Zatrudnienie polskiego trenera na tak eksponowanym oficjalnym 

stanowisku, świadczyło o trwającym niezmiennie od lat, uznaniu dla tradycji polskiej 

szkoły jazdy i umiejętności polskich jeźdźców102.

102 Relacja ustna gen. Michała Gutowskiego ...

Michał Gutowski od wielu lat utrzymywał kontakty z krajem. W 1969 r. 

przyleciał z Kanady na uroczystość odsłonięcia pomnika w Walewicach, 

poświęconego żołnierzom 17. P. Uł. - Bohaterskim żołnierzom 17. Pułku Ułanów 
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Wielkopolskich poległym w walkach. Było to wówczas jego pierwsze spotkanie 

z przyjaciółmi z czasów wojny. Dnia 1 stycznia 1986 r. został awansowany do stopnia 

pułkownika, a dnia 4 lutego 1999 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra 

Kwaśniewskiego, otrzymał nominację na stopień generała brygady. W 2002 r. 

powrócił na stałe do Polski, zamieszkał w Warszawie. Mimo 92 lat był bardzo 

aktywny. W 2004 r. został zaproszony jako gość honorowy do Francji, gdzie 

uczestniczył w oficjalnych uroczystych obchodach 60-lecia inwazji aliantów 

w Normandii. Bardzo często brał udział w spotkaniach kombatanckich, ale także 

w spotkaniach towarzyskich środowiska jeździeckiego, w czasie których w niezwykle 

ciekawy sposób opowiadał o czasach swojej młodości i o okresie triumfów polskiego 

jeździectwa w latach międzywojennych. W 2005 r. powrócił do Grudziądza - Mekki 

polskich ułanów - gdzie był jednym z nielicznych żyjących absolwentów CWK 

i wyjątkowym gościem kolejnego Zjazdu Kawalerzystów Drugiej Rzeczypospolitej103.

103 M. Gutowski: Walewice. Wrzesień 1939 i 30 lat później. W: „Tygodnik Powszechny”, 1973 nr 35; 
relacja pisemna gen. Michała Gutowskiego ...

104 „Konie i Rumaki”, 2006 nr 12 z dn. 16.06., s. 34; tamże nr 19 z dn. 1.10, s. 4.

Gen. Michał Gutowski, ostatni polski olimpijczyk okresu międzywojennego, 

zmarł dnia 23 sierpnia 2006 r. w Warszawie w wieku 96 lat. Został pochowany 

(16 września) na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (kwatera A - 18, rząd - 7, 

grób - 29). Za swoje zasługi bojowe był wielokrotnie odznaczony: Złotym i Srebrnym 

Krzyżem Orderu Virtuti Militari, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem 

Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, amerykańskim Legion of Merit, 

francuskim Croix de Guerre z Palmą oraz Legią Honorową. Polski Związek Jeździecki 

przyznał mu Honorową Odznakę Jeździecką (jeszcze przed wojną), a w 2004 r. nadał 

mu tytuł Honorowego Członka PZJ. W 1999 r. Polski Komitet Olimpijski odznaczył 

gen. Michała Gutowskiego Medalem 80-lecia PKO1, a w 2006 r. za całokształt kariery 

sportowej wyróżnił go Nagrodą Fair Play104.



Kazimierz Gzowski
olimpijczyk z Amsterdamu 1928 r.

Kazimierz Aleksander Gzowski urodził się dnia 8 października 1901 r. 

w Summach w guberni charkowskiej. Był synem Aleksandra i Wandy hrabianki del 

Campo-Scipio. Edukację szkolną rozpoczął w Śmiele w guberni kijowskiej, gdzie 

ukończył siedmioklasowe gimnazjum. Dnia 21 maja 1916 r. został wcielony do armii 

rosyjskiej, w której służył do końca lutego 1917 r. W składzie 11. Pułku Kozaków 

uczestniczył w pierwszej wojnie światowej.

Od dnia 1 sierpnia 1919 r. służył w Wojsku Polskim - najpierw jako dragon 

w 2. Pułku Dragonów rtm. Kossaka, następnie (od 3 października 1919 r.) jako kapral 

w 3. Dywizjonie Strzelców Granicznych, plutonowy (od 27 lutego 1920 r.) w 6. Pułku 

Strzelców, z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i podchorąży (od 21 

czerwca 1921 r.) w 1. Pułku Szwoleżerów w Warszawie. W 1921 r. trafił 

na dziesięciomiesięczny kurs do Centralnej Szkoły Jazdy w Grudziądzu, po którym 

jako podporucznik (od 1 listopada 1921 r.) został przeniesiony do 15. Pułku Ułanów 

w Poznaniu. Dnia 24 marca 1924 r. awansował na porucznika, ze starszeństwem 

od dnia 1 października 1920 r.105.

105 CA W, AP, sygn. 9402.

Jazdę konną o charakterze sportowym zaczął uprawiać podczas kursu 

w grudziądzkiej szkole. Umiejętności jeździeckie doskonalił w macierzystym 15. P. 

Uł„ w którym dowództwo przywiązywało bardzo duże znaczenie do rywalizacji
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sportowej w różnych formach sportu konnego, nie tylko skokach przez przeszkody 

czy WKKW, ale także wyścigach, rajdach, a nawet polo. Dowódca pułku płk dypl. 

Rudolf Orlicz-Dreszer wyraził opinię, że (...) od czasu przydziału do pułku, por. 

Gzowski pracuje intensywnie nad sportem konnym, wykorzystując po służbie liniowej, 

każdą wolną chwilę na pracę sportową. Ekipa 15. P. Uł. regularnie uczestniczyła 

w Mistrzostwach Armii, tzw. Militari, rozgrywanych w latach 1923-1939. Pierwszy 

sukces odniosła w 1927 r. zdobywając tytuł wicemistrza Armii. W rywalizacji 

sportowej barwy pułku reprezentował wówczas por. Kazimierz Gzowski 

na Jaskrawym oraz por. Władysław Bobiński na koniu Grat, por. Aleksander Sitek 

na koniu Muma i por. Władysław Zgorzelski na koniu Mój106.

106 CAW, AP, sygn. 9402+10206; R. Urban, Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 286.

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

Wobec zbliżających się igrzysk VIII Olimpiady w Amsterdamie, w 1927 r. 

w Grudziądzu została utworzona specjalna Grupa Olimpijska, której głównym 

zadaniem było wyłonienie i przygotowanie zespołu jeźdźców do reprezentowania 

barw narodowych na igrzyskach. Do grupy tej włączony został por. Kazimierz 

Gzowski, który swoje wyjątkowe zdolności jeździeckie zaprezentował już na 

zawodach konnych w kraju i zagranicą, a w „Rocznym uzupełnieniu listy
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kwalifikacyjnej za rok 1927” oprócz bardzo pochlebnej oceny cech charakteru 

porucznika, znalazło się także stwierdzenie, że (...) pierwszeństwo daje sportowi 
, 107konnemu .

Kwalifikacja na igrzyska była dla młodego porucznika dużym wyróżnieniem, 

i jak się później okazało, w pełni zasłużonym. Kazimierz Gzowski uczestniczył 

w olimpijskim konkursie skoków przez przeszkody o Puchar Narodów, który 

tradycyjnie rozgrywany był w ostatnim dniu zawodów - 12 sierpnia 1928 r. 

nagłownym stadionie olimpijskim. Do rywalizacji przystąpiło 48 jeźdźców z 16 

państw, w tym 14 ekip narodowych po 3 jeźdźców oraz 6 indywidualnych. Por. 

Gzowski na koniu Mylord wjechał na parcours jako szesnasty zawodnik w rywalizacji 

i jako pierwszy pokonał wszystkie przeszkody bez punktów karnych. Był to duży 

sukces dla całego polskiego zespołu, ale okazało się, że jeszcze 6 innych jeźdźców nie 

popełniło błędów na przeszkodach. W takiej sytuacji konieczna była dogrywka. 

W drugim przejeździe przeszkody zostały podwyższone i rozszerzone. Polska para 

uzyskała 2 punkty karne (podobnie jak hiszpańska), co wobec bezbłędnego przejazdu 

trzech innych zawodników, uplasowało por. Gzowskiego na IV m ex aequo. Był 

najlepszy w polskiej drużynie. Wysokie miejsca pozostałych polskich zawodników: 

por. Kazimierz Szosland był XIII, a rtm. Michał Antoniewicz - XX, pozwoliły 

polskiej reprezentacji na zajęcie II m w klasyfikacji drużynowej i zdobycie srebrnego 

medalu olimpijskiego1"8.

107 R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 124.
108 H. Łysakowska: Jeźdźcy..., s. 30-31.
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Zdobywcy Pucharu Narodów w Nowym Jorku (1929 r.) z wizytą w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych w Warszawie. Od lewej: por. Kazimierz Gzowski, 
por. Władysław Zgorzelski, płk Rudolf Orlicz-Dreszer (szef ekipy), gen. Kazimierz 
Fabrycy, płk Zbigniew Brochwicz-Lewiński (prezes Polskiego Związku 
Jeździeckiego), por. Stefan Starnawski

Por. Kazimierz Gzowski największe sukcesy jako jeździec odnosił pod koniec 

lat dwudziestych XX w. (1927-1929). Uczestniczył wówczas w wielu silnie 

obsadzanych konkursach hippicznych w kraju i zagranicą, m.in. w Brukseli, 

Budapeszcie, Nicei, Nowym Jorku, Warszawie. Pięciokrotnie brał udział 

w prestiżowych konkursach skoków przez przeszkody o Puchar Narodów, trzykrotnie 

był członkiem zespołu, któremu udało się to trofeum wywalczyć (Nicea, Warszawa - 

1928 r., Nowy Jork - 1929 r.). Rok 1928, oprócz srebrnego medalu olimpijskiego, był 

bogaty także w inne osiągnięcia sportowe, ale najważniejszym było zdobycie głównej 

nagrody - Pucharu Narodów na zawodach rozgrywanych w Warszawie. Obok por. 

Gzowskiego na Mylordzie w zespole narodowym byli także: Michał Antoniewicz 

na Banzaju, Henryk Roycewicz na Black Boyu oraz Władysław Zgorzelski na Ładnej. 

Nagroda wywalczona w stolicy własnego państwa na nowo wybudowanym stadionie 

w Łazienkach, w 10. rocznicę odzyskania niepodległości, miała wyjątkową wartość 

i symboliczne znaczenie. W 1929 r. razem z por. Stefanem Starnawskim i por. 

Władysławem Zgorzelskim uczestniczył w konkursach w Madison Square Garden
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wNowym Jorku, gdzie po trzykrotnym (1926, 1927, 1929) zwycięstwie w Pucharze 

Narodów reprezentacji tego samego państwa, Polska zdobyła go na własność"19.

Por. Kazimierz Gzowski zdobył łącznie ponad 150 nagród w różnego rodzaju 

konkursach krajowych i międzynarodowych. Zważywszy na to, że na początku lat 

trzydziestych praktycznie zakończył czynne uprawianie sportu i udział w zawodach, 

była to liczba godna najwyższego podziwu. Jego umiejętności i osiągnięcia 

jeździeckie zostały docenione przez władze Polskiego Związku Jeździeckiego, który 

w 1935 r. odznaczył go Honorową Odznaką Jeździecką, a wzorowa służba - przez 

władze państwowe i wojskowe, które nagrodziły go Medalem Dziesięciolecia 

Odzyskania Niepodległości (w 1928 r.) i Medalem Pamiątkowym za Wojnę (1928

Polscy jeźdźcy po zawodach w Nowym Jorku w 1929 r. Od lewej: por. Stefan 
Starnawski, płk Rudolf Orlicz-Dreszer (szef ekipy), minister Tytus Filipowicz, 
por. Kazimierz Gzowski, por. Władysław Zgorzelski

Po aktywnym okresie udziału w życiu sportowym, licznych wyjazdach 

na zawody międzynarodowe oraz czasowym oddelegowaniu na szkolenie do Centrum 

Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, w 1929 r. na stałe wrócił do swojego

109
R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 216, 217, 289. 

° „Jeździec i Hodowca”, 1936 nr 1, s. 4; CA W, AP, sygn. 10206.
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macierzystego 15. Pł. Uł. Tam przeszedł wszystkie etapy wtajemniczenia wojskowego 

- od dowódcy plutonu (w 1922 r.), poprzez stanowisko dowódcy szwadronu (od 1931 

r.) do pełniącego obowiązki dowódcy do spraw uzbrojenia. Był oficerem o wysokich 

kwalifikacjach zawodowych i walorach osobistych, ambitnym, odpowiedzialnym 

i obowiązkowym, ale też z poczuciem humoru, które czyniło go łubianym przez 

kolegów. Oficer pilny, ambitny, nadzwyczaj taktowny i sumienny, dobry jeździec 

konkursowy, bardzo inteligentny (...), przytomny, bystry umysł, doskonale orientuje 

się w nowych warunkach, wybitny organizator. Rozkazem MSWojsk. z dnia 

30 kwietnia 1935 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Komisja Wojskowo- 

-Lekarska przy Ministrze Spraw Wojskowych dla wojskowych zawodowych, 

orzeczeniem z dnia 12 lutego 1935 r., uznała por. Gzowskiego za (...) zupełnie i 

trwale niezdolnego do służby wojskowej i zawodowej (...) Niezdolność ta powstała z 

powodu uszkodzenia zdrowia, nabytego bez własnej winy po wstąpieniu do służby 

wojskowej. Mimo odejścia ze służby wojskowej i przeniesienia do Warszawy, 

kontaktów z poznańskim pułkiem ułanów nigdy nie zerwał1".

W kampanii wrześniowej brał udział jako rotmistrz w szeregach 15. Pł. Uł. 

Z Armią Poznań uczestniczył w bitwie nad Bzurą, następnie w dniach 8-14 września 

w bitwie pod Górkami Pęcławskimi, potem Głownem, Zniewaczami, Brochowem 

i Witkowicami; przez Puszczę Kampinoską dotarł do Warszawy. Po kapitulacji 

w październiku 1939 r. przedostał się na Zachód i tam kontynuował walkę, służąc 

w Polskich Siłach Zbrojnych. Po zakończeniu wojny nie wrócił do kraju. Osiadł na 

stałe w Wielkiej Brytanii. Sukcesy odniesione w sporcie jeździeckim w okresie 

międzywojennym i zdobyty medal olimpijski uczyniły jego nazwisko znanym 

i cenionym. Pracował jako instruktor jazdy konnej nie tylko w Wielkiej Brytanii, miał 

też uczniów we Francji i Kanadzie. Mimo, że daleko od Polski, interesował się 

polskimi jeźdźcami, znał ich konie i wyniki. Nawet po wielu latach bez munduru miał 

sylwetkę kawalerzysty, smukłą i elegancką111 112. Zmarł dnia 25 czerwca 1986 r. 

w Londynie w wieku 85 lat.

111 CAW, AP, sygn. 9402+10206; R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 124.
112 W. Duński: Od Paryża 1924 do Sydney 2000..., s. 241.



Zdzisław Kawecki
olimpijczyk z Berlina 1936 r.

Zdzisław Szczęsny Gozdawa Kawecki urodził się dnia 21 maja 1902 r. 

w Husiatynie na Podolu w rodzinie ziemiańskiej. Był synem Stanisława i Jadwigi 

z Gończakowskich. Rodzice posiadali majątek ziemski w powiecie kosowskim. 

Edukację szkolną rozpoczął w szkole powszechnej w rodzinnym mieście, 

a kontynuował w gimnazjum klasycznym w Kołomyi. Egzamin maturalny złożył 

w 1921 r. w gimnazjum w Stanisławowie. Jako uczeń gimnazjum, dnia 1 listopada 

1918 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej (dalej: POW). Uczestniczył 

w walkach z Ukraińcami na Pokuciu i w obronie Kołomyi (24-27 maja 1919 r.). Dnia 

1 czerwca 1919 r. zgłosił się jako ochotnik do 6. Pułku Ułanów Kaniowskich, skąd 

dnia 6 listopada został oddelegowany do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie 

(1919-1920), a po jej ukończeniu do Szkoły Podchorążych Jazdy w Przemyślu (1920). 

Dnia 1 maja 1920 r. otrzymał przydział do 18. Pułku Ułanów w Grudziądzu i awans 

na podchorążego (7 maja 1920 r.)" ’.

Pod koniec maja 1920 r. z 18. P. Uł. wyruszył na front. Walczył nad Dźwiną; 

w rejonie Drui został odcięty od sił polskich, wycofał się do Kłajpedy, a stamtąd drogą 

morską dotarł do Gdańska i dalej Wisłą do Torunia. Mianowany podporucznikiem (25 

listopada 1920 r.), dowodził jednym z plutonów. Na froncie pozostał do maja 1920 r., 

a dnia 1 października 1921 r. otrzymał awans na porucznika. W latach 1922-1923 

uczestniczył w kursach oficerskich, służbowo związany był jednak z 18. P. Uł. * 

113 CAW, AP, sygn. 10577; B. Tuszyński: Księga sportowców polskich..., s. 120.
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Pomorskich. Rozkazem z dnia 9 kwietnia 1925 r. został przydzielony do Korpusu 

Ochrony Pogranicza (dalej: KOP) przy 26. P. Uł. Wielkopolskich w Baranowiczach 

a następnie od dnia 31 maja 1927 r. przeniesiony do 10. Pułku Strzelców Konnych 

w Łańcucie na stanowisko dowódcy plutonu (od 23 czerwca), a potem adiutanta pułku 

(od 13 września). Od dnia 6 kwietnia 1930 r. uczestniczył w Wyższym Kursie 

Instruktorów Jazdy w CWK w Grudziądzu, który ukończył w 1931 r. z bardzo wysoką 

oceną Głównego Instruktora Jazdy Konnej mjr. Michała Antoniewicza. Dnia 

2 października został przeniesiony z 10. PSK do CWK i powołany na stanowisko 

instruktora jazdy, a od dnia 30 września 1932 r. na stanowisko etatowego instruktora 

jazdy w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. W 1938 r. już jako rotmistrz, 

przeniesiony został do 7. PSK do Biedruska koło Poznania114.

114 CAW, AP, sygn. 10577; B. Tuszyński, H. Kurzyński: Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2006. 
Warszawa 2006, s. 235.

115 CAW, AP, sygn. 10577, 13733, 22004, 14094; R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 158; 
B. Tuszyński: Księga sportowców polskich..., s. 120.

Był bardzo cenionym oficerem, jeźdźcem i instruktorem. Został odznaczony 

Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości oraz Łotewskim Medalem 

Pamiątkowym. Przełożeni nie szczędzili pochwał, przedstawiając opinie o Zdzisławie 

Kaweckim. Komendant CWK, płk Zygmunt Podhorski pisał, że to (...) typ oficera, 

który na każdym stanowisku będzie bardzo dobry (...) Jako instruktor jazdy posiada 

pełne wyrobienie teoretyczne i praktyczne oraz dużą umiejętność nauczania. Jest 

bardzo dobrym oficerem jako wychowawca, instruktor oraz dowódca. Płk dypl. Józef 

Marian Smoleński w Wyciągu Kwalifikacyjnym po Kursie Dowódców Szwadronów 

napisał: pracowitość i umiejętność organizowania pracy - bardzo duże; schludność 

osobista i pracy - bardzo duża; bardzo dobry kolega; takt w stosunku do przełożonych 

i kolegów - bardzo duży (...), zachowanie w służbie i poza nią - bardzo dobre. Bardzo 

dobry dowódca i instruktor. Natomiast mjr Michał Antoniewicz, szef ekwitacji 

w CWK, oceniając umiejętności jeździeckie por. Kaweckiego, napisał: Jeździec 

bardzo dobry, brak wyczucia treningowego. Instruktor dobry, nadaje się 

do szkolnictwa. Wartość jako zawodnika duża. Bardzo ambitny i obowiązkowy115.
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Rtm. Kawecki na Bambino w próbie terenowej olimpijskiego WKKW w Berlinie

W zawodach jeździeckich zaczął uczestniczyć jeszcze pod koniec lat 

dwudziestych, ale największe osiągnięcia odnosił w latach trzydziestych. Wówczas 

zaliczony został do grona najlepszych zawodników w kraju i uczestniczył w wielu 

konkursach nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Jednym z pierwszych 

sukcesów por. Kaweckiego było zajęcie I m i zdobycie Pucharu Prezydenta 

Rzeczypospolitej w konkursie zorganizowanym dnia 11 maja 1930 r. w Grudziądzu 

przez Pomorskie Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni. Jeździec pokonał parcours 

bezbłędnie na klaczy Ostryga, za którą miesiąc później otrzymał pierwszą nagrodę 

w Hunter Show (Pokazie Konia) podczas centralnych zawodów konnych 

w Warszawie. Zajął również I m w Championacie Konia na tych samych zawodach. 

Wielu jeźdźców, a wśród nich także por. Kawecki uczestniczyło w zimowych 

zawodach konnych w Zakopanem, organizowanych zwykle przez Małopolski Klub 

Jazdy Konnej, gdzie oprócz konkursów hippicznych odbywała się również rywalizacja 

w skjóringu i ski-skjóringu"6.

Zapoznał się też z zasadami gry w polo, która pod koniec lat dwudziestych 

zyskała w środowisku wojskowym znaczną popularność. Propagowali ją Potoccy 

w Łańcucie, Warszawski Polo Club w stolicy oraz gen. Stanisław Sochaczewski

W. Pn&Kv. Dzieje konkursów hipicznych...,s. 127, 130, 133. 
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w Wielkopolsce, głównie w Poznaniu, Lesznie i w Gnieźnie. W Grudziądzu grywali 

także instruktorzy w CWK, a wśród nich por. Kawecki, ale były to raczej rozgrywki 

towarzyskie, a nie rywalizacja sportowa, gdyż ekipa CWK nigdy nie została zgłoszona 
do żadnego oficjalnego meczu polo"7.

W grudniu 1935 r. Departament Kawalerii MS Wojsk, zdecydował, że wobec 

zbliżających się igrzysk w Berlinie, należało powołać w Grudziądzu specjalną grupę 

jeźdźców, w celu przygotowania ich do udziału w rywalizacji olimpijskiej. Grupę tę 

podzielono na dwa zespoły - kandydatów do udziału w WKKW oraz konkursie 

skoków przez przeszkody. Do pierwszego, trenującego pod kierunkiem rtm. w stanie 

spoczynku Leona Kona, zakwalifikował się, awansowany na rotmistrza, Zdzisław 

Kawecki oraz rtm. Seweryn Kulesza, rtm. Henryk Roycewicz, rtm. Władysław 

Zgorzelski i por. Jan Mickunas. Po sześciomiesięcznym okresie treningowym, w lipcu 

1936 r. powołana została ostateczna reprezentacja Polski na igrzyska w Berlinie. 

W olimpijskim WKKW barwy narodowe reprezentowali: rtm. Kawecki na młodym 

i jeszcze niedoświadczonym koniu Bambino, który zaledwie od dwóch lat 

uczestniczył w rywalizacji sportowej oraz rtm. Kulesza na klaczy Tośka i rtm. 

Roycewicz na Arlekinie III"8.

Rywalizacja w WKKW na igrzyskach XI Olimpiady rozpoczęła się dnia 13 

sierpnia 1936 r. Uczestniczyło w niej 53 zawodników z 19 państw, w tym 17 drużyn 

trzyosobowych. Pierwszego dnia rozegrany został konkurs ujeżdżenia na czworoboku, 

po którym Polacy zajmowali V m za Holandią, Szwajcarią, Szwecją i Danią, ale przed 

Niemcami, a indywidualnie rtm. Kawecki zajął XV m (Roycewicz był XIII, a Kulesza

- XXVI). Druga próba WKKW uznana została przez jeźdźców jako najbardziej 

wyczerpująca i niebezpieczna ze wszystkich międzynarodowych prób terenowych, 

dotychczas rozegranych. Składała się z 5 odcinków, z których najtrudniejszy był cross

- 8.000 m z 35 bardzo trudnymi przeszkodami, do przebycia w czasie 17.46 min. 

Polacy ukończyli tę konkurencję na III pozycji za Niemcami i Bułgarami. Rtm. 

Kawecki upadł dwukrotnie na przeszkodach, miał złamane dwa żebra i okaleczonego

117 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. IX, 1972 nr 67, s. 177.
118 CA W, Dziennik rozkazów, sygn. I 340.40/8, Rozkaz dzienny nr 168 na dzień 29 lipca 1936 r.; 

dotyczy: Wyjazdu polskiej ekipy jeździeckiej na igrzyska do Berlina. 
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konia ale kontynuował przebieg, bo wycofanie się oznaczało dyskwalifikację całego 

zespołu. Z pełnym poświęceniem, prawie nieprzytomny przekroczył linię mety "9.

Rtm. Zdzisław Kawecki na Bambino na igrzyskach olimpijskich w Berlinie

Trzecią próbą był konkurs skoków przez przeszkody. Mimo bólu żeber 

i zmęczenia, polski rotmistrz stanął do rywalizacji w ostatniej próbie. Po całonocnych 

zabiegach pielęgnacyjnych, dobrą formę osiągnął również Bambino, mimo że uzyskał 

40 punktów karnych, to przejazd należał do udanych. Ostatecznie polski zespół 

w ogólnej klasyfikacji WKKW zajął II m, zdobywając srebrny medal olimpijski. Był 

to niewątpliwie ogromny sukces polskiego jeździectwa biorąc pod uwagę fakt, że z 17 

drużyn uczestniczących w WKKW, zaledwie cztery ukończyły tę konkurencję 

w komplecie i tylko 27 koni (z 53 biorących udział), przekroczyło linię mety. 

Indywidualnie Polacy zajęli miejsca: rtm. H. Roycewicz - XV, rtm. Z. Kawecki - 

XVIII, rtm. S. Kulesza - XXI120.

Jednak losy polskiego srebrnego medalu olimpijskiego były burzliwe. Już po 

zakończonych igrzyskach, Najwyższy Sąd Rozjemczy Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego, przychylając się do protestu Czechosłowacji, odebrał Polakom srebrny 

medal. Podstawą takiej decyzji miała być rzekomo nieprawidłowa jazda rtm. 

Z. Kaweckiego i uchybienia regulaminowe w czasie konkursu skoków. Dopiero 

19 „Jeździec i Hodowca”, 1936 nr 24, s. 458-459.
'K. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 255.



92 Jeżdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej

Międzynarodowa Federacja Jeździecka, na kongresie w grudniu 1936 r., uznała 

odwołanie Polski i przyznała jej powtórnie i bez zastrzeżeń srebrny medal 

w olimpijskim konkursie WKKW121 122.

121 CAW, Depart. Kaw. MSWojsk., sygn. 1.300.30.201; dotyczy: Dyskwalifikacji Polski i odebrania 
srebrnego medalu w WKKW.

122 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 257.

Obserwujący konkursy olimpijskie niemiecki hipolog Gustaw Rau, w swojej 

książce Die Reitkunst der Welt an den Olympischen Spielen 1936 skomentował styl 

jazdy i umiejętności polskich jeźdźców i koni. O rtm. Zdzisławie Kaweckim 

i Bambino napisał: Piękny, elegancki, ale zbyt lekki dosiad, nie pozwalający 

oddziaływać na konia w takim stopniu jak u rtm. Roycewicza... Bambino. Elegancki 

koń o długich liniach tułowia... Piękny widok w terenie. Sadzi w polu z długą 

wyciągniętą szyją i sprężynującym grzbietem, lekko idzie na wodzach, pokonując 
napotykane przeszkody z wielką łatwością1~~.

Międzynarodowe Konkursy Hippiczne w Warszawie w 1937 r. Od lewej: 
rtm. Seweryn Kulesza na Tośce, rtm. Henryk Roycewicz na Arlekinie III, 
rtm. Zdzisław Kawecki na Bambino udają się do loży honorowej, gdzie gen. Juliusz 
Rómmel wręczy im Honorowe Odznaki Jeździeckie za zdobycie srebrnego medalu 
olimpijskiego na igrzyskach w Berlinie w 1936 r.
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Od 1938 r. rtm. Zdzisław Kawecki służył w 7. Pułku Strzelców Konnych 

w Biedrusku koło Poznania. Pułk ten szczycił się bardzo dobrymi wynikami 

w rywalizacji sportowej w jeździectwie, do czego pod koniec lat trzydziestych 

w znacznym stopniu przyczynił się rtm. Kawecki. Najprawdopodobniej, krótko przed 

wybuchem drugiej wojny światowej oddelegowano go do Ośrodka Zapasowego 

Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraśniku, gdzie pełnił funkcję zastępcy 

dowódcy szwadronu pionierów123. Znalazł się z niewielkim oddziałem daleko 

od macierzystej brygady. Dnia 17 września, po wkroczeniu Rosjan do Polski, podzielił 

los tysięcy polskich oficerów wziętych do niewoli. W niewiadomych okolicznościach 

trafił do obozu w Kozielsku, skąd przewieziony został na podstawie listy NKWD 

nr 022/2 z dnia 9 kwietnia 1940 r. do Lasku Katyńskiego i tam rozstrzelany124. Miał 

niespełna 38 lat.

123 szwadron pionierów - pododdział kawalerii Wojska Polskiego w Drugiej Rzeczypospolitej, będący 
w składzie każdej wielkiej jednostki kawalerii, dysponujący środkami wybuchowymi 
i przeprawowymi. Zob. „Tempo”, 1990 nr 8 z dn. 18.01., s. 4.

14 B. Tuszyński: Księga sportowców polskich..., s. 121.
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Janusz Komorowski
olimpijczyk z Berlina 1936 r.

Janusz Komorowski urodził się dnia 5 października 1905 r. w majątku 

Wiszniak w powiecie orszańskim na ziemi witebskiej. Był synem Władysława 

i Kazimiery z Pajewskich. Początkowe nauki pobierał w domu. W 1916 r., w wieku 11 

lat razem ze starszym bratem Jerzym został wysłany do Moskwy do polskiej szkoły 

Centralnego Komitetu Obywatelskiego. Jego edukacja trwała jednak zaledwie rok, 

ponieważ po wybuchu rewolucji październikowej, Komorowscy zmuszeni byli 

do opuszczenia rodzinnych stron. W drodze do Polski zmarł w Białymstoku w 1917 r. 

Władysław Komorowski i od tego czasu trójką dzieci (dwóch synów i córka) 

zajmowała się matka. W 1918 r. w Warszawie, okupowanej wówczas przez Prusaków, 

bracia kontynuowali naukę w polskiej szkole, działającej pod patronatem Rady 

Głównej Opiekuńczej125.

CAW, AP, sygn. 7625; Życiorys Janusza Komorowskiego, spisany przez autora w 1990 r. - 
maszynopis w posiadaniu autorki; relacja ustna żony mjr. J. Komorowskiego - Teresy 
Komorowskiej, uzyskana w Warszawie w dniu 25 stycznia 2001 r.
Wspomnienie kawalerzysty, spisane przez J. Komorowskiego w 1979 r. - maszynopis w posiadaniu 
autorki.

W 1921 r. Janusz Komorowski rozpoczął edukację w Korpusie Kadetów nr 1 

we Lwowie. W jej murach, dzięki poparciu i przy współpracy gen. Aleksandra 

Pąjewskiego, brata matki, wraz z gronem kolegów entuzjastów założył Koło Jazdy 

Konnej. Nie dysponując własnymi końmi, początkowo Koło korzystało z koni 6. 

Dywizjonu Artylerii Konnej, a w ciągu kolejnych lat istnienia również z koni Centrum 

Wyszkolenia Taborów oraz 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich1"6.

125
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Po ukończeniu Korpusu Kadetów i zdaniu matury w maju 1926 r 

Komorowski rozpoczął naukę w dwuletniej Zawodowej Szkole Podchorążych 

Kawalerii w Obozie Szkolnym Kawalerii w Grudziądzu127. W czasie pobytu w szkole, 

dużo czasu poświęcał jeździe konnej i przygotowaniu koni do konkursów 

hippicznych. W CWK trafił na doświadczonych i utytułowanych instruktorów jazdy 

konnej - w I roku na rtm. Józefa Najnerta, a w II - na dwukrotnego medalistę igrzysk 

olimpijskich w Amsterdamie, rtm. Michała Antoniewicza, który utwierdził go 

w przekonaniu o słuszności wybranej drogi.

127 K. Rudowska: Koń niósł go przez całe życie. W: „Koń Polski”, 1988 nr 3, s. 33-35.
128 Wspomnienia kawalerzysty, spisane przez J. Komorowskiego w 1979 r.
129 Życiorys Janusza Komorowskiego, spisany przez autora w 1990 r.

Po ukończeniu Szkoły Podchorążych i promocji, w dniu 15 sierpnia 1928 r. 

ppor. Janusz Komorowski otrzymał przydział do 1. Pułku Ułanów Krechowieckich 

w Augustowie, gdzie został dowódcą plutonu w drugim szwadronie, którym niegdyś 

(w 1917 r.) dowodził jego wuj, wówczas rotmistrz, Aleksander Pajewski. Po zajęciach 

obowiązkowych, cały czas wolny poświęcał jeździe konnej i trenowaniu młodych 

koni do zawodów. W pułku przydzielono mu dwa konie, Surmę i Wałka, na których 

startował w pierwszych konkursach. W tym czasie Komorowski uprawiał wszystkie 

możliwe rodzaje konkurencji jeździeckich: konkursy hippiczne w skokach, zawody 

Militari, wyścigi z przeszkodami, rajdy, biegi myśliwskie, skiskjóring, niejednokrotnie 

odnosząc w nich sukcesy128.

W październiku 1931 r. por. Janusz Komorowski powołany został ponownie 

do CWK w Grudziądzu, najpierw na kurs niższy instruktorów jazdy konnej, 

zakończony dnia 15 sierpnia 1932 r., a następnie na kurs wyższy, po którego 

ukończeniu pozostał, od dnia 15 października 1933 r. w szkole jako instruktor 

etatowy. W 1934 r. por. Komorowski został włączony do ekipy reprezentacyjnej 

i uczestniczył w wielu zawodach międzynarodowych, m.in.: w Rydze, Sopocie 

i Tallinie, dosiadając koni Owoc i Wenecja129.

W grudniu 1935 r. por. Janusz Komorowski został zakwalifikowany, jako 

jeden z najlepszych, do grupy olimpijskiej, utworzonej w CWK w Grudziądzu przed 

igrzyskami w Berlinie. W ramach przygotowań do zawodów olimpijskich, polska 

reprezentacja brała udział w konkursach hippicznych w Berlinie, Lucernie, Nicei i Spa
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_ w większości z sukcesami. Indywidualnie por. Komorowski wywalczył w 1935 r. 

wicemistrzostwo Polski w WKKW, cztery pierwsze nagrody na konkursach w Rydze, 

a w styczniu 1936 r. III miejsce na zawodach przedolimpijskich w Berlinie1

Por. Janusz Komorowski w drodze na zimowe zawody konne w Berlinie w 1935 r.

W igrzyskach olimpijskich por. Komorowski wystąpił w konkurencji skoków 

przez przeszkody o Puchar Narodów, w ekipie razem z por. Michałem Gutowskim 

irtm. Tadeuszem Sokołowskim. Parcours był bardzo trudny, przeszkody 

skomplikowane, ustawione pod kątem możliwości koni o dużej potędze skoku, jakimi 

dysponowali gospodarze. Z reprezentantów Polski tylko Komorowskiemu 

na Dunkanie udało się ukończyć parcours, jednak zajął dalekie XXXVI m na 54 

startujące konie z notą 47 % pkt. karnych. Drużynowo Polacy nie zostali 

sklasyfikowani z powodu zdekompletowania zespołu - M. Gutowski 

na Warszawiance i T. Sokołowski na Zbiegu II nie ukończyli konkurencji. 

Indywidualnie i zespołowo zwyciężyli reprezentanci Niemiec13'.

Lata 1937-1939 to okres największych triumfów sportowych Komorowskiego. 

W tym czasie był członkiem stałej reprezentacji Grupy Sportu Konnego, utworzonej 

po igrzyskach w Berlinie w CWK w Grudziądzu. Aż 19 razy brał udział w konkursach

130 K. Rudowska: Koń niósł go..., nr 3, s. 33-35.
131 Z. Głuszek: Leksykon polskich..., s. 231-232. 
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o Puchar Narodów, a 5 razy był członkiem drużyny, która to trofeum wywalczyła. 

Dysponował też wyjątkowo dobrymi końmi, na których wygrywał najtrudniejsze 

nawet konkursy.

Rtm. Janusz Komorowski na Zbóju IV na Międzynarodowych Zawodach 
Konnych w Warszawie w 1937 r.

W 1937 r. w Jeździeckich Mistrzostwach Polski zdobył brązowy medal 

w WK.K.W, we wrześniu tego samego roku, dosiadając Dunkana, wygrał szczerozłoty 

Puchar Prezydenta Rygi. W kwietniu 1938 r. w Nicei rtm. Komorowski zwyciężył 

w konkursie Księżnej d’Aosta, pokonując na dwóch koniach - Zbiegu II i Bimbusie, 

dwukrotnie bezbłędnie, trudny parcours z przeszkodami sięgającymi 160 cm. 

W Bukareszcie na Zbiegu II i Bohunie, mając jako jedyny jeździec w konkursie 

bezbłędne przebiegi, wygrał Wielką Nagrodę Armii, otrzymał puchar i gratulacje 

od króla Karola. W 1938 r. wywalczył z zespołem 1 m, w rozgrywanych 

w Warszawie, zawodach o Nagrodę Polski, a rok później zajął w nich II m. Na 

ostatnich, przed wybuchem drugiej wojny światowej, zawodach w Deutschlandhalle 

w Berlinie, w styczniu 1939 r., rtm. Komorowski uczestniczył w konkursie 

Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei, dalej: NSDAP) o nagrodę Hitlera. Konkurs składający się 

z dwóch etapów - potęgi skoku oraz trudnego konkursu na czas z przeszkodami 
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o wysokości 160 cm - pokonał bezbłędnie. Zwycięstwo przyznano jednak Niemcowi, 

Brinckmanowi, któremu zmierzono czas o 1/8 sekundy lepszy niż Polakowi. Janusz 

Komorowski został powołany do drużyny reprezentacyjnej WKKW, która rozpoczęła 

przygotowania do rywalizacji w igrzyskach olimpijskich w 1940 r. Igrzyska jednak się 

nie odbyły1’2.

Po ogłoszonej w koszarach CWK w Grudziądzu mobilizacji, dnia 24 sierpnia 

1939 r., rtm. Janusz Komorowski wrócił do macierzystego 1. P. Uł. Krechowieckich, 

stacjonującego w Augustowie. Pułk przeszedł przez całą kampanię wrześniową, łącząc 

się pod Białymstokiem ze zgrupowaniem gen. Podhorskiego, a po kapitulacji 

Warszawy z armią gen. Franciszka Kleeberga. Po bitwie pod Kockiem, dnia 6 

października 1939 r. złożył broń. Rtm. Komorowski, za kampanię wrześniową został 

odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari132 133 134.

132 Wspomnienia kawalerzysty, spisane przez J. Komorowskiego w 1979 r.; CA W, Depart. Kaw. 
MSWojsk., sygn. 1.300.30.192; dotyczy: Listy kandydatów na igrzyska w 1940 r. w Helsinkach, 
k. 43.

133 G. Krogulec: 1. Pułk Ułanów Krechowieckich im. B. Mościckiego. Zarys historii wojennej pułków 
polskich w kampanii wrześniowej. Warszawa 1990, s. 13, 19.

134 K. Rudowska: Koń niósł go przez całe życie. W: „Koń Polski”, 1988 nr 4, s. 36-39.

Po kapitulacji, Komorowski razem z grupą oficerów przewieziony został 

do Dęblina, Radomia, po kilku dniach do Kielc, a następnie do obozu jenieckiego VII 

A Mumau, największego hitlerowskiego obozu dla polskich jeńców wojennych, gdzie 

pozostał do wyzwolenia dnia 24 kwietnia 1945 r. W oflagu jeńcy, wśród nich wielu 

wybitnych profesorów, oficerów, sportowców, próbowali organizować życie 

kulturalne. Działała orkiestra, teatr, wygłaszano wykłady. Wśród prelegentów znalazł 

się również Janusz Komorowski, który przygotował referat na temat - Jeździectwo 

polskie w dwudziestoleciu międzywojennym'3*.

Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów i dwutygodniowym odpoczynku 

we Włoszech, Komorowski zgłosił się do odtworzonego jeszcze w Związku 

Radzieckim, 1. Pancernego Pułku Ułanów Krechowieckich. Następnie ukończył kurs 

broni pancernej w Galipoli i jesienią 1946 r., po rozwiązaniu Wojska Polskiego 

we Włoszech, popłynął do Anglii, gdzie został wcielony do Polskiego Korpusu 

Przysposobienia i Rozmieszczenia. W Królewskiej Gwardii Konnej, razem z kilkoma 

polskimi oficerami (m.in. Gutowskim, Kuleszą, Trenkwaldem), pracował nad 
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ujeżdżeniem 70 młodych koni, podarowanych przez królową holenderską w prezencie 

królowej angielskiej. Cała grupa instruktorów przeniesiona została z prowizorycznych 
blaszanych baraków, zwanych „beczkami śmiechu”, do koszar Gwardii przy 

Kensington Road w Londynie, a na wiosnę 1947 r. do Windsoru1’ .

Na początku 1948 r. praca w Gwardii Królewskiej dobiegła końca. Przed 

zbliżającymi się w lecie tego roku pierwszymi, po długiej wojennej przerwie 

igrzyskami, Angielski Komitet Olimpijski zwrócił się do polskich jeźdźców z prośbą 

o przygotowanie koni do pięcioboju nowoczesnego. Całością przygotowań kierował 

mjr Crawford, treningami - mjr Józef Trenkwald, a w grupie instruktorów znalazł się 

m.in. mjr Janusz Komorowski. Treningi odbywały się na terenie obozu wojskowego 

w Aldershot pod Londynem, gdzie przed wojną organizowane były konkursy 

hippiczne, w których Polacy często odnosili sukcesy. Jeszcze przed rozpoczęciem 

zawodów olimpijskich Komorowski nawiązał kontakty z przybyłymi na igrzyska 

jeźdźcami argentyńskimi, którzy zaprosili go do Argentyny1 ’6.

Janusz Komorowski skorzystał z zaproszenia i w lutym 1949 r. popłynął 

do Buenos Aires. W Ameryce Południowej Komorowski powitany został dnia 6 marca 

przez grupę przyjaciół z Polski i oficerów ekipy argentyńskiej. Po dwóch miesiącach 

pobytu, w maju 1949 r. rozpoczął pracę w największym, jednym z czterech 

prywatnych klubów jeździeckich stolicy, „Hippico Club Argentina”, który 

dysponował około 200 prywatnymi końmi dużej klasy i około 20 końmi klubowymi 

do nauki dla początkujących. Komorowski zajmował się prowadzeniem szkolenia dla 

jeźdźców zaawansowanych w dziale skoków, organizowaniem konkursów 

hippicznych oraz zawodów jeździeckich w czasie corocznie organizowanej Wystawy 

Zwierząt Hodowlanych w Rurelu. Była to duża i znacząca impreza, w której brali 

udział prawie wszyscy hodowcy bydła, trzody chlewnej, owiec i koni z całej 

Argentyny. Organizowanie zawodów i stawianie parcoursów w czasie takiej imprezy 

było nie tylko wielkim wyróżnieniem dla Polaka, ale też dowodem uznania dla jego 

zasług, umiejętności i talentu jeździeckiego135 136 137.

135 Wspomnienie kawalerzysty, spisane przez J. Komorowskiego w 1979 r.
136 Życiorys Janusza Komorowskiego, spisany przez autora w 1990 r.
137 K. Rudowska: Koń niósł go..., nr 4, s. 36-39.
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Janusz Komorowski na Orionie w Buenos Aires w 1952 r.

Mimo niewątpliwych sukcesów szkoleniowych (jeźdźcy trenujący 

pod kierunkiem Komorowskiego uzyskiwali bardzo dobre wyniki na zawodach), 

w 1958 r. mjr Komorowski zrezygnował z pracy w „Hippico Club Argentina” i przyjął 

posadę instruktora kontraktowego jazdy konnej w Wojskowej Szkole Kawalerii 

Campo de Mayo pod Buenos Aires. Praca była ciekawa, mniej męcząca i pozwoliła 

wrócić do środowiska, w którym sam niegdyś przebywał. W zmotoryzowanej 

kawalerii argentyńskiej sport jeździecki był obowiązkowy. Wymagano, aby dla 

zdrowia i kondycji, każdy kawalerzysta uprawiał jedną z czterech konkurencji: 

ujeżdżenie, WKKW, skoki przez przeszkody lub polo. Komorowski odpowiedzialny 

za konkursy hippiczne, trenował reprezentacyjną ekipę wojskową i prowadził lekcje 

na kursach jazdy konnej dla oficerów argentyńskich i zagranicznych, m.in.: 

angielskich, belgijskich, hiszpańskich, niemieckich, włoskich, a nawet marokańskich. 

Obok codziennej pracy, w soboty i niedziele organizował, bądź uczestniczył (jako 

trener) w konkursach. Praca w Campo de Mayo sprawiała mu szczególną satysfakcję, 

szkoła zbliżona była organizacyjnie do szkoły grudziądzkiej, a Komorowski pełnił 

tam funkcję instruktora, tak jak w CWK.

Nowa posada była korzystniejsza nie tylko ze względów finansowych. 

W wojskowych stajniach i na koszt wojska Komorowski mógł utrzymywać dwa 

własne konie. W tym czasie udało mu się kupić i przygotować kilka bardzo dobrze 

skaczących koni, które zrobiły międzynarodową karierę i plasowały się w elicie 
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skoczków światowej sławy, np.: Caribe w Szwajcarii, Boy Friend we Włoszech czy 

Orły w Brazylii138 139.

138 Relacja ustna żony mjr. J. Komorowskiego - Teresy Komorowskiej, uzyskana w Warszawie w dniu 
25 stycznia 2001 r.

139 Życiorys Janusza Komorowskiego, spisany przez autora w 1990 r.
140 List Teresy Komorowskiej z dnia 16 maja 2000 r. do autorki pracy.

W grudniu 1971 r. Komorowski, po 13 latach pracy, zrezygnował z posady 

w Campo de Mayo i zdecydował się powrócić do Polski. Działalność polskiego 

trenera na polu rozwoju i upowszechniania sportu jeździeckiego docenili nie tylko 

przyjaciele, ale również władze państwowe. Mjr Komorowski otrzymał dyplom 

z wyrazami uznania i wdzięczności za wieloletnią pracę podpisany przez gen. 

A. Lanusse, ówczesnego prezydenta Republiki Argentyny z podpisami kilkudziesięciu 

dowódców wszystkich pułków argentyńskich. Wręczono mu również Złotą Odznakę 

Jeździecką San Jorge, nadawaną dekretem państwowym, zasłużonym dla rozwoju 

sportu jeździeckiego. Komorowski traktował te odznaczenia jako dowód uznania nie 

tylko dla niego, ale przede wszystkim dla przedwojennej polskiej szkoły jazdy. Były 

one tym cenniejsze, że Argentyna to kraj ogromnego szacunku dla konia, a sport 

jeździecki jest niemalże sportem narodowym130.

Po powrocie do Polski w 1972 r., Janusz Komorowski ożenił się z Teresą 

Brzozowską i zamieszkał w Warszawie na Osiedlu Szwoleżerów, na terenie dawnych 

koszar 1. Pułku Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego w pobliżu Łazienek 

i przedwojennego hipodromu. Mimo swojego zamiłowania do sportu jeździeckiego, 

nie chciał włączać się w działalność Polskiego Związku Jeździeckiego. Jako 

doświadczony jeździec-kawalerzysta nie zawsze mógł zaakceptować zmiany, jakie 

dokonały się w polskim jeździectwie po drugiej wojnie światowej i trudno mu było 

pogodzić się z nowym, jakże odmiennym systemem szkolenia. Nie mając jednak 

możliwości przeciwdziałania temu, zdecydował o całkowitym wycofaniu się z życia 

sportowego. Swoje pasje zaspokajał, uczestnicząc w konkursach w charakterze 

obserwatora140.

Włączył się natomiast z dużą energią w działalność Kombatanckiego Koła 

Pułkowego Ułanów Krechowieckich, uczestnicząc i współorganizując zjazdy 

i spotkania koleżeńskie. W 1988 r. razem z Janem Wojciechem Lipczewskim powołał 

Komitet Organizacyjny I Zjazdu Kawalerzystów Drugiej Rzeczypospolitej. W rok 
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później, w 50. rocznicę ostatniej promocji oficerskiej z dnia 15 sierpnia 1939 r., 

najpierw w Warszawie, potem w Grudziądzu spotkali się, żyjący jeszcze w różnych 

stronach świata, ułani. Zjazdy były nadal kontynuowane, ale pierwszy w 1989 r. miał 

szczególne znaczenie, bo zainicjowany był przez samych kawalerzystów, a co 

istotniejsze, zorganizowany w okresie burzliwych przemian ustrojowych Polski 

Ludowej tak zawsze nieprzychylnej kawalerii i jeździectwu, traktowanemu jako sport 

burżuazyjny141.

„Gazeta Grudziądzka”, 1998 z dn. 7.08., s. 1.
Relacja ustna żony mjr. J. Komorowskiego - Teresy Komorowskiej, uzyskana w Warszawie w dniu 
25 stycznia 2001 r.

Mjr Komorowski był również jednym z inicjatorów budowy pomnika 

upamiętniającego polską kawalerię. Dzięki staraniom Kombatanckich Kół Pułkowych 

na skraju Pól Mokotowskich u zbiegu ulic: Polnej, Waryńskiego i alei Armii Ludowej 

powstał pomnik Tysiąclecia Jazdy Polskiej, przedstawiający na wysokiej kolumnie 

sylwetkę jeźdźca na koniu z rozwianym płaszczem z jednej i skrzydłami husarii 

z drugiej strony .
Janusz Komorowski do końca życia związany ze swoim pułkiem, aktywnie 

działał w środowiskach kombatanckich Krechowiaków. Szczery, otwarty, miał 

ogromną łatwość nawiązywania kontaktów zarówno z ludźmi starszymi, jak 

i młodszymi od siebie. Posiadał też rzadką umiejętność bezkonfliktowego 

przystosowywania się do nowych okoliczności i warunków życia. (W ciągu 5 lat 

pobytu w obozie jenieckim, mieszkając w 12-osobowym baraku, nie wywołał 

najmniejszej nawet awantury). Pomimo 33 lat spędzonych poza granicami kraju, 

nigdy nie zrzekł się polskiego obywatelstwa. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem 

Virtuti Militari oraz Złotą Odznaką Jeździecką PZJ. Zmarł w Warszawie dnia 24 

listopada 1993 r. w wieku 88 lat. Pochowany został na cmentarzu na Starych 

Powązkach (kwatera - 225, rząd - 6, nr grobu - 12).





Tadeusz Komorowski „Bór”
olimpijczyk z Paryża 1924 r.

Tadeusz Marian Komorowski urodził się dnia 1 czerwca 1895 r. 

wChorobrowie koło Brzeżan we wschodniej Małopolsce. Był synem Mieczysława 

Mariana herbu Korczak i Wandy z Zaleskich-Prawdzic. Posiadał tytuł hrabiowski. 

Uczęszczał do VIII Gimnazjum we Lwowie, gdzie w 1913 r. złożył egzamin 

dojrzałości; studiował w Akademii Wojskowej (Franz-Joseph-Militarakademie) 

w Wiedniu, którą ukończył w 1915 r. w stopniu podporucznika kawalerii. W czasie 

pierwszej wojny światowej służył w armii austriackiej, dowodził plutonem najpierw 

na froncie rosyjskim, a potem włoskim. Po klęsce Austrii i Niemiec, wrócił do kraju 

iw listopadzie 1918 r. wstąpił do formującego się Wojska Polskiego, otrzymując 

przydział do 9. Pułku Ułanów. W 1919 r. został dowódcą szwadronu karabinów 

maszynowych i wyruszył na front. Dnia 20 sierpnia tego roku, rtm. Tadeusz 

Komorowski awansował na dowódcę 12. Pułku Ułanów Podolskich. W czasie bitwy 

podKomarowem został ranny (31 sierpnia 1920 r.), ale nie opuścił posterunku, 

prowadząc pułk do walki jeszcze do końca dnia. Dopiero wieczorem na rozkaz 

przełożonego, płk. Juliusza Rómmla, udał się do szpitala. Po wojnie polsko- 

-bolszewickiej, rtm. Komorowski został odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz 

trzykrotnie Krzyżem Walecznych143.

Z. Mierzwiński: Generałowie 11 Rzeczypospolitej. Warszawa 1990, s. 105-106.143
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W 1921 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy 9. P. Uł. w Żółkwi. Z tego okresu 

pochodzi opinia, którą ppłk Henryk Brzozowski napisał o swoim podwładnym: 

Ustalony, bardzo szlachetny charakter, bardzo spokojny, posiada wysokie poczucie 

obowiązku - wykwintne formy towarzyskie. Posiada nadzwyczajne wrodzone 

zdolności wojskowe, uzupełnione przez fachowe studia i nadzwyczajną praktykę 

bojową. 7 pułku został oddelegowany na dziesięciomiesięczny kurs jazdy konnej 

do Centralnej Szkoły Jazdy (później CWK) w Grudziądzu, który ukończył w 1922 r. 

W następnym roku otrzymał awans na majora (ze starszeństwem od dnia 1 lipca 1923 

r.) i przydział do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu, na stanowisko instruktora 

jazdy konnej. W sierpniu 1924 r. przeniesiono go do 8. Pułku Ułanów im. Księcia 

Józefa Poniatowskiego w Krakowie, w którym był zastępcą dowódcy. Od lipca 1926 

r. do listopada 1928 r. pełnił funkcję komendanta Szkoły Podoficerów Zawodowych 

Kawalerii we Lwowie. W 1928 r. awansował na podpułkownika (1 stycznia), a w 

1933 r. na pułkownika i przez kolejnych dziesięć lat (do października 1938 r.) był 

dowódcą 9. P. Uł., najpierw w Czortkowie, a potem w Trembowli. W listopadzie 1938 

r. objął dowództwo Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, pełniąc 

obowiązki komendanta do końca jej istnienia. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. 

szkołę rozformowano, a pozostałości przeniesiono do utworzonego Ośrodka 

Zapasowego Mazowieckiej i Pomorskiej Brygady Kawalerii w Garwolinie. 

Płk Komorowski dowodził obroną linii Wisły oraz miast Garwolina i Lubartowa, 

pełniąc funkcję zastępcy dowódcy kombinowanej (zbiorczej) brygady kawalerii. 

Walczył do dnia 23 września 1939 r. Udało mu się uniknąć niewoli niemieckiej 

i sowieckiej, przedarł się do Krakowa, gdzie rozpoczął działalność konspiracyjną144.

144 „Ilustrowany Kurier Polski”, 1989 z dn. 21.02.; R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 166; „Gazeta
Wyborcza”, 2009 z dn. 3.09., s. 16.

Tadeusz Komorowski pasjonował się sportem jeździeckim. Posiadał niewielką 

przeszkodową stajnię wyścigową, w której sam trenował konie. Z powodzeniem 

rywalizował także w konkursach hippicznych. W 1922 r. został powołany do Grupy 

Przygotowawczej Sportu Konnego, utworzonej przy Centralnej Szkole Jazdy 

w Grudziądzu. Byli do niej zakwalifikowani jeźdźcy, którzy pod kierunkiem mjr. 

Dymitra Exe i por. Leona Kona trenowali do zawodów jeździeckich na zbliżające się 

igrzyska w Paryżu w 1924 r. Podobna grupa, prowadzona przez mjr. Karola Rómmla,
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powstała w Warszawie przy 1. P. Szwoleżerów. Zawodnicy z obu tych grup brali 

udział w licznych międzynarodowych mityngach w kraju i zagranicą, m.in. w Nicei 

i Lucernie, które miały wyłonić najlepszych jeźdźców i konie do udziału w rywalizacji 

olimpijskiej145.

145 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. VII, 1969 nr 53, s. 314.
146 CAW, Depart. Kaw. MSWojsk., sygn. 1.300.30.192; dotyczy: Składu reprezentacji Polski na igrzyska 

w Paryżu w 1924 r., k. 115.

Konkurencje jeździeckie na igrzyskach w Paryżu rozpoczęły się dnia 21 lipca 

1924 r. Uczestniczyli w nich zawodnicy z 15 państw. Polacy reprezentowali barwy 

narodowe w dwóch konkurencjach: WKKW i skokach przez przeszkody. Mjr Tadeusz 

Komorowski na wałachu Amon zakwalifikował się do udziału w olimpijskim 

Championacie Konia. Oprócz niego, do konkursu wyznaczeni zostali: mjr Karol 

Rómmel na wałachu Krechowiak, rtm. Kazimierz Rostwo-Suski na klaczy Lady oraz 

por. Kazimierz Szosland na klaczy Helusia146.

Mjr Tadeusz Komorowski na Amonie w próbie terenowej olimpijskiego WKKW 
w Paryżu w 1924 r.

W Championacie Konia (WKKW, w terminologii olimpijskiej Championnat 

Equestre), rozgrywanym w dniach 21-26 lipca, startowało 46 zawodników z 13 

krajów, w tym 10 ekip stanowiło reprezentacje państwowe. WKKW był konkursem
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o dużym stopniu trudności zarówno dla jeźdźca, jak i dla konia, ponieważ wymagał 

wysokiej sprawności ogólnej i precyzji. Polakom, jako drużynie debiutującej 

na olimpijskim forum, nie udało się odnieść sukcesu. W klasyfikacji indywidualnej 

mjr T. Komorowski na Amonie nie wypadł najlepiej - po ujeżdżeniu zajmował XXV 

lokatę, następnie uczestniczył w bardzo wyczerpującej próbie wytrzymałości 

w Auteuil, a następnego dnia w konkursie skoków, w którym uplasował się na XXIII 

m. Ostatecznie jeździec sklasyfikowany został na XXVI m i okazał się najsłabszym 

z Polaków (Rómmel był na X m, Szosland - XXIII, Rostwo-Suski - XXIV). Dlatego 

jego wynik nie był wliczany do punktacji drużynowej147.

147 „Koń Polski”, 1972 nr 1, s. 27-28.
148 CAW, Dziennik Rozkazów, sygn. 1.340.40/8, Rozkaz dzienny nr 168 na dzień 29 lipca 1936 r.; 

dotyczy: Wyjazdu polskiej ekipy jeździeckiej na igrzyska olimpijskie w Berlinie; G. Walters: 
Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen. Poznań 2008, s. 325.

Do końca lat dwudziestych uczestniczył w rywalizacji sportowej, biorąc 

udział w licznych konkursach hippicznych. Poważna kontuzja, jakiej doznał w 1929 r. 

w czasie zawodów jeździeckich zmusiła go do przerwania czynnego uprawiania 

sportu. Jednak ze sportem konnym nadal był związany, zajmując się m.in. pracą 

szkoleniową. Od grudnia 1935 r. do sierpnia 1936 r. kierował przygotowaniami 

polskich jeźdźców do udziału w igrzyskach w Berlinie w 1936 r. Rozkazem szefa 

Departamentu Kawalerii MS Wojsk. Nr 2422-99/36 z dnia 20 lipca 1936 r. płk 

Tadeusz Komorowski został powołany na kierownika ekipy polskich jeźdźców, 

udających się na igrzyska XI Olimpiady. Wobec jawnego oszustwa niemieckich 

sędziów, zwłaszcza podczas próby terenowej WKKW, którzy przyznawali Polakom 

fikcyjne punkty karne, zwykle opanowany i uprzejmy płk Komorowski, wywołał 

piekielną awanturę. Przyniosła ona jednak pozytywny efekt, bo Niemcy anulowali 

punkty. Gdyby nie te wszystkie szachrajstwa Niemców, mielibyśmy złoty medal - 

stwierdziła żona płk. Komorowskiego, Irena148.
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Polski zespół jeździecki na zimowych zawodach w Deutschlandhalle w Berlinie 
w 1936 r. Od lewej stoją: por. Stanisław Czerniawski, mjr Wilhelm Lewicki, 
płk Tadeusz Komorowski (szef ekipy), mjr Zdzisław Dziadulski, por. Janusz 
Komorowski

Był wysoko cenionym instruktorem i bardzo dobrym jeźdźcem, ale preferował 

raczej WKKW niż skoki przez przeszkody, dlatego nie uczestniczył w konkursach 

o Puchar Narodów. W 1935 r. Polski Związek Jeździecki uhonorował go Złotą Wielką 

Odznaką PZJ za reprezentowanie barw narodowych na igrzyskach olimpijskich149.

„Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XI, 1977 nr 85, s. 424-425.

Po klęsce w kampanii wrześniowej i przedostaniu się do Krakowa w końcu 

1939 r., był współorganizatorem i dowódcą Konspiracyjnej Organizacji Wojskowej 

Krakowa, którą w styczniu 1940 r. podporządkował Związkowi Walki Zbrojnej (dalej: 

ZWZ). W tym czasie płk Komorowski przyjął pseudonim „Korczak” i nawiązał 

kontakt z gen. Władysławem Sikorskim w Paryżu i płk. Stefanem Roweckim 

„Grotem” w Warszawie. Dnia 8 lutego 1940 r. płk Komorowski mianowany został 

komendantem Obszaru Krakowsko-Śląskiego ZWZ, a dnia 3 maja otrzymał awans 

na stopień generała brygady.

Od lipca 1941 r. przebywał w Warszawie. Był zastępcą Komendanta 

Głównego ZWZ, a po aresztowaniu gen. bryg. Stefana Roweckiego „Grota” (30 

czerwca 1943 r.), został jego następcą, przejmując od dnia 17 lipca 1943 r. funkcję
149
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Komendanta Głównego Armii Krajowej. W opinii swoich współpracowników, w tej 

niezwykle trudnej i złożonej sytuacji militarnej i politycznej, gen. Tadeusz 

Komorowski pozostał ... żołnierzem wiernym sprawie, której służył, człowiekiem 

o wielkich wartościach charakteru, głęboko ideowym, całkowicie bezinteresownym

1 nie miał cienia zarozumiałości. Dnia 18 marca 1944 r. Naczelny Wódz, gen. 

Kazimierz Sosnkowski awansował Komorowskiego do stopnia generała dywizji, 

a dnia 7 lipca odznaczył Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari150.

150 Z. Mierzwiński: Generałowie..., s. 109.
151 Z. Mierzwiński: Generałowie..., s. 111.

Wobec zbliżającego się do Warszawy frontu, w dniu 31 lipca 1944 r. gen. 

Tadeusz Komorowski wraz z Delegatem Rządu na Kraj, wicepremierem Janem 

Stanisławem Jankowskim, podjął decyzję o rozpoczęciu walki z Niemcami 

o uwolnienie stolicy. Powstanie warszawskie rozpoczęło się dnia 1 sierpnia 1944 r. 

o godzinie 17. Przez dwa miesiące walk, dowódca AK cały czas przebywał na 

pierwszej linii frontu, znosząc wszelkie trudy na równi z żołnierzami i ludnością 

cywilną, będąc kilkakrotnie lekko ranny. Uczestnik powstania, płk Przemysław 

Kraczkiewicz z Komendy Głównej AK wspominał gen. Komorowskiego z ostatnich 

dni września 1944 r.: Jego drobna postać w cywilnym ubraniu nie miała żadnych 

zewnętrznych cech wodza, ale bił z niej autorytet, wzbudzający zupełne zaufanie 

żołnierzy do jego rozkazów. I biło ciepło, powodujące uczucie jednej wielkiej 

wspólnoty żołnierskiej. Tragiczna sytuacja w stolicy zmusiła Komendanta Głównego 

AK do podjęcia decyzji o zaprzestaniu walki. Akt kapitulacyjny został podpisany dnia

2 października 1944 r.151.

Po upadku powstania, w okresie od dnia 5 października 1944 r. do dnia 4 maja

1945 r., przebywał w niewoli niemieckiej (w oflagach Landwasser XIII 73 i Colditz 

IV C). Jeszcze w czasie trwania powstania, w dniu 30 września 1944 r., polski rząd 

emigracyjny mianował gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” Naczelnym Wodzem 

Polskich Sił Zbrojnych. Formalnie przejął tę funkcję dopiero dnia 28 maja 1945 r. 

z rąk gen. Władysława Andersa, który pełnił jego obowiązki. Jednak wobec 

niesprzyjającej dla Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie sytuacji, poprosił Prezydenta 

Władysława Raczkiewicza o zwolnienie ze stanowiska, co nastąpiło dnia 8 listopada

1946 r. W latach 1947-1949 sprawował urząd premiera rządu na emigracji, był
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członkiem Rady Politycznej (do marca 1954 r.), od lipca 1956 r. razem 

z Władysławem Andersem i Edwardem Raczyńskim - członkiem Rady Trzech, 

od 1964 r. był przewodniczącym Koła Generałów, Admirałów, Pułkowników, 

Komandorów i byłych Wyższych Dowódców. Z jego inicjatywy, dla upamiętnienia 

czynu zbrojnego żołnierzy Armii Krajowej, dnia 1 sierpnia 1966 r. ustanowiono 

odznaczenie pamiątkowe - Krzyż Armii Krajowej1’2.

Spotkanie Naczelnego Wodza gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego (w środku) 
z Tomaszem Arciszewskim - premierem RP (z lewej), gen. Marianem Kukielem 
- ministrem obrony narodowej (z prawej), generałami i oficerami WP 
po uwolnieniu gen. Komorowskiego z oflagu (12 05 1945 r.)

Po wojnie zdecydował o pozostaniu na stałe w Wielkiej Brytanii. Tadeusz 

Komorowski miał żonę, Irenę hrabiankę Lamezan-Salins (ur. 14 06 1904, zm. 22 10 

1968; córka gen. Roberta Lamezana), z którą związek małżeński zawarł w 1930 r. 

oraz dwóch synów: Adama (ur. 1942) i Jerzego (ur. 1944, zm. 1993), urodzonego 

wkrótce po powstaniu warszawskim. Irena Komorowska w czasie wojny mieszkała 

urodziny w Grodzisku Mazowieckim. Dnia 31 lipca 1944 r., w obawie przed 

zbliżającymi się wojskami sowieckimi, przyjechała z dwuletnim wówczas starszym 

synem do Warszawy. W czasie spotkania z mężem nie usłyszała ostrzeżenia 

o możliwym zagrożeniu i niebezpieczeństwie z powodu mającego się rozpocząć 

następnego dnia powstania. Mimo, że była w bardzo zaawansowanej ciąży, gen. * 

B. Tuszyński, H. Kurzyński: Leksykon olimpijczyków polskich..., s. 237.152
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Komorowski nie powiedział własnej żonie o wydanym rozkazie rozpoczęcia walk. 

Irena Komorowska została w Warszawie, przeżyła gehenną powstania i urodziła syna 

dotkniętego Zespołem Downa. Gen. Komorowski zapytany po wojnie przez Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego, dlaczego nie uchronił żony przed niebezpieczeństwem, 

odpowiedział: Więcej kobiet było w Warszawie w poważnym stanie... Nie mogłem 

przecież ewakuować wszystkich, więc nie wolno mi było robić wyjątku dla własnej 
żony! A ponadto mnie także obowiązywała tajemnica wojskowa153 154 155.

153 Z. Mierzwiński: Generałowie.., s. 110; W. Kalicki: Skok w przepaść. W: „Gazeta Wyborcza”, 2009 
zdn. 03.09., s. 17.

154 N. Davies: Powstanie ’44. Kraków 2004, s. 754-755.
155 „Ilustrowany Kurier Polski”, 1989 z dn. 5.06.; R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 167.

Na emigracji razem z żoną ciężko pracował na utrzymanie rodziny, prowadząc 

firmę produkującą firany. Zawsze jednak znajdował czas na aktywność społeczną, 

z wielkim zaangażowaniem działał w środowisku kombatantów w Kole Byłych 

Żołnierzy Armii Krajowej, aktywnie uczestniczył także w życiu politycznym 

emigracji polskiej. Z relacji syna wynika, że w domu nigdy nie mówił o powstaniu 

warszawskim. Nie był to temat rodzinnych rozmów. Ojciec zawsze przyjmował pełną 

odpowiedzialność za swoją decyzję o rozpoczęciu powstania i tragiczne straty 

z pewnością ogromnie mu ciążyły. Ale była to rzecz, którą uważał za nieuniknioną, 

jeśli Polska miała mieć jakąkolwiek szansę odzyskania wolności. Był gorącym 

patriotą..., człowiekiem wielkiej skromności, miał wspaniałe poczucie humoru, 

interesował się wieloma dziedzinami sportu..., w Anglii tylko raz dosiadł konia. Był 
prawdziwym oficerem i dżentelmenem' 4. Zmarł nagle w dniu 24 sierpnia 1966 r. 

w Bletchley w hrabstwie Buckingham w wieku 71 lat. Pochowany został 

na cmentarzu Gunnersbury w Londynie1".

Generał Tadeusz Komorowski za działalność dowódczą w czasie drugiej 

wojny światowej został odznaczony: Orderem Orła Białego (pośmiertnie w 1995 r.), 

Krzyżem Komandorskim Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Wojennego Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym 

Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej i wieloma innymi 

odznaczeniami. Jest patronem wielu szkół w Polsce, m.in. Gimnazjum nr 7 

w Grudziądzu, mieście, z którym był związany jako doskonały jeździec i jako ostatni
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komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Mekki polskich ułanów. W pobliżu 

dawnej siedziby CWK na Osiedlu Kawalerii Polskiej, znajduje się pomnik gen. 

Tadeusza Komorowskiego „Bora”.

W 1984 r. Adam Komorowski, syn gen. Komorowskiego został zaproszony 

do Białego Domu, gdzie z rąk prezydenta Ronalda Reagana odebrał Legię Zasługi 

w imieniu swego zmarłego ojca156. Dziesięć lat później, ekshumował zwłoki rodziców 

(Irena Komorowska zmarła w 1968 r.) z londyńskiego cmentarza Gunnersbury 

i przewiózł ich szczątki do Polski, gdzie dnia 29 lipca 1994 r. zorganizowano 

uroczysty pogrzeb. Gen. Tadeusz Komorowski „Bór” został pochowany na Cmentarzu 

Wojskowym na warszawskich Powązkach w Alei Zasłużonych (kwatera - A 26, rząd 

- 0, nr grobu - 3) obok pozostałych dowódców ZWZ-AK gen. br. Michała 

Karaszewicza-Tokarzewskiego, gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” oraz gen. 

bryg. Leopolda Okólickiego „Niedźwiadka”.

G. Walters: Igrzyska w Berlinie..., s. 356.156





Adam Królikiewicz
olimpijczyk z Paryża 1924 r.

Adam Łukasz Królikiewicz urodził się dnia 9 grudnia 1894 r. we Lwowie. Był 

synem Karola i Julii z Brukarskich. Ojciec z zawodu był maszynistą. Adam pochodził 

z rodziny wielodzietnej, miał siedmiu braci: Mariana, Kazimierza, Tadeusza, 

Mieczysława, Stanisława, Wacława i najmłodszego Oktawiana. Edukację szkolną 

rozpoczął we Lwowie, gdzie ukończył szkołę powszechną i średnią, uzyskując 

świadectwo dojrzałości w 1913 r. Naukę kontynuował, studiując na Wydziale 

Elektrotechnicznym w Wyższej Szkole Technicznej w Mittweidzie w Saksonii. 

Przerwał ją jednak w 1914 r. i wobec zbliżającej się pierwszej wojny światowej, 

w lipcu 1914 r. wrócił do Lwowa1’7.

Po ogłoszeniu mobilizacji, dnia 2 sierpnia wstąpił do oddziałów strzeleckich, 

z którymi wyruszył do Krakowa. Na Oleandrach przeniósł się (razem z braćmi 

Mieczysławem i Tadeuszem) do przybyłego ze Lwowa Oddziału Konnego 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, mimo że nigdy wcześniej nie jeździł konno. 

Adam Królikiewicz był dzieckiem wychowanym w mieście i miał niewiele okazji 

do kontaktu z końmi. Jednak o braku kwalifikacji jeździeckich młodego adepta, 

dowódca Oddziału inż. Marceli Śniadowski, nie mógł się przekonać z powodu braku 

koni, które Sokoli zmuszeni byli zostawić we Lwowie. Szlak bojowy lwowskiego

157 R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 188; W. Duński: Od Paryża 1924 do Sydney 2000..., s. 424. 
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Oddziału, który drogą rekwizycji zyskiwał coraz więcej koni i stawał się 

rzeczywistym Oddziałem Konnym, prowadził przez Chęciny do Kielc. Wkrótce 

Oddział „Sokoła” został połączony ze słynną „siódemką” Władysława Beliny- 

-Prażmowskiego. W takich okolicznościach nastąpiło też pierwsze spotkanie Adama 

Królikiewicza z koniem, którego udało mu się przejąć od uciekającego żołnierza 

rosyjskiego. Mimo niesprzyjających okoliczności, młody ułan bardzo szybko opano

wał umiejętność jazdy konnej na tyle, że uczestniczył w działaniach wojennych, 

służąc w 1. P. Uł. Legionów Polskich. Wiosną 1917 r. ukończył kurs Szkoły 

Oficerskiej w Ostrołęce, otrzymał stopień kaprala. Po rozwiązaniu Legionów i wciele

niu 1. P. Uł. do armii austriackiej, uciekł z wojska, nie chcąc służyć w obcej armii158.

158 A. Królikiewicz: Olimpijska szarża. Kraków b.r.w., s. 35-36; A. Królikiewicz: Od Nicei do Nowego 
Jorku. Sukcesy polskich jeźdźców na międzynarodowych konkursach hippicznych 1923-1926 
(Zprzedmową gen. bryg. G. Orlicz-Dreszera). Warszawa 1927, s. 12-13.

159 R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 189.
160 Krystyna Królikiewicz-Harasimowicz uczestniczyła w powstaniu warszawskim, była aktorką 

warszawskich teatrów. Zob. Polski Słownik Biograficzny, tom XV. Wrocław - Warszawa - Kraków 
1970, s. 364; K. Toporowicz: Adam Królikiewicz — Słownik biograficzny WF. W: „Wychowanie 
Fizyczne i Sport”, 1969 nr 2, s. 157-159.

W grudniu 1918 r. zgłosił się jako ochotnik do formującego się w Chełmie 1. 

Pułku Ułanów, przemianowanego później na 1. Pułk Szwoleżerów. W kwietniu 1919 

r. został mianowany podporucznikiem. Wiatach 1919-1920 ukończył skrócony, 

siedmiomiesięczny kurs Oficerskiej Szkoły Jazdy w Starej Wsi pod Warszawą 

i otrzymał stopień porucznika (1920 r.). W szkole pod kierunkiem rtm. Władysława 

Bzowskiego (późniejszego pułkownika, dowódcy 8. P. Uł.) poznał podstawy nauki 

jazdy konnej i ujeżdżenia. Zetknął się tam również z mjr. K. Rómmlem, który jako 

pierwszy szkolił go pod kątem sportu konnego. Por. A. Królikiewicz uczestniczył 

w walkach o Małopolskę Wschodnią w 1919 r. oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 

w 1920 r., dowodząc plutonem159.

Dnia 26 grudnia 1919 r. Adam Królikiewicz ożenił się z Tomisławą 

z Lilienstemów, której ojciec był właścicielem cukrowni i inspektorem plantacji 

cukrowych w pow. ciechanowskim. Dwa lata później urodziła się córka państwa 

Królikiewiczów, Krystyna (07 06 1921 r.)160.

Wiosną 1920 r. została utworzona specjalna grupa jeźdźców, którzy mieli 

wziąć udział w igrzyskach olimpijskich w Antwerpii. Jeźdźcy trenowali 



Adam Królikiewicz 117

w warszawskiej Agrykoli niedaleko koszar 1. P. Szwol. Ćwiczenia grupy, 

prowadzonej przez mjr. Karola Rómmla, obserwował w każdej wolnej chwili por. 

Królikiewicz, a następnie te same powtarzał na swoim służbowym koniu Jaśku. 

W czerwcu na Polu Mokotowskim w Warszawie zorganizowane były zawody konne - 

Wielki Konkurs Myśliwski o Nagrodę Naczelnego Wodza. Był to swego rodzaju 

sprawdzian umiejętności kandydatów na igrzyska, ale uczestniczyli w nich również 

inni jeźdźcy. W drugiej grupie był także por. Królikiewicz, który niespodziewanie 

wygrał jedną serię konkursu i zakwalifikował się do finału. W końcowej klasyfikacji 

zajął II m (I był mjr Rómmel na Huraganie), pokonując wielu doświadczonych 

jeźdźców. Od tej pory, korzystając z fachowych wskazówek mjr. Rómmla, nieustannie 

podnosił swoje umiejętności i osiągał coraz większe sukcesy. W 1921 r. por. 

Królikiewicz wygrał konkurs o Puchar Naczelnego Wodza Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, a w 1922 r. Puchar Naczelnika Państwa. W obydwu konkursach 

dosiadał Jaśka"’1.
W 1923 r. został zakwalifikowany do ekipy narodowej, która po raz pierwszy 

reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej. Było to niezwykle ważne 

wydarzenie nie tylko ze względów sportowych, ale przede wszystkim politycznych, 

ponieważ był to sportowy debiut reprezentacji narodu, który po 123 latach odzyskał 

niepodległość. Dla por. Królikiewicza było to duże wyróżnienie, ponieważ 

towarzyszył wówczas dwóm najbardziej doświadczonym polskim jeźdźcom, „ojcom 

polskiej hippiki”, uczestnikom igrzysk w Sztokholmie: płk. Sergiuszowi Zahorskiemu 

z 16. P. Uł. oraz mjr. Karolowi Rómmlowi z 1. P. Szwol. Udział w zawodach w Nicei 

zakończył się pełnym sukcesem. W drużynowym konkursie o Puchar Narodów Polacy 

zajęli II m, przegrywając jedynie z Włochami, a pokonując Belgię, Francję i Holandię. 

Z Nicei polscy jeźdźcy udali się na zawody do Rzymu, gdzie ponownie wywalczyli II 

m w Pucharze Narodów (Im - Włosi). Por. Królikiewicz odniósł wówczas swój 

pierwszy międzynarodowy indywidualny sukces. Dnia 13 maja w konkursie 

o Nagrodę Rzymu zajął II m na Jaśku, a następnego dnia w konkursie myśliwskim 

o Premio Cecilia Metella wywalczył I m na Picadorze, pokonując parcours bezbłędnie 

i w najlepszym czasie oraz III m na Jaśku. Prasa włoska bardzo pozytywnie oceniła * 

A. Królikiewicz: Od Nicei do Nowego Jorku..., s. 14-15.161
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występ polskich jeźdźców, zwracając uwagę zwłaszcza na młodego porucznika i jego 

konie, które w porównaniu do rasowych zagranicznych koni nie zachwycały urodą, 

ale umiejętnościami. Było to niewątpliwie duże osiągnięcie, które włączyło por. 

Królikiewicza do czołówki nie tylko polskiego, ale także europejskiego 
jeździectwa162.

162 B. Tomaszewski: Ostatni szwoleżer. W: Poczet polskich olimpijczyków 1924-1984. Warszawa 1984, 
s. 8-9; W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 56-57.

163 CAW, Depart. Kaw. MS Wojsk., sygn. 1.300.30.192; dotyczy: Składu reprezentacji Polski na igrzyska 
w Paryżu w 1924 r., k. 115; W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 76.

W tej sytuacji, przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi, 

por. Królikiewicz stał się jednym z głównych kandydatów do reprezentowania barw 

narodowych w Paryżu w 1924 r. Polacy uczestniczyli wówczas w dwóch 

konkurencjach: WKKW i Pucharze Narodów. Por. Królikiewicz ze względu na swoje 

wybitne predyspozycje, został zakwalifikowany do grupy skoków przez przeszkody 

razem z: mjr. K. Rómmlem na wałachu Faworyt, rtm. Z. Dziadulskim na Zefirze oraz 

por. K. Szoslandem na Jacku. Olimpijski konkurs Prix des Nations rozegrany został 

w dniu 27 lipca 1924 r. przy udziale przedstawicieli 15 państw w liczbie 43 

zawodników. Większość państw uczestniczyła w rywalizacji drużynowej, ale byli 

również jeźdźcy, występujący tylko w indywidualnej. Parcours składał się z 16 

przeszkód o wysokości do 140 cm i szerokości 400 cm. Organizatorzy niefortunnie 

posypali murawę grubą warstwą piasku, co bardzo utrudniło koniom odbijanie się 

przy pokonywaniu przeszkód i obniżyło wyniki rywalizacji tak, że żaden 

z uczestników nie ukończył parcoursu bez błędów. Por. Królikiewicz na Picadorze 

startował jako ostatni z polskich jeźdźców, wiedząc, że żadnemu z nich nie udało się 

zająć medalowego miejsca. Pokonał przeszkody bardzo odważnie i zakończył trasę 

z 10 punktami karnymi, które pozwoliły na zdobycie brązowego medalu 

olimpijskiego. Było to niewątpliwie znaczące osiągnięcie Królikiewicza, choć 

pozostał pewien niedosyt, ponieważ po sukcesach odniesionych przed igrzyskami, 

sami jeźdźcy spodziewali się lepszych wyników. Polska hippika po raz pierwszy 

w swoich dziejach zdobyła medal olimpijski, a zawdzięczała to w równej mierze 

utalentowanemu por. Królikiewiczowi, co doskonałemu skoczkowi Picadorowi163.
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Por. Adam Królikiewicz na Picadorze - brązowy medalista igrzysk olimpijskich 
w Paryżu w 1924 r.

Adam Królikiewicz miał okazję dwukrotnie uczestniczyć w igrzyskach 

olimpijskich. W 1924 r. był zawodnikiem, a w 1936 r. rozkazem Departamentu 

Kawalerii MSWojsk. nr 2422-99/36 z dnia 29 lipca, wówczas już mjr Królikiewicz, 

został powołany na kierownika technicznego polskiej reprezentacji164.

CA W, Dziennik Rozkazów, sygn. 1.340.40/8, Rozkaz dzienny nr 168 na dzień 29 lipca 1936 r.; 
dotyczy: Wyjazdu polskiej ekipy jeździeckiej na igrzyska olimpijskie do Berlina.

Po sukcesie olimpijskim bardzo często uczestniczył w międzynarodowych 

zawodach jeździeckich, na których zdobywał liczne nagrody. Był trzecim 

w kolejności zawodnikiem, który wielokrotnie uczestniczył w konkursach o Puchar 

Narodów. Uczestniczył w nich 17 razy (K. Szosland - 28 razy, J. Komorowski - 19 

razy), a cztery razy był w zespole, który tę rywalizację wygrał. Było to w 1925 i 1928 

r. w Nicei, gdzie startował na koniach Picador i Readgledt, w 1926 r. w Nowym Jorku 

na Jacku, w 1927 r. w Warszawie na Dreamie. Szczególne znaczenie miały konkursy 

w Nowym Jorku, gdzie Królikiewicz występował przed licznie zgromadzoną 

w Madison Square Garden publicznością polonijną. „Polonijny Kurier Narodowy” 

napisał wówczas: Piękny był moment, gdy trzem zwycięzcom orkiestra zagrała hymn 

narodowy polski (...) Olbrzymia część zebranych, która zaledwie coś nie coś wiedziała

164
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o Polsce, dowiedziała się tego we czwartek wieczorem, że armia polska, jeżeli chodzi 

o zawody, ma prawdziwych mistrzów'65.

Polscy jeźdźcy po zdobyciu Pucharu Narodów w Nowym Jorku w 1927 r. z wizytą 
w Belwederze. Od lewej stoją: gen. Sergiusz Zahorski, rtm. Adam Królikiewicz, 
mjr Michał Toczek, por. Kazimierz Szosland

Oprócz udziału w konkursach o Puchar Narodów, Królikiewicz uczestniczył 

także w wielu innych, najczęściej w Nicei, odnosząc liczne sukcesy. W konkursie 

o Nagrodę Miasta Nicei dwukrotnie zajął I m - w 1924 r. na Jaśku i w 1925 r. 

na Picadorze, podobnie w konkursie o Nagrodę Monaco - w 1924 r. na Picadorze, 

a w 1925 r. na Jaśku. W 1925 r. w konkursie o Nagrodę księżnej d’Aoste (Prix de 

Duchess d’Aoste), polegającym na dwukrotnym pokonaniu parcoursu za każdym 

razem na innym koniu, wywalczył I m, dosiadając Picadora i Cezara. W 1928 r. rtm. 

A. Królikiewicz zdobył I m w prestiżowym konkursie o Nagrodę Armii 

Zagranicznych (Prix des Armées Étrangères). Polski oficer cieszył się we Włoszech 

niezwykłą popularnością, był doceniany za swoje umiejętności, a włoska i francuska 

prasa nie szczędziła mu pochwał, opisując jego dokonania. ...Przeszkody 

podwyższone, parcours staje się poważny. Jeden tylko koń może go zaatakować:

165 ,Koń Polski”, 1982 nr 2, s. 22; W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 85. 
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Picador!, a prowadzi go najlepsza szpicruta starego kontynentu - Królikiewicz... 

Niezrównany jeździec zaczął od arcydzieła, Królikiewicz zrobił drugi parcours 

na znakomitym Picadorze i zdobył znów pierwsze miejsce, dokonując czynu, jaki nie 

zdarzył się w dziejach tego konkursu. Znów zabiera Puchar Nicei. Dowodem uznania 

dla polskiego kawalerzysty było nazwanie go mianem un cavalière perfeto - jeźdźcem 

doskonałym166.

R. Urban: Rozwój sportu Jeździeckiego w Polsce..., s. 217-218; B. Tomaszewski: Ostatni szwoleżer..., 
s. 9.

167 R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 288.

Adam Królikiewicz zdecydowanie większe sukcesy odnosił na europejskich 

hipodromach, chociaż na krajowych również zdobył wiele nagród. Uczestniczył 

w konkursach m.in. w Gdyni, Grudziądzu, Poznaniu, Warszawie, a także w zawodach 

konnych na śniegu w Zakopanem. Brał udział w Jeździeckich Mistrzostwach Polski, 

w których dwukrotnie zdobył tytuły. Na mistrzostwach rozgrywanych w Warszawie 

w 1932 r. zdobył tytuł Mistrza Polski we Wszechstronnym Konkursie Konia 

Wierzchowego, dosiadając klaczy Syrena, a w 1931 r. tytuł II wicemistrza Polski 

w konkursie skoków przez przeszkody na koniu Mylord167.

Rtm. Adam Królikiewicz na Mylordzie na zimowych zawodach konnych 
w Zakopanem w 1932 r.

W okresie aktywności sportowej Adama Królikiewicza nie było w Europie 

hipodromu, na którym by nie startował: Aldershot, Berlin, Bruksela, Budapeszt, 
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Bukareszt, Fontainebleau, Londyn, Lucerna, Nicea, Neapol, Nowy Jork, Mediolan 

Paryż, Ryga, Rzym, Tallin. W latach 1923-1933 brał udział w ponad 100 zawodach 

jeździeckich, w tym 32 międzynarodowych, uzyskując rekordową, w porównaniu 

z innymi jeźdźcami, liczbę nagród i wyróżnień - 140, w tym 24 pierwszych. 

Ustanowił nieoficjalny rekord skoku na wysokość w Mediolanie w 1926 r., pokonując 

przeszkodę na wysokości 210 cm. Znaczący udział w sukcesach Królikiewicza miały 

jego konie: Jasiek i Picador. Jasiek odbył kampanię w węgierskich huzarach i artylerii 

konnej. Miał już 15 lat, kiedy po raz pierwszy uczestniczył w zawodach sportowych. 

Picador był koniem taborowym, przyjechał zza oceanu z armią amerykańską, która 

w 1917 r. wylądowała we Francji. Miał 12 lat, kiedy z demobilu trafił do Polski. 

Po sprzedaży Picadora we Włoszech (za niebagatelną wówczas sumę 4.000 zł) 

i przejściu na emeryturę Jaśka, Królikiewiczowi trudno było znaleźć konie, które 

byłyby w stanie je godnie zastąpić. Dosiadał Jacka, Mylorda, Unigeno, ale żaden 

z nich nie dorównał Picadorowi168.

168 S. Łoza (red.): Czy wiesz..., s. 384; J. Garliński: Major Adam Królikiewicz. W: „Przegląd Kawalerii 
i Broni Pancernej”, tom VI, 1966 nr 42, s. 124.

169 „Jeździec i Hodowca”, 1936 nr 1, s. 4.

W 1926 r. w zainaugurowanym plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na 10 

najlepszych polskich sportowców, Adam Królikiewicz zajął VII m (zwyciężył 

Wacław Kuchar). Był jedynym przedstawicielem sportu jeździeckiego, który w tym 

roku znalazł się wśród laureatów tego plebiscytu. W maju 1935 r. na zebraniu Zarządu 

Polskiego Związku Jeździeckiego podjęto decyzję o wyróżnieniu kilkunastu osób 

Polską Odznaką Jeździecką. Została ona ustanowiona w marcu tego roku 

dla uhonorowania najbardziej zasłużonych postaci środowiska związanego ze sportem 

jeździeckim, zarówno sportowców jak i cywilów. Jednym z pierwszych odznaczonych 

był, wówczas już mjr. Adam Królikiewicz, któremu przyznano to wyróżnienie 

za zdobycie medalu olimpijskiego na igrzyskach w Paryżu w 1924 r.169.

Równocześnie z rozwojem umiejętności jeździeckich i sukcesami 

sportowymi, Adam Królikiewicz awansował w hierarchii wojskowej - w 1924 r. 

na rotmistrza, a w 1933 r. na majora. Jego macierzystą jednostką pozostał 1. P. 

Szwol., w którym w latach 1918-1925 i 1930-1933 pełnił funkcję m.in. dowódcy 

plutonu i szwadronu, a także dwukrotnie dowódcy pułkowej szkoły podoficerskiej. 
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Był oficerem o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Uzyskał bardzo dobre oceny 

od dowódców. W 1925 r. gen. bryg. Gustaw Orlicz-Dreszer napisał: Niezwykle 

dzielny, pracowity i sumienny o wysokim poczuciu honoru oficer. Wybitny dowódca 

szwadronu i pułkowej szkoły podoficerskiej. Jeden z najlepszych sportowców naszej 

kawalerii. Wybitny. W 1935 r. mjr Królikiewicz objął funkcję Komendanta Szkoły 

Jazdy i Szefa Ekwitacji (głównego instruktora jazdy konnej) w Centrum Wyszkolenia 

Kawalerii w Grudziądzu. Sprawował ją do końca sierpnia 1939 r. Objęcie tego 

stanowiska było poprzedzone stażami, które odbył w 1933 i 1934 r. 

w najsłynniejszych europejskich akademiach jeździeckich - we włoskim Pinerolo 

i Tor di Quinto oraz francuskim Saumur. Wyniki swoich obserwacji i porównania 

metod szkolenia, obowiązujących w tych ośrodkach oraz własne doświadczenia 

przedstawił w pracy pt. Jeździec i koń w terenie i w skoku. Metody przygotowania 

i zaprawy, opublikowanej po raz pierwszy w Warszawie w 1936 r., a później 

kilkakrotnie wznawianej170.

170 R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 189; K. Toporowicz: Adam Królikiewicz..., s. 157-159.
171 B. Tuszyński: Księga sportowców polskich..., s. 281.

W dniu wybuchu wojny mjr Adam Królikiewicz pozostał w grudziądzkiej 

szkole razem z płk. Tadeuszem Komorowskim, od listopada 1938 r. pełniącym 

funkcję komendanta CWK oraz mjr. Kazimierzem Szoslandem, od 1937 r. 

kierownikiem Grupy Sportu Konnego w CWK. Z rozkazu Ministerstwa Spraw 

Wojskowych mjr A. Królikiewicz wraz z mjr. K. Szoslandem, ewakuował najlepsze 

konie wyczynowe z Grudziądza do Sam. W okolicach Góry Kalwarii, w wyniku ataku 

lotnictwa niemieckiego, zginęła część koni sportowych, a pozostałe spłonęły ukryte 

w stodole171.

W czasie kampanii wrześniowej był zastępcą dowódcy Ośrodka Zapasowego 

Mazowieckiej i Pomorskiej Brygady Kawalerii w Garwolinie, skąd jednostki 

marszowe odchodziły na wschodnie tereny Polski, gdzie dnia 17 września stanęły 

na wprost wkraczającej Armii Czerwonej. Wobec dwustronnego zagrożenia, rozbite 

oddziały wojska otrzymały rozkaz kierowania się w stronę granicy rumuńskiej. Mjr 

Królikiewicz, podobnie jak wielu innych polskich oficerów, w obawie przez 

aresztowaniem przez żołnierzy radzieckich, przedostał się w cywilnym ubraniu 

do Lwowa. W grudniu 1939 r. przeniósł się wraz z rodziną ze Lwowa do Krakowa, 
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gdzie część okupacji mieszkał na ul. Starowiślnej, pracował jako robotnik 

i współdziałał z podziemiem. Latem 1942 r. został aresztowany i osadzony 

w więzieniu na Montelupich. Dzięki wstawiennictwu Adama hrabiego Ronikiera, 

prezesa Rady Głównej Opiekuńczej oraz interwencji w Berlinie znanego niemieckiego 

olimpijczyka, pamiętającego polskiego jeźdźca jako szefa ekipy na igrzyskach w 1936 

r., Królikiewicz został zwolniony. Do końca wojny pracował w Powszechnym 

Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych w dziale asekuracji zwierząt i jednocześnie 

działał w konspiracji, pomagając osamotnionym przez wojnę kobietom, żonom 

przyjaciół-oficerów. W styczniu 1945 r. był świadkiem wkroczenia Armii Radzieckiej 

do miasta i wyzwolenia Krakowa172.

172 A. Królikiewicz: Olimpijska szarża..., s. 12-15.
173 M. Słoniewski: Kazimierz Rostwo-Suski — Słownik biograficzny WF. W: „Wychowanie Fizyczne 

i Sport”, 1986 nr 2, s. 109-110.
174 W. Domański: Adam Królikiewicz. Wspomnienie. W: „Koń Polski”, 1966 nr 2, s. 27.

Mjr Adam Królikiewicz poświęcił się pracy organizacyjno-szkoleniowej, 

napisał wiele artykułów metodycznych, opublikowanych głównie na łamach: „Jeźdźca 

i Hodowcy” (przed wojną), a potem „Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej”, „Polski 

Zbrojnej” oraz „Konia Polskiego”. Działał jako instruktor i trener oraz organizator 

sportu, początkowo w Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, a potem jako prezes 

(1949-1950) i trener koordynator (1949-1959) krakowskiego Okręgowego Związku 

Jeździeckiego. W październiku 1956 r. powstała grupa inicjatywna utworzenia Klubu 

Jazdy Konnej w Krakowie, a w maju 1959 r. Królikiewicz objął stanowisko trenera 

w nowo powstałym klubie, który odtąd prowadził ożywioną działalność i stał się pasją 

jego ostatnich lat życia. W klubie spotkała się wyjątkowa grupa bardzo dobrych 

organizatorów i fachowców sportu jeździeckiego. Razem z Królikiewiczem pracował 

tam jego przyjaciel, współtowarzysz zmagań na olimpijskim hipodromie w Paryżu 

w 1924 r., Kazimierz Rostwo-Suski, który był w tym czasie również działaczem 

i trenerem Polskiego Związku Jeździeckiego (zmarł w Krakowie, dnia 9 marca 1974 

r.)173. W 1957 r. w czasie pierwszego po wojnie wyjazdu polskich jeźdźców 

na zawody do Rzymu był trenerem ekipy. Spotkał tam wielu przyjaciół z kursów 

jeździeckich we Włoszech i ze wspólnych startów na zawodach174.

Od 1954 r. Królikiewicz współpracował jako konsultant przy realizacji 

filmów, m.in. najpierw Jana Batorego „Podhale w ogniu”, potem „Rancho-Texas”, 
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koprodukcji francusko-polskiej „Mandrin” i Andrzeja Wajdy „Popioły”. W tym 

ostatnim był nie tylko konsultantem, lecz również odtwórcą roli starego wachmistrza 

prowadzącego szarżę na Samosierrę. W wyniku tragicznego wypadku na planie 

fdmowym, Królikiewicz uległ poważnej kontuzji kręgosłupa, która spowodowała 

paraliż dolnej części ciała. Przez ponad rok przebywał w Ośrodku Rehabilitacji 

w Konstancinie pod Warszawą, otoczony opieką żony, rodziny i przyjaciół z kraju 

i zagranicy, którzy w czasie długotrwałej choroby często go odwiedzali. Byli wśród 

nich towarzysze ze sportowych aren, wojennych szlaków i środowiska artystycznego, 

z którym związał się w ostatnich latach życia przy realizacji filmów; otrzymywał listy 

z całego świata. Zmarł w Konstancinie dnia 4 maja 1966 r. w wieku 72 lat. Został 

pochowany na krakowskim cmentarzu Salwator175.

175 A. Królikiewicz: Olimpijska szarża..., s. 17-21; „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej, t. VI, 1966 
nr 42, s. 124-125; K. Toporowicz: Adam Królikiewicz..., s. 157-159.

176 Polski Słownik Biograficzny, tom XV. Wrocław - Warszawa - Kraków 1970, s. 363-364.
177 R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 190; „Koń Polski”, 1984 nr 4, s. 44.

*
Mjr Adam Królikiewicz został odznaczony wieloma orderami wojskowymi: 

Orderem Virtuti Militari V klasy, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie 

Krzyżem Walecznych z Mieczami, Krzyżem Niepodległości, Medalem 

Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, a także Orderem Kawaleryjskim 

„Gwiazda Rumunii”, Corona d’Italia, francuską Legią Honorową, szwedzkim 

Krzyżem Królewskim. Jego osiągnięcia i działalność na rzecz rozwoju sportu 

jeździeckiego doceniły władze Polskiego Związku Jeździeckiego nadając mu 

Honorową oraz Złotą Wielką Odznakę PZJ. Władze państwowe uhonorowały 

go tytułem Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej176.

Krakowski Okręgowy Związek Jeździecki, dla uczczenia pamięci 

olimpijczyka, podjął decyzję o organizowaniu corocznych ogólnopolskich zawodów 

jeździeckich o „Memoriał mjr. Adama Królikiewicza”. Pierwsze zawody odbyły się 

w dniach 6-8 września 1968 r. i są kontynuowane każdego roku. We wrześniu 1984 r. 

na ścianie domu, w którym mieszkał w Krakowie Królikiewicz, przy ul. Piekarskiej 6, 

odsłonięto okolicznościową tablicę poświęconą pierwszemu polskiemu medaliście 

olimpijskiemu177.





Seweryn Kulesza
olimpijczyk z Berlina 1936 r.

Serweryn Roman Kulesza urodził się dnia 23 października 1900 r. 

w Radomiu. Był synem Antoniego i Marii z Grzywaczów. Edukację rozpoczął 

w rodzinnym domu, następnie uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. Mikołaja Reja 

w Warszawie, które ukończył w 1918 r. Egzamin dojrzałości, ze względu na czas 

wojny, zdawał na raty - pierwszą część w warszawskim Gimnazjum Filologicznym 

w lutym 1919 r., a drugą końcową przed Komisją Ministerstwa Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego w lutym 1920 r. Dnia 9 grudnia 1918 r. wstąpił jako 

ochotnik do Wojska Polskiego, gdzie otrzymał przydział do 1. Pułku Ułanów 

Krechowieckich (w Gródku Jagiellońskim). Uczestniczył w walkach polsko- 

-ukraińskich o Małopolskę Wschodnią, a później w wojnie polsko-bolszewickiej. 

Od 1920 r. był podchorążym, 1921 r. - podporucznikiem, a w 1923 r. awansował 

na porucznika. W tym czasie uczęszczał do Szkoły Podchorążych w Warszawie oraz 

przyfrontowej Szkoły Jazdy w Brodach. Dnia 22 lutego 1923 r. otrzymał przydział 

do 10. Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie178.

M. Słoniewski: Seweryn Kulesza - Słownik biograficzny WF. W: „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 
1986 nr 1, s. 109; B. Tuszyński, H. Kurzyński: Leksykon olimpijczyków polskich..., s. 240.

Sport konny uprawiał od drugiej połowy lat dwudziestych. Uczestniczył 

wówczas w zawodach jeździeckich, w których odnosił pierwsze sukcesy. 

Wyróżniające się zdolności jeździeckie por. Seweryna Kuleszy dostrzegli jego 

przełożeni i w styczniu 1929 r. skierowali go, najpierw na siedmiomiesięczny kurs 

sportu konnego, a potem kurs instruktorski do Centrum Wyszkolenia Kawalerii 

w Grudziądzu. Komendant Szkoły Jazdy, mjr Adam Królikiewicz w swojej opinii

178
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napisał: Bardzo zdolny i inteligentny, umysł bystry, posiada dużo inicjatywy 

i pomysłów, bardzo dobry instruktor jazdy konnej; posiada dużo wiedzy fachowej, 

którą umie przekazać swoim podwładnym (...). Jeden z najlepszych jeźdźców, 

odważny, śmiały o wielkim wyczuciu konia. Wybitnie nadaje się do ekwitacji z racji 

swego talentu i zamiłowania jeździeckiego, wybitne zdolności instruktorskie, zapał 

i zamiłowanie do jazdy. Podobną opinię wyraził szef ekwitacji mjr Michał 

Antoniewicz: Oficer wyróżniający się, jeździec wybitny, instruktor bardzo dobry, 

wartość jako zawodnika duża, rokuje jeszcze większe nadzieje, bardzo ambitny, 

obowiązkowy, lojalny. Bardzo pozytywne opinie zwierzchników spowodowały, że 

w latach 1931-1936 por. Kulesza był zatrudniony jako instruktor w Oficerskiej Szkole 
Jazdy w CWK179.

179 CAW, AP 297; R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 206.
180 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. IX, 1972 nr 67, s. 177.

Podczas pobytu w Grudziądzu zapoznał się zasadami gry w piłkę konną - 

polo. Znane na świecie, w Polsce zyskało popularność w kręgach wojskowych dzięki 

działaniom gen. Stanisława Sochaczewskiego, który próbował je popularyzować. 

Instruktorzy w CWK, a wśród nich także Seweryn Kulesza grali w polo, ale nie 

uczestniczyli w rozgrywkach krajowych, organizowanych głównie w Wielkopolsce. 

Uznali ten rodzaj sportu konnego jako dodatkową atrakcję, jednak bardzo przydatną 

dla ogólnego, wszechstronnego wyszkolenia kawalerzysty180.

W latach trzydziestych rtm. Seweryn Kulesza (awansowany na rotmistrza 

w 1933 r.) należał do grona najlepszych jeźdźców w Polsce. Wielokrotnie 

uczestniczył w organizowanych w Polsce od 1931 r. Jeździeckich Mistrzostwa Polski, 

zajmując miejsca na podium. W WKKW dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski 

na koniu Ben Hur (w 1936 r. jako reprezentant 10. PSK i 1937 r. - 7. P. Uł.), a raz 

na koniu Zagadka II zajął III m (1934 r.). Odnosił sukcesy także w ujeżdżeniu, 

konkurencji, która nie cieszyła się w Polsce zbyt dużą popularnością i niestety 

zaniedbywano jej szkolenie. Rtm. Kulesza wywalczył tytuł Mistrza Polski w 1937 r. 

na koniu Ben Hur, wicemistrza w 1936 r. na koniu Buk oraz II wicemistrza w 1934 r. 

na koniu Zagadka II. Był jednym z nielicznych, którzy tytuły Mistrzów Polski zdobyli 

kilkakrotnie - mjr Wilhelm Lewicki wywalczył ten tytuł 4 razy (3 razy w ujeżdżeniu 

i 1 raz w skokach), rtm. Seweryn Kulesza - 3 razy (2 razy w WKKW i 1 raz
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w ujeżdżeniu), rtm. Jan Mossakowski - również 3 razy (2 razy w ujeżdżeniu i 1 raz 

w WKKW) oraz ppłk Karol Rómmel - 2 razy (w skokach)181.

„Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. VIII, 1971 nr 61, s. 366-369.

Rtm. Seweryn Kulesza na klaczy Zadymka w 1935 r.

Z powodzeniem startował także w międzynarodowych zawodach jeździeckich 

w kraju i poza jego granicami. Mimo, że specjalizował się w WKKW, sukcesy odnosił 

również w ujeżdżeniu i konkursach skoków przez przeszkody. Sześciokrotnie był 

członkiem reprezentacji Polski, uczestniczącej w rywalizacji o Puchar Narodów. 

Dwukrotnie udało mu się tę nagrodę wywalczyć - w 1933 r. i w 1936 r.

Osiągnięcia rtm. Seweryna Kuleszy na polu sportu konnego i uznanie, jakim 

cieszył się u przełożonych doceniających jego umiejętności jeździeckie spowodowały, 

że w grudniu 1935 r. został on włączony do grupy oficerów przygotowujących się 

181
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w CWK do udziału w igrzyskach w Berlinie. Ze względu na wszechstronne zdolności 

jeździeckie zakwalifikowano go do reprezentacji WKKW, która trenowała pod 

kierunkiem rtm. w stanie spoczynku Leona Kona. Z zespołu pięciu zawodników 

objętych bezpośrednim szkoleniem, wybrano trzech, którzy rozkazem Departamentu 

Kawalerii MS Wojsk, z 20 lipca 1936 r. pojechali na igrzyska w Berlinie. W grupie 

WKKW znaleźli się, oprócz rtm. Seweryna Kuleszy, rtm. Zdzisław Kawecki oraz rtm. 

Henryk Roycewicz, a jako rezerwowy por. Jan Mickunas182.

CAW, Dziennik Rozkazów, sygn. 1.340.40/8, Rozkaz dzienny nr 168 na dzień 29 lipca 1936 r.; 
dotyczy: Wyjazdu polskiej ekipy jeździeckiej na igrzyska olimpijskie do Berlina.

Były to wyjątkowe igrzyska, jedne z najnowocześniejszych z dotychczas 

rozegranych, ale też przesiąknięte ideologią faszystowską, gdzie w każdej sytuacji 

odczuwalne były polityczne wpływy, zwłaszcza w tych dyscyplinach, które miały 

charakter militarny, jak: jeździectwo, strzelectwo czy szermierka. W odczuciu samych 

zawodników, szczególnie jeźdźców, zapisały się one jako wyjątkowo trudne 

technicznie i pełne oszustw popełnionych przez niemiecką ekipę sędziowską.

Rtm. Sewery Kulesza na Tośce podczas pokonywania przeszkody

Rywalizacja olimpijska w WKKW rozpoczęła się dnia 13 sierpnia 1936 r., 

uczestniczyło w niej 53 zawodników z 19 państw. Rtm. Kulesza musiał zrezygnować 

ze swojego najlepszego konia Ben Hura, który okulał i na starcie stanął na klaczy 

182
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Tośka. Po ujeżdżeniu zajął odległe XXVI m, ale polska ekipa była na V m z niewielką 

stratą do rywali, a co ważne przed Niemcami. Próba terenowa okazała się nie tylko 

trudna, wręcz niebezpieczna, ale też pełna pułapek. Jak wspominał sam polski 

zawodnik: ... trasy krajowe w porównaniu z olimpijską, to jak spacer w Aleje 

Ujazdowskie. Kulesza trzykrotnie upadł z koniem na przeszkodzie nr 4, 23 oraz 35 

i zebrał najwięcej punktów karnych, stracił też ... czapkę i sygnet. Po drugiej próbie 

polski zespół przesunął się na III pozycję. Do próby skoków jako pierwszy przystąpił 

rtm. Kulesza z najmniej zmęczoną po crossie Tośką, która pokonała parcours 

bezbłędnie i w dobrym czasie. Pozostali zawodnicy pokonali przeszkody z niewielką 

liczbą punktów karnych, dzięki czemu Polacy zajęli II m i zdobyli srebrny medal 

olimpijski. Indywidualnie Kulesza na Tośce wypad! najsłabiej, zajmując XXI pozycję, 

Kawecki na Bambino był XVIII, a Roycewicz na Arlekinie III - XV183 184.

183 B. Tuszyński, H. Kurzyński: Leksykon olimpijczyków polskich..., s. 121.
184 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych...,s. 253,257.

Gustaw Rau, niemiecki hipolog i sekretarz generalny jeździeckiego komitetu 

olimpijskiego w Berlinie przedstawił polskiego rotmistrza jako ...bardzo zręcznego 

jeźdźca, który umie pchnąć konia naprzód, pomimo że sam nie siedzi w najniższym 

punkcie siodła. Niezbyt jeszcze doświadczona na torach międzynarodowych Tośka 

otrzymała równie pochlebną opinię: Bardzo szlachetna, stalowa, sznytowa klacz. 

Wszystkie ruchy wykazują piękną tendencję posuwania się do przodu. Dobre przejście 
od jednego ruchu do innego. Całość przedstawia się w sposób elegancki i płynny'84.
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Rtm. Seweryn Kulesza na Tośce w konkursie skoków do olimpijskiego 
WKKW na igrzyskach w Berlinie w 1936 r.

W 1937 r. rtm. Seweryn Kulesza otrzymał przydział do 7. Pułku Ułanów 

Lubelskich, w którym został dowódcą szwadronu zapasowego. Awansowany 

do stopnia majora, uczestniczył w kampanii wrześniowej ze swoim pułkiem 

w składzie Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Walczył m.in. w okolicach Warszawy 

i na Zamojszczyźnie, podjął próbę przebicia się do Krasnobrodu i Grupy Operacyjnej 

gen. Władysława Andersa, aby z nią przedostać się na Węgry. To się jednak nie udało. 

Chcąc uniknąć niewoli niemieckiej, dotarł do Mińska Mazowieckiego, gdzie przed 

wojną stacjonował 7. P. Uł. Tam został aresztowany przez Niemców i osadzony 

w oflagu wMumau. Za czyny bojowe we wrześniu 1939 r. został odznaczony 

Orderem Wojennym Yirtuti Militari185.

W. Duński: Od Paryża 1924 do Sydney 2000..., s. 454-455.185



Seweryn Kulesza 133

Oflag VII A Mumau w Niemczech, był największym hitlerowskim obozem 

dla polskich jeńców wojennych. Tam więzionych było wielu polskich oficerów- 

-sportowców, także jeźdźców, m.in. Wiktor Olędzki, Witold Domański 

i olimpijczycy: rtm. Janusz Komorowski, mjr Józef Trenkwald. Po blisko 6 latach 

niewoli, dnia 29 kwietnia 1945 r. obóz został wyzwolony przez armię amerykańską. 

Mjr Seweryn Kulesza przedostał się na Zachód, gdzie kontynuował walkę w Polskich 

Siłach Zbrojnych, trafił do II Korpusu gen. Andersa. Następnie wyjechał do Anglii, 

gdzie dołączył do grupy polskich oficerów, jeźdźców, którzy nie zdecydowali się 

na powrót do ojczyzny186.

186 R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 236.
187 M. Słoniewski: Seweryn Kulesza — Słownik biograficzny WF. W: „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 

1986 nr l,s. 109.
188 R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 207.

Seweryn Kulesza był żonaty. W 1931 r. zawarł związek małżeński z Janiną 

Kierwińską, z którą miał dwoje dzieci (córkę - Marię Bronisławę, ur. 07 03 1935 r., 

imienia drugiego dziecka nie udało się ustalić)187. Po osiedleniu się w Wielkiej 

Brytanii, dzięki umiejętnościom jeździeckim i sukcesom sportowym, a zwłaszcza 

sławie srebrnego medalisty igrzysk olimpijskich w Berlinie, mjr Seweryn Kulesza bez 

trudu znalazł pracę. Razem z kilkoma innymi polskimi jeźdźcami, m.in. mjr. 

Michałem Gutowskim, rtm. Kazimierzem Gzowskim, mjr. Januszem Komorowskim, 

mjr. Józefem Trenkwaldem został zatrudniony w angielskiej Królewskiej Gwardii 

Konnej, gdzie zajmował się ujeżdżeniem koni i przygotowaniem ich do funkcji 

reprezentacyjnych. W 1948 r. Angielski Komitet Olimpijski zaproponował 

mu trenowanie koni do startu w pięcioboju nowoczesnym na igrzyska w Londynie188.

W latach pięćdziesiątych mjr Seweryn Kulesza uczestniczył 

w Międzynarodowych Zawodach Konnych organizowanych w White City 

w Londynie. Kilkakrotnie brał udział w konkursach ujeżdżenia klasy M (medium), 

w których trzykrotnie odniósł zwycięstwo. W 1955 i 1957 r. wygrał dosiadając konia 

Casterello, a w 1956 r. - Monsieur Bocceur. Natomiast w krajowym pokazie koni 

wierzchowych w 1956 r. w klasie arabów oraz w klasie championów zwyciężył ogier 

Mount Orlando, którego prezentował mjr Kulesza, zdobywając Puchar Przechodni 

Winstona Churchilla, najważniejszą nagrodę sezonu. Zajmował się również 

szkoleniem jeźdźców reprezentacji narodowych Belgii i Irlandii, przygotowując ich
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do udziału w konkursach skoków przez przeszkody. Utrzymywał aktywny kontakt 

ze środowiskiem jeździeckim i kombatanckim w Polsce, będąc w tym okresie stałym 

autorem działu XV p.n. „Humor i wspomnienia” w „Przeglądzie Zrzeszenia Kół 

Pułkowych Kawalerii”189.

„Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii”, 1956 nr 3, s. 98, 102.

Z Wielkiej Brytanii wyjechał najpierw do Kanady, a następnie do Stanów 

Zjednoczonych, gdzie osiadł na stałe, kontynuując działalność trenerską w sporcie 

jeździeckim. Mjr Seweryn Kulesza zmarł dnia 14 maja 1983 r. w Los Angeles, 

w wieku 83 lat. Po wojnie nigdy nie wrócił do Polski.

189



Jan Kazimierz Mickunas
olimpijczyk z Berlina 1936 r. (rezerwowy)

Jan Kazimierz Mickunas urodził się dnia 20 kwietnia 1907 r. w Kazimierzy 

Małej w powiecie Pińczów w województwie kieleckim. Był synem Kazimierza 

i Marianny Stanisławy z Rayskich. Rodzina Mickunasów pochodziła z Litwy, 

a Rayscy posiadali majątek ziemski na Kielecczyźnie. Początkowo Mickunasowie 

mieszkali w Ojcowie w powiecie Olkusz. Swoją edukację Jan Mickunas rozpoczął 

w domu rodzinnym, pod kierunkiem ojca, który był nauczycielem, a od 1917 r. 

uczęszczał do gimnazjum w Kielcach. Po śmierci ojca (młody Mickunas był wówczas 

w klasie przedmaturalnej), stryj zabrał Jana do Sosnowca, gdzie w 1924 r. złożył 

egzamin dojrzałości w humanistycznym Gimnazjum Państwowym im. Bolesława 

Prusa190.

CA W, AP, sygn. 1913; „Konie i Rumaki”, 2006 nr 10 z dn. 16.05., s. 43.

Dnia 1 września 1924 r. Jan Mickunas wstąpił do Wojska Polskiego i został 

wcielony do Szkoły Podchorążych w Warszawie, którą ukończył w czerwcu 1925 r. 

z wynikiem bardzo dobrym i pierwszą lokatą jako prymus rocznika. W szczegółowej 

opinii w Wyciągu Kwalifikacyjnym ze Szkoły Podchorążych został 

scharakteryzowany w następujący sposób: Poczucie honoru i godności osobistej 

bardzo wysokie, charakter zrównoważony, posiada bardzo dużo zdrowego rozsądku 

i krytycyzmu, bardzo obowiązkowy, pilny, systematyczny... Z usposobienia spokojny,

190
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poważny... Jako podwładny bardzo karny... Jako przełożony... potrafił taktownym 

postępowaniem zyskać autorytet i zaufanie. Fizycznie wyrobiony bardzo dobrze 

Wymowa bardzo dobra. Postawa i prezencja bardzo dobre. Umysł bystry, inteligentny. 

Uczeń bardzo zdolny. Charakter pod każdym względem bardzo dodatni. Zapowiada 
się jako dobra siła do pracy zawodowej w wojsku19'.

Od jesieni 1925 r. do lata 1927 r., Jan Mickunas był słuchaczem Oficerskiej 

Szkoły Artylerii w Centrum Wyszkolenia Artylerii (dalej: CWA) w Toruniu. Na 96 

absolwentów rocznika, ukończył szkołę z pierwszą lokatą jako prymus IV rocznika. 

W dniu promocji, 15 sierpnia 1927 r., otrzymał stopień podporucznika artylerii 

i szczególne wyróżnienie - „Złotą Szablę” od Prezydenta Rzeczypospolitej 

z wygrawerowanym na głowni ozdobnym napisem: Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Ppor. Mickunasowi Janowi Kazimierzowi pierwszemu w Oficerskiej Szkole 

Artylerii 15 sierpnia 1927 r. Ppor. Mickunas skorzystał z przysługującego mu, jako 

prymusowi, prawa wyboru oddziału, do którego miał być przydzielony i zdecydował 

się na służbę oficerską w 4. Dywizjonie Artylerii Konnej w Suwałkach. Po dwóch 

latach służby, dnia 15 sierpnia 1929 r., otrzymał awans do stopnia porucznika 

artylerii191 192.

191 CAW, AP, sygn. 1913.
192 „Konie i Rumaki”, 2006 nr 10 z dn. 16.05., s. 43.

W 1931 r. został skierowany na Niższy Kurs Instruktorów Jazdy Konnej 

i Zaprzęgami do CWA w Toruniu, w którym uczestniczył w okresie od dnia 8 stycznia 

do dnia 8 września 1932 r. W Wyciągu Kwalifikacyjnym po ukończonym kursie 

uzyskał bardzo dobre wyniki, a zaangażowanie por. Mickunasa w pracach 

z poszczególnych przedmiotów określono jako wybitne. Mjr Zygmunt Lewandowski 

(komendant Kursu) w opinii końcowej stwierdził, że: na instruktora tak w oddziale 

jak i w szkolnictwie nadaje się bardzo dobrze, jak również na wyższe przeszkolenie 

w CWA, a następnie na instruktora na Kursie Instruktorów Jazdy Konnej 

i Zaprzęgami. W październiku 1933 r. rzeczywiście został przeniesiony 

z macierzystego 4. DAK do CWA na stanowisko instruktora na kursach jazdy konnej, 

które zajmował do dnia 31 lipca 1935 r. Do Suwałk już nie wrócił, ponieważ od dnia 

1 sierpnia 1935 r. otrzymał przydział do 1. Dywizjonu Artylerii Konnej gen. Józefa 

Bema w Warszawie, w którym był oficerem zwiadowczym. W oddziale tym służył do 
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końca okresu międzywojennego, jednak dwukrotnie był odkomenderowany do CWK 

w Grudziądzu: najpierw jako jeździec do Grupy Sportu Konnego w okresie 

od 1 października 1935 do 31 sierpnia 1936 r., a następnie już jako instruktor jazdy 

konnej w tej Grupie od 1 października 1937 do 24 sierpnia 1939 r. W tym czasie 

został awansowany do stopnia kapitana artylerii (19 03 1937)19’.

Jan Mickunas, wychowując się w majątku dziadka, który hodował konie, 

niemalże od urodzenia miał z nimi kontakt. Od najmłodszych lat wykazywał 

wyjątkowe zdolności jeździeckie. W całej pełni ujawniły się one w czasie nauki 

w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu, a pogłębiały na kursach, w których 

uczestniczył w CWA. W 1931 r. był jednym z inicjatorów i organizatorów Koła 

Sportu Konnego w CWA, a następnie obok innych wybitnych jeźdźców, m.in.: 

Wojciecha Bilińskiego, Henryka Gąseckiego, Zygmunta Rucińskiego i Jana Sałęgi, 

stworzył skład zarządu. Prezesem Koła był gen. dyw. Rudolf Prich. Mickunas 

wielokrotnie uczestniczył w zawodach jeździeckich, odnosząc liczne sukcesy. Był 

bardzo wszechstronnym jeźdźcem, osiągał dobre wyniki zarówno w konkurencji 

ujeżdżenia jak i w skokach przez przeszkody, ale zwłaszcza we wszechstronnym 

konkursie konia wierzchowego. Kilkakrotnie uczestniczył w Jeździeckich 

Mistrzostwach Polski. W 1934 r. na mistrzostwach rozgrywanych w Warszawie, 

dosiadając ośmioletniego wałacha Walczyk, zdobył tytuł wicemistrza Polski 

w WKKW, a w konkurencji ujeżdżenia zajął V m. Rok później na Wielkim Księciu 

w WKKW był czwarty, a na Walczyku w ujeżdżeniu - siódmy. W 1936 r. 

na Zaporożcu nie ukończył próby terenowej do WKKW193 194.

193 CAW, AP, sygn. 1913; „Konie i Rumaki”, 2006 nr 10 zdn. 16.05., s. 44.
194 „Jeździec i Hodowca”, 1934 nr 12, s. 299; „Konie i Rumaki”, 2006 nr 10 z dn. 16.05., s. 44.

Sukcesy odnoszone na krajowych hipodromach sprawiły, że Jana Mickunasa 

włączono do reprezentacji narodowej, uczestniczącej w międzynarodowych zawodach 

jeździeckich, w tym poza granicami kraju. Jednak najwyższym wyróżnieniem było 

powołanie go, Rozkazem MSWojsk. Departamentu Kawalerii Nr 2422-99/36/Org. 

z dnia 20 lipca 1936 r., do wyjazdu z polskim zespołem jeździeckim na igrzyska XI 

Olimpiady w Berlinie. W ośmioosobowej grupie jeźdźców, zgłoszonych do konkursu 

skoków i WKKW, Mickunas był jedynym artylerzystą wśród kawalerzystów, co było 

ewenementem nie tylko w skali polskiej, ale także międzynarodowej, ponieważ sport
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jeździecki był domeną kawalerzystów. Został wyznaczony jako zawodnik rezerwowy 

do konkursu WKKW. Ostatecznie w bezpośredniej rywalizacji olimpijskiej nie 

uczestniczył, ale nawet kwalifikacja olimpijska była już dużym wyróżnieniem195.

CA W, Depart. Kaw. MSWojsk., sygn. 1.300.30.192,1.300.30.195,1.340.40/8.

Jan Mickunas na placu ćwiczeń w CWK w Grudziądzu w 1937 r.

Po igrzyskach olimpijskich w Berlinie, na których reprezentacja narodowa 

wywalczyła drużynowo srebrny medal w WKKW, na wniosek Szefa Departamentu 

Kawalerii, gen. Piotra Skuratowicza, Ministerstwo Spraw Wojskowych zezwoliło 

na stworzenie w CWK stałej Grupy Przygotowawczej Sportu Konnego. Rozkazem 

Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 15 kwietnia 1937 r. jej organizacja została 

zakończona uzyskaniem pełnej samodzielności. Kierownictwo Grupy powierzono mjr. 

Kazimierzowi Szoslandowi, a jego asystentem został kpt. artylerii konnej Jan 

Mickunas (awans do stopnia kapitana - 19 03 1937 r.). Objął on funkcję szkoleniowca 

w dziale Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego, którą pełnił do wybuchu 

wojny. Nominacja ta była dowodem docenienia wiedzy i jeździeckiego 

profesjonalizmu kpt. Mickunasa. Jednocześnie przeczyła obiegowym opiniom 

o faworyzowaniu w jeździectwie wyłącznie kawalerzystów. Mimo krótkiego okresu 

istnienia Grupy, widoczne były pozytywne efekty systematycznej, jednolitej 

i planowej pracy jej reprezentantów i szkoleniowca. Jednym z ostatnich sukcesów 

195
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sportowych kpt. Mickunasa było zdobycie I m i nagrody honorowej w Pokazie Konia 

Wierzchowego na międzynarodowych zawodach w warszawskich Łazienkach 

w czerwcu 1939 r., gdzie dosiadał klaczy Diana196.

196 CAW, Depart. Kaw. MSWojsk., sygn. 1.300.30.188; „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XII, 
1979 nr 93, s. 349.

197 CAW, AP, sygn. 1913.

Kpt. Jan Mickunas na Dianie na konkursach hippicznych w Łazienkach 
w Warszawie w 1939 r.

W życiu kpt. Mickunasa sukcesy zawodowe i sportowe łączyły się także ze 

szczęściem w życiu osobistym. Dnia 12 stycznia 1939 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Grudziądzu, Jan Kazimierz Mickunas zawarł związek małżeński z Janiną Gabrielą 

Budzińską (urzędniczką, ur. dnia 8 lutego 1911 r.). Młodzi małżonkowie nie mieli 

jednak możliwości cieszyć się szczęściem małżeńskim zbyt długo197.

W czasie kampanii wrześniowej, kpt. Mickunas walczył w szeregach 7. Pułku 

Artylerii Ciężkiej w Poznaniu, dokąd otrzymał przydział mobilizacyjny. Był 

adiutantem 1. dywizjonu tego pułku. Dnia 29 września dostał się do niewoli 

niemieckiej we wsi Pieczyska, niedaleko Wyszogrodu. Razem z grupą jeńców 

przewożono go transportem kolejowym lub pieszo do różnych obozów przejściowych, 

najpierw na terenie Polski, a ostatecznie, pod koniec października trafił do Oflagu 

XVIII A Lienz an der Drau w pobliżu granicy austriacko-włoskiej. Wiosną 1940 r. 
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został przeniesiony do Oflagu II C Woldenberg (Dobiegniew, woj. lubuskie), skąd 

dnia 28 czerwca 1940 r. uciekł razem z ppor. piechoty Jerzym Fularskim. Dla kogoś, 

kto tak umiłował wolność, nie ma drutów nie do przebycia. Była to pierwsza udana 

ucieczka z tego obozu. Po miesiącu uciekinierzy dotarli do Warszawy, gdzie kpt. 

Mickunas zdołał uzyskać dokumenty inwalidzkie i po kolejnych dwóch miesiącach 

wyjechał do Puław, gdzie pracował jako robotnik rolny w pobliskich Osianach. 

W czasie okupacji Jan Mickunas, ukrywający się pod kilkoma fałszywymi 

nazwiskami, m.in. jako Henryk Rażniewski i Jan Olszowski, kilkakrotnie zmieniał 

miejsce zamieszkania, działał także w konspiracji pod pseudonimem „Zaporożec” 

i „Sterling” najpierw w ZWZ, a po przemianowaniu Związku - w AK198.

198 „Konie i Rumaki”, 2006 nr 10 z dn. 16.05., s. 44; tamże nr 11 z dn. 01.06., s. 43-44.
199 J. Szczechowiak: Człowiek, który słucha koni. W: „Ziemia Gorzowska”, 2002 nr 13 z dn. 28.03., 

s. 11-13.

Po wkroczeniu armii sowieckiej do Lublina w lipcu 1944 r. 

i po zorganizowaniu polskiej administracji, ukazała się odezwa, wzywająca 

wszystkich działających w konspiracji żołnierzy, aby zgłaszali się do polskich władz 

wojskowych. Mickunas, mimo wielu obaw, ujawnił się jako oficer sztabu Inspektoratu 

Armii Krajowej i został przydzielony do 3. pułku zapasowego, stacjonującego 

w Lublinie. Dnia 12 sierpnia został aresztowany, osadzony na Majdanku, a po 11 

dniach, transportem, razem z innymi aresztowanymi, w większości żołnierzami AK, 

został wywieziony na wschód pod eskortą żołnierzy NKWD. Dnia 27 sierpnia 1944 r. 

transport ponad 200 żołnierzy dojechał do Riazania nad Oką, niedaleko którego 

znajdował się „obóz specjalny” nr 178 Diagilewo. Po półtorarocznym uwięzieniu, 

na początku marca 1946 r., Jan Mickunas zorganizował kolejną w swoim życiu 

ucieczkę. Z Gracjanem Frógiem i Leonardem Stacewiczem po kilku tygodniach 

dotarli do Wilna, a stamtąd Mickunas jako Karol Bojarun pociągiem repatriacyjnym 

dojechał dnia 19 kwietnia do Poznania. Tam odszukał żonę i córkę (Katarzyna, ur. 06 

09 1939 r.) i do 1947 r. pracował pod przybranym nazwiskiem w miejscowości 

Sompolno niedaleko Koła w lesie przy wycince drzew. W tym czasie przyszedł 

na świat syn państwa Mickunasów - Wojciech Seweryn (16 03 1947 r.)199.

Po ogłoszeniu amnestii dla żołnierzy AK w 1947 r., Mickunas pojechał 

do Warszawy i w Centralnym Urzędzie Bezpieczeństwa na ul. Rakowieckiej, 
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ponownie wypełnił dokumenty dobrowolnego ujawnienia się. Od tego momentu żył 

pod prawdziwym nazwiskiem. W tym czasie Ministerstwo Obrony Narodowej 

zaproponowało mu, jako przedwojennemu instruktorowi jazdy konnej, objęcie 

kierownictwa grupy jeździeckiej oficerów i przygotowanie jej do udziału 

w igrzyskach olimpijskich w Londynie w 1948 r. Mickunas musiał dokonać trudnego 

wyboru pomiędzy powrotem do koni, a podjęciem nowego wyzwania, jakim była 

praca w szkolnictwie. Dnia 1 września 1947 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel 

w Sompolnie. Początkowo uczył matematyki i fizyki, a potem także języka 

angielskiego i rosyjskiego oraz rysunków. Uzyskał bowiem w trybie eksternistycznym 

dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uprawniający go do nauczania 

języka angielskiego oraz ukończył Centralny Kurs Języka Rosyjskiego w Gdańsku- 

-Oliwie. Był autorem trzytomowego podręcznika do nauki języka angielskiego My 

English Book, który zyskał uznanie wśród uczniów i cieszył się bardzo dużą 

popularnością. Był wznawiany dziewiętnaście razy200.

200 Relacja ustna Wojciecha Mickunasa z dn. 13 stycznia 2012 r.
201 J. Szczechowiak: Człowiek, który słucha koni..., s. 11-13.

Po kilku latach, ze względu na dokuczliwe szykany wobec byłego „oficera 

armii sanacyjnej”, zrezygnował z pracy Sompolnie i od dnia 1 września 1955 r. 

rozpoczął pracę nauczyciela w Państwowym Technikum Rachunkowości Rolnej 

w Zieleńcu koło Gorzowa Wlkp. Bardzo pozytywne wyniki wizytacji władz 

oświatowych sprawiły, że najpierw został zastępcą dyrektora, a w 1957 r. objął 

stanowisko dyrektora tej placówki. Mimo wysokich ocen pracy i wyjątkowo dobrych 

referencji: doskonały pedagog, potrafd w krótkim czasie podnieść wysoko poziom 

nauki i wychowania w szkole oraz zdobyć autorytet szkoły w społeczeństwie i własny 

wśród kolektywu nauczycielskiego, zrezygnował z pracy i postanowił wrócić 

„do koni”201.

Dnia 1 stycznia 1962 r. Mickunas został kierownikiem wyszkolenia 

jeździeckiego w Polskim Związku Jeździeckim. Od dnia 1 lipca tego roku objął 

kierownictwo Zakładu Treningowego Stadniny Koni Chyszów koło Tamowa. Dnia 1 

lipca 1963 r. przyjął etat trenera Zakładu Treningowego Poznań Wola, gdzie pracował 

do 1972 r., kiedy to - ze względu na pogarszający się stan zdrowia i osiągnięty wiek 

65 lat - przeszedł na emeryturę. W tym okresie był także członkiem Kolegium
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Sędziów PZJ, ukończył międzynarodowy kurs sędziowski, a dzięki znajomości kilku 

języków często wyjeżdżał za granicę, gdzie sędziował najwyższej rangi zawody. 

Polski Związek Jeździecki powierzył mu przygotowanie polskiej kadry narodowej 

do udziału w igrzyskach olimpijskich w Monachium w 1972 r. Był trenerem jeźdźców 

(w tym również swojego syna - Wojciecha), reprezentujących Polskę w WKKW. 

Na igrzyska jednak nie pojechał z powodu złego stanu zdrowia202.

„Konie i Rumaki”, 2006 nr 12 z dn. 16.06., s. 44.

Jan Mickunas z synem Wojciechem w Ośrodku Jeździeckim na poznańskiej Woli 

w 1964 r.

Jan Mickunas zmarł w Poznaniu dnia 2 listopada 1973 r. Został pochowany 

na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem 

Orderu Virtuti Militari za kampanię wrześniową oraz Złotym Krzyżem Zasługi 

z Mieczami za działalność w Armii Krajowej, za co został (w latach sześćdziesiątych) 

awansowany do stopnia majora w stanie spoczynku. Władze Polskiego Związku 

Jeździeckiego nadały mu Złotą Honorową Odznakę Jeździecką.

Mimo upływu lat, Jan Mickunas pozostał w pamięci nie tylko ludzi 

związanych ze środowiskiem jeździeckim, ale także swoich uczniów i wychowanków. 

W 1997 r. Wojciech Mickunas otrzymał wiersz, który jego Ojcu poświęciła jedna 

z jego uczennic.

202
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Pamięci Jana Mickunasa, mojego Wielkiego Nauczyciela, Wychowawcy 

i Przełożonego - poświęcam:

Odszedł

Jest taki jeden grób na Powązkach -

Życzliwego, mądrego Człowieka...

Po nim została już tylko książka.

Ipamięć, która szybko ucieka.

Godzien wspomnień naszych umysłów...

I godzien wierszy! Pedagog - to była KLASA!

Coś tak wielkiego, co już nie przyszło...

Pamięcią ... ciągle wracam do Pana MICKUNASA203.

Barbara K.: Odszedł... Łagów 1997. Zbiory prywatne Wojciecha Mickunasa.203





Kazimierz Rostwo-Suski
olimpijczyk z Paryża z 1924 r.

Kazimierz Stanisław de Rostwo-Suski urodził się dnia 21 września 1891 r. 

w Karpowcach na Wołyniu. Był synem Tadeusza i Marii z Przyborowskich. Ukończył 

Szkołę Realną w Krakowie, składając egzamin maturalny w 1909 r. W latach 1909- 

-1910 studiował na Politechnice w Wiedniu, a następnie w latach 1910-1914 na 

Akademii Rolniczej w Taborze w Czechach, którą ukończył uzyskując dyplom 

agronoma. W okresie od sierpnia 1914 r. do października 1918 r. odbywał służbę 

warmii austriackiej. Uczestniczył w pierwszej wojnie światowej. W 1916 r. został 

awansowany na podporucznika, aw 1918 r. - na porucznika. Dnia 1 listopada 1918 r. 

wstąpił do Wojska Polskiego. Był żołnierzem zawodowym. W 1920 r. awansował na 

rotmistrza. W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził szwadronem 6. Pułku Ułanów204.

R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 320.

W okresie międzywojennym rtm. Kazimierz Rostwo-Suski pełnił służbę 

kolejno w 6. i 4. P. Uł., w Departamencie Kawalerii Ministerstwa Spraw 

Wojskowych, w Szkole Podoficerów Zawodowych Kawalerii w Jaworowie (1929- 

-1930), w 6. Pułku Strzelców Konnych w Żółkwi (1931-1935) oraz w 21. P. Uł. 

Nadwiślańskich w Równem, w którym od 1936 r. był zastępcą dowódcy. W opinii 

przełożonego (płk. dypl. Adama Korytkowskiego) był oficerem o prawym 

charakterze, silnej woli, wybitnie pracowitym, zapobiegliwym z dużą inicjatywą; 

bardzo inteligentny, umysł bystry i dokładny; taktycznie bardzo dobry, kompletnie 

204
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przygotowany do dowodzenia pułkiem. W tym czasie został awansowany - w 1931 r. 

na majora, a w 1937 r. - na podpułkownika. Wiosną 1939 r. ukończył kurs dowódców 

pułków w Rembertowie, a dnia 13 sierpnia 1939 r. objął stanowisko dowódcy 21. P. 

Uł. W opinii gen. bryg. Władysława Andersa, Kazimierz Rostwo-Suski był wybitnym 

oficerem sztabowym kawalerii i wzorowym kwatermistrzem "'.

Sportem konnym zainteresował się na początku lat dwudziestych. W 1921 r. 

w Warszawie powstał Klub Jazdy, który w pierwszych dniach czerwca zorganizował 

konkursy hippiczne na torze wyścigów konnych na Polach Mokotowskich. Rozegrano 

wówczas 12 konkursów, a jedną z głównych nagród wywalczył wtedy rtm. Kazimierz 

Rostwo-Suski na koniu Gogo. Jako bardzo dobry jeździec w 1921 r. został skierowany 

na kurs jazdy konnej do Centralnej Szkoły Jazdy (dalej: CSJ) w Grudziądzu, a w 1922 

r. zakwalifikował się razem z końmi: Generałem, Kleopatrą i Qui Vive do grupy 

olimpijskiej, utworzonej w Warszawie przy 1. Pułku Szwoleżerów, a kierowanej przez 

mjr. Karola Rómmla. Druga grupa pod kierunkiem mjr. Dymitra Exe i por. Leona 

Kona powstała w Grudziądzu przy CSJ. Reprezentanci obu tych grup w 1924 r. wzięli 

udział w wielu zawodach międzynarodowych, które były sprawdzianem przed 

zbliżającymi się igrzyskami w Paryżu i miały ostatecznie zdecydować o składzie 

narodowej reprezentacji. Rtm. Rostwo-Suski uczestniczył w konkursach w Nicei, 

w których na Generale był w zespole, który zajął V m w Pucharze Narodów oraz 

w Lucernie, gdzie polscy jeźdźcy zdobyli łącznie 31 nagród2"6.

W polskim debiucie olimpijskim na igrzyskach w Paryżu w 1924 r. 

reprezentował barwy narodowe w WKKW, rozgrywanym w dniach od 21 do 26 lipca. 

Do rywalizacji zgłosiło się 46 zawodników z 13 krajów, w tym 10 ekip stanowiło 

drużyny narodowe. W polskim zespole, oprócz rtm. Kazimierza Rostwo-Suskiego, 

który z powodu kontuzji swojego najlepszego konia Generała, startował 

na rezerwowej Lady, znaleźli się także: ppłk K. Rómmel, mjr T. Komorowski i por. K. 

Szosland. Rywalizacja była trudna, większość polskich koni, podkutych przez 

francuskiego kowala, w czasie próby terenowej zgubiła podkowy, co nie wpłynęło 

dodatnio na przebieg rywalizacji, ale ostatecznie cała ekipa ukończyła cross. Dnia 26

265 CAW, AP, sygn. 2573+13495; B. Tuszyński, H. Kurzyński: Leksykon olimpijczyków polskich..., 
s. 244.

206 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 53, 73, 74.
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lipca odbyła się ostatnia część WKKW - konkurs skoków przez przeszkody. 

Wszystkie konie dotkliwie odczuły trudy poprzedniej próby i skakały niechętnie, 

mimo to polscy jeźdźcy ukończyli konkurs w komplecie. Ostatecznie Kazimierz 

Rostwo-Suski na rezerwowej Lady był XXIV, pozostali zajęli kolejno miejsca: X - K. 

Rómmel, XXIII - K. Szosland i XXVI - T. Komorowski""7.

Rtm. Kazimierz de Rostwo-Suski na klaczy Lady podczas konkursu na igrzyskach 
olimpijskich w Paryżu w 1924 r.

Najbardziej udany, pod względem sportowym, był dla rtm. Rostwo-Suskiego 

1927 r. Uczestniczył w zawodach międzynarodowych poza granicami kraju, odnosząc 

bardzo dobre wyniki. W silnie obsadzonych zawodach w Nicei, w konkursie 

o Nagrodę Monte Carlo zajął IV m na Zefirze, o Nagrodę Monaco - V m 

na Highbomie, a w konkursach o Nagrodę Księżnej d’Aoste i w Wielkiej Nagrodzie 

miasta Nicei wywalczył wstęgi. W tym też roku brał udział również w zawodach 

krajowych, zajmując wysokie miejsca w rywalizacji i zdobywając jedną z głównych 

nagród na zawodach, na nowo wybudowanym stadionie hippicznym w warszawskich

CA W, Depart. Kaw. MSWojsk., sygn. 1.300.30.192; dotyczy: Składu reprezentacji Polski na igrzyska 
w Paryżu w 1924 r., k. 115; „Koń Polski”, 1972 nr 1, s. 27-28.
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Łazienkach. W konkursach o Puchar Narodów startował tylko jeden raz, nie odnosząc 

jednak sukcesu208.

208 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 91-92; B. Tuszyński, H. Kurzyński: Leksykon 
olimpijczyków polskich..., s. 244.

"09 CAW, AP, sygn. 2573, 13495; M. Słoniewski: Kazimierz Rostwo-Suski — Słownik biograficzny WF. 
W: „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1986 nr 2, s. 109-110.

2111 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XI, 1977 nr 85, s. 424-425.

Dnia 29 czerwca 1929 r. w parafii rzymsko-katolickiej we Włostowej, rtm. 

Kazimierz Rostwo-Suski ożenił się. Jego żoną została Helena Dąbrowska (ur. w 1904 

r. w Bugajówce, pow. taraszczański, gub. kijowska), córka Kazimierza i Michaliny 

z Kukielów. Państwo Rostwo-Suscy mieli dwoje dzieci: syna Leszka Wacława, 

urodzonego w 1930 r. oraz córkę Marię Ewę, urodzoną w 1936 r.209.

Karierę sportową zakończył na początku lat trzydziestych. W 1935 r. Polski 

Związek Jeździecki uhonorował mjr. Kazimierza Rostwo-Suskiego Złotą Wielką 

Odznaką PZJ za reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza 

za udział i ukończenie rywalizacji sportowej w igrzyskach olimpijskich w Paryżu 
w 1924 r.210.

Delegacja 6. Pułku Strzelców Konnych w osobach: płk. J. Szwierszcz- 
Pytlewskiego, mjr. K. Rostwo-Suskiego, por. S. Szostakowskiego i mjr. 
K. Jurgielewicza wręczyła Prezydentowi Ignacemu Mościckiemu 
odznakę pułkową
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Uczestniczył w kampanii wrześniowej. W stopniu podpułkownika dowodził 

21. P. Uł. Walczył pod Mokrą i Cyrusową Wolą, a dnia 14 września został ranny pod 

Wólką Miądzką nad Świdrem. Przewieziony do warszawskiego szpitala, gdzie przeżył 

oblężenie miasta. Uniknął niewoli niemieckiej. W czasie okupacji hitlerowskiej 

mieszkał w Aninie. Z ramienia Rady Głównej Opiekuńczej był tam oficjalnie 

zatrudniony jako kierownik Domu Dziecka. Od listopada 1939 r. do końca wojny 

działał w konspiracji w ZWZ i AK pod pseudonimem „Rewera”, m.in. jako inspektor 

pododdziału Warszawa-Wschód i zastępca dowódcy 8. Dywizji Piechoty. Był także 

dowódcą zgrupowania „Białowieża” w Małkini2".

Po zakończeniu wojny zamieszkał na stałe w Krakowie. W latach 

czterdziestych był represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Jako przedwojenny 

oficer, reprezentant znienawidzonego przez nowe władze „burżuazyjnego” sportu 

konnego, nie mógł znaleźć pracy jako trener jeździectwa. Dopiero w październiku 

1956 r. pojawiła się inicjatywa utworzenia Klubu Jazdy Konnej w Krakowie. Tam 

spotkała się wyjątkowa grupa bardzo dobrych organizatorów i fachowców sportu 

jeździeckiego. Razem z Kazimierzem Rostwo-Suskim, w klubie pracował jego 

przyjaciel, współtowarzysz zmagań na olimpijskim hipodromie w Paryżu w 1924 r., 

Adam Królikiewicz. Odtąd klub prowadził ożywioną działalność, a Rostwo-Suski 

oprócz pracy szkoleniowej, zaangażował się także w działalność organizacyjną 

i trenerską w Polskim Związku Jeździeckim21".

Kazimierz Rostwo-Suski zmarł w Krakowie dnia 9 marca 1974 r., w wieku 

83 lat. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Był odznaczony 

Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Srebrnym i Złotym Krzyżem 

Zasługi, Medalem za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania 

Niepodległości. Jego syn, Leszek Suski, uprawiał szermierkę. Reprezentował Polskę 

na igrzyskach olimpijskich w Helsinkach w 1952 r., gdzie polska ekipa w turnieju 

drużynowym zajęła V/VIII miejsce. W późniejszym okresie został profesorem chemii 

fizycznej i elektrochemii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie211 212 213.

211 M. Słoniewski: Kazimierz Rostwo-Suski..., s. 109-110; R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 321.
212 R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 321.
213 M. Słoniewski: Kazimierz Rostwo-Suski..., s. 109-110.





Henryk Roycewicz Leliwa 
olimpijczyk z Berlina z 1936 r.

Henryk Roycewicz herbu Leliwa urodził się dnia 30 lipca 1898 r. w Janopolu 

w powiecie Poniewierz na Żmudzi (Litwa). Był synem Roberta i Eugenii 

z Likiewiczów. Rodzice posiadali rodzinny majątek w ziemi kowieńskiej, która była 

tłem dla wielu zdarzeń, opisanych przez Henryka Sienkiewicza w Potopie. Fascynacja 

Trylogią niewątpliwie miała wpływ na zainteresowania Henryka Roycewicza. 

Od najmłodszych lat pasjonowały go konie i wojsko. Po raz pierwszy siedział na 

koniu mając pięć, sześć lat. Jako kilkuletni chłopak jeździł już konno. Zanim jednak 

zrealizował drugą pasję, wojsko, ukończył sześć klas Szkoły Handlowej w Kownie"14.

Wychowywany w duchu patriotycznym, w 1917 r. wstąpił do Polskiej 

Organizacji Wojskowej, a w listopadzie 1918 r. brał udział w rozbrajaniu Niemców 

w Wilnie. Służbę wojskową rozpoczął dnia 5 grudnia 1918 r., wstępując ochotniczo 

do Wileńskiego Pułku Ułanów, zorganizowanego przez braci, mjr. Władysława oraz 

rtm. Jerzego Dąbrowskich. Do dnia 7 kwietnia 1920 r. był szeregowym żołnierzem 

Wojska Polskiego, uczestniczącym w ofensywie na froncie wschodnim i północnym, 

brał udział w obronie Wilna przed bolszewikami. Został oddelegowany do Szkoły 

Podchorążych Piechoty w Warszawie, którą ukończył dnia 16 sierpnia 1920 r. jako 

podchorąży i przydzielony do 27. Pułku Piechoty. Dnia 15 grudnia otrzymał awans 

na podporucznika214 215.

214 A. Bieniaszewski: Na pogrzeb pułkownika Henryka Leliwy-Roycewicza. W: „Koń Polski”, 1990 nr 6, 
s.31.

215 S. Radomyski: Wspomnienie o Henryku Leliwie-Roycewiczu. W: „Przegląd Kawalerii i Broni 
Pancernej”, toni XVIII, 1990 nr 136, s. 613-616; W. Domański (jr.): Herbu Leliwa. W: „Przegląd 
Sportowy”, 1989 nr 117 z dn. 18.06., s. 3.
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W odpowiedzi na prośbę, złożoną do władz wojskowych, został 

oddelegowany do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, a po jej ukończeniu, 

dnia 4 lutego 1921 r. otrzymał przydział do 25. P. Uł. Wielkopolskich, stacjonującego 

wówczas w Nowogródku. Następnie, ponownie skierowano go do Centralnej Szkoły 

Jazdy w Grudziądzu na sześciomiesięczny kurs jazdy konnej, gdzie odkrył swoje 

zdolności jeździeckie. Od początku sierpnia 1921 r. służył w pułku. Dnia 1 stycznia 

1923 r. został mianowany porucznikiem, a następnie oddelegowany na roczny Kurs 

Instruktorów Jazdy Konnej do CSK w Grudziądzu (25 10 1923 - 09 10 1924). 

Po ukończonym kursie, ppłk Piotr Skuratowicz w swojej opinii napisał: Poczucie 

honoru bardzo duże, wyrobienie charakteru bardzo dobre, siła woli wybitna, stosunek 

do kolegów wzorowy, (...) bystrość umysłu bardzo duża. Jeździec zupełnie dobry (...), 

wyszkolenie fachowe bardzo dobre, osiągnięte postępy bardzo duże, obycie 

towarzyskie wzorowe, zachowanie się w służbie i poza nią wzorowe. Ocena ogólna: 

bardzo dobry oficer, wybitnie zamiłowany w sporcie, bardzo taktowny 

i zdyscyplinowany. W latach 1924-1930 przebywał w Próżanach na Polesiu, gdzie 

stacjonował jego pułk, ale pobyt ten był przerywany wyjazdami na kursy sportu 

konnego w Grudziądzu (w 1928 i 1929 r.). Od dnia 1 kwietnia 1930 r. został 

zatrudniony na stanowisku instruktora sportu konnego w Centrum Wyszkolenia 

Kawalerii w Grudziądzu. Cały czas pozostał jednak wiemy barwom swojego 

macierzystego pułku. W tym okresie był odznaczony Medalem Pamiątkowym 

za Wojnę 1918-1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości; 

wielokrotnie uzyskał pochwały od przełożonych za wzorowo wypełniane obowiązki 

służbowe, cechy osobowości, a zwłaszcza za umiejętności jeździeckie216.

16 CA W, AP, sygn. 3834; S. Radomyski: Wspomnienie o Henryku Leliwie-Roycewiczu...
217 CA W, AP, sygn. 3834.

Dnia 22 października 1927 r. w parafii rzymsko-katolickiej Św. Zbawiciela 

w Warszawie, Henryk Roycewicz zawarł związek małżeński z Wandą Marią 

z Wołłowiczów Strawińską (starszą od siebie o 10 lat). Nie mieli dzieci217.

Roycewicz uprawiał kilka dyscyplin sportu - tenis, narciarstwo i jeździectwo. 

Jazdą konną, jako sportem, zainteresował się podczas pobytu w Szkole Podchorążych 

w Grudziądzu, gdzie uczestniczył w swoich pierwszych konkursach hippicznych 

w 1921 r. Dzięki zdobytym tam umiejętnościom i kwalifikacjom, uczył jazdy konnej 
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innych, równocześnie doskonalił własne umiejętności jeździeckie i zdobywał coraz 

większe doświadczenie sportowe. W latach trzydziestych XX w. stał się jednym 

z najlepszych polskich jeźdźców, co potwierdziły czołowe miejsca w zawodach 

konnych i zdobywane przez Roycewicza nagrody. Najbardziej pociągał go 

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, ponieważ - jak twierdził - można 

w nim było połączyć własne zdolności w ujeżdżeniu konia, naskakaniu go 

i wytrenowaniu do biegów w terenie, a w czasie zawodów umiejętnie wykorzystać 

zalety swoje i konia do osiągnięcia najlepszych wyników'18.

Mimo, że uczestniczył w igrzyskach olimpijskich dosyć późno, bo dopiero 

w 1936 r. (miał wówczas 38 lat), jego kariera sportowa zaczęła się znacznie 

wcześniej. Jako wybitny jeździec, reprezentował 25. P. Uł. Wielkopolskich 

w Mistrzostwach Armii Polskiej tzw. Militari, które były organizowane od 1923 r. 

W okresie międzywojennym pięciokrotnie jego pułk zdobywał tytuły. W 1924 r. 

(Warszawa), 1936 r. (Łuck) i 1937 r. (Białystok) - Henryk Roycewicz zdobył 

zespołowo III m, w 1935 r. (Suwałki) wywalczył tytuł wicemistrza, a w 1933 r. 

(Białystok) tytuł mistrza Armii Polskiej dla swojego pułku. Dosiadał wówczas 

różnych koni: Hetmana (1924 r.), Turczynkę (1933 r.), Tulipana (1935 r.), Batiara 

(1936 r.) i Batiara II (1937 r.). Jednak największym sukcesem było zdobycie tytułu 

indywidualnego Mistrza Wojska Polskiego w 1935 r. na Tulipanie. Udział w tych 

zawodach wymagał dużej wszechstronności zarówno od jeźdźca jak i konia, był 

sprawdzianem nie tylko umiejętności sportowych zawodnika i konia, ale przede 

wszystkich sprawności bojowej kawalerzysty. Były to typowe zawody wojskowe"1 ’.

Od 1931 r. Henryk Roycewicz uczestniczył także w (cywilnych) Jeździeckich 

Mistrzostwach Polski, rozgrywanych w trzech konkurencjach sportu konnego. 

Do drugiej wojny światowej były one zorganizowane osiem razy, a Roycewiczowi 

tylko jeden raz nie udało się wywalczyć żadnego tytułu. W gronie posiadaczy tytułów 

mistrzowskich znalazło się 31 nazwisk zawodników, a czternastu z nich zdobyło 

tytuły kilkakrotnie. Mimo, że najwięcej tytułów Mistrza Polski zdobył mjr Wilhelm 

Lewicki (4 - 3 w ujeżdżeniu i 1 w skokach), to jednak najwszechstronniejszym okazał 

się Henryk Roycewicz, który wywalczył łącznie 9 tytułów we wszystkich * *

218 „WTK. Tygodnik katolików”, 1980 nr 14.
219 R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 286-287.
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konkurencjach sportu konnego, objętych programem mistrzostw. Co prawda tylko raz 

wywalczył tytuł Mistrza Polski (w 1934 r. na Wiśle II w Warszawie), ale za to 

w konkurencji, którą sobie szczególnie upodobał - we Wszechstronnym Konkursie 

Konia Wierzchowego. Ponadto Roycewicz 6 razy zdobył tytuł wicemistrzowski: 

3 razy w ujeżdżeniu (w 1933 r. na Wiśle II i 1935 r. na Tulipanie w Warszawie oraz 

w 1938 r. na Tajfunie w Bydgoszczy), 2 razy w WKKW (w 1933 r. na Szeherezadzie 

iw 1936 r. na Arlekinie III w Warszawie) i 1 raz w konkursie skoków przez 

przeszkody (w 1931 r. na The Hoop w Warszawie). Tytuł II wicemistrza Polski 

wywalczył 2 razy: w konkursie ujeżdżenia (w 1932 r. na Tulipanie w Warszawie) oraz 

w WKKW (w 1935 r. na Tulipanie w Warszawie). Były to niezwykle cenne 

osiągnięcia, ponieważ w zawodach o mistrzostwo Polski w jeździectwie rywalizowali 

najwybitniejsi polscy jeźdźcy, niezależnie od formacji wojskowej, którą 

reprezentowali, a także jeźdźcy cywilni220.

R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 288.

Rtm. Henryk Roycewicz i The Hoop w 1936 r.

Henryk Roycewicz jako bardzo wszechstronny jeździec interesował się 

wieloma rodzajami sportu konnego. W połowie lat dwudziestych dużą popularność 

220
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w Polsce zyskała gra w piłkę konno - polo. Istniało kilka ośrodków polo, głównie 

jednak w Wielkopolsce, gdzie propagował tę grę gen. Stanisław Sochaczewski. 

Roycewicz grał w polo w CWK w Grudziądzu. Mimo, że nie było tam stałej drużyny, 

uczestniczącej w rozgrywkach, to jednak polo było popularne zwłaszcza wśród 

instruktorów jazdy konnej, którzy traktowali je jako sposób doskonalenia umiejętności 

jeździeckich i grali dla przyjemności2“1.

Na początku lat trzydziestych Roycewicz wielokrotnie uczestniczył także 

w zawodach konnych na śniegu, organizowanych przez Małopolski Klub Jazdy 

w Zakopanem. W programie zawodów, oprócz konkursów hippicznych, były również 

narciarskie konkursy skjóringowe i skiskjóringowe, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem jeźdźców. Zawody organizowane zimą, choć znacznie różniły się 

warunkami rozgrywania od letnich, stanowiły dla jeźdźców sprawdzian przed 

rozpoczęciem kolejnego sezonu, a z punktu widzenia wojskowego skjóring 

i skiskjóring były bardzo przydatne w wyszkoleniu kawalerzysty, co niejednokrotnie 

potwierdziły manewry zimowe, np. w Białymstoku221 222.

221 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. IX, 1972 nr 67, s. 177.
222 „Koń Polski”, 1978 nr 1, s. 50.

Por. Henryk Roycewicz na zimowych zawodach w Zakopanem w 1932 r.

W rywalizacji międzynarodowej por. Henryk Roycewicz zadebiutował

w 1927 r., uczestnicząc w zawodach w Warszawie. W kolejnych latach startował 
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w Budapeszcie, Nicei, Rydze, Rzymie, Tallinie223. Znaczące sukcesy zaczął odnosić 

już w swoim pierwszym starcie w międzynarodowym konkursie parami o Nagrodę 

Łazienek, rozgrywanym w Warszawie w dniu 18 września (1928 r.). Zwyciężył 

na koniu The Hoop, partnerując Zofii Chodkiewiczównie na Prosiaku. Kilka dni 

później (23 września) był w składzie zespołu (razem z rtm. M. Antoniewiczem 

na Banzaju, por. K. Gzowskim na Mylordzie i por. W. Zgorzelskim na Ładnej), który 

wywalczył Puchar Narodów, pokonując w rywalizacji reprezentacje: Francji (II m), 

Czechosłowacji (III m), Włoch i Finlandii224. W tym prestiżowym konkursie Henryk 

Roycewicz uczestniczył kilkakrotnie: w 1928 r. - w Warszawie (I m), w 1929 r. - w 

Budapeszcie (II m), Nicei (dalsze) i Warszawie (II m), w 1931 i 1932 r. - w Rydze 

(I m). Trzy razy razem z zespołem reprezentacyjnym zdobył Puchar Narodów: w 1928 

r. w Warszawie, dosiadając Black Boy’a i dwukrotnie w Rydze - w 1931 r. i 1932 r. 

na The Hoop225. Ryga była wyjątkowo szczęśliwa dla polskich jeźdźców, którzy 

odnosili tam wiele sukcesów. W 1931 r. Roycewicz, oprócz Pucharu Narodów, 

wywalczył także Puchar miasta Rygi226.

223 S. Łoza (red.): Czy wiesz..., s. 632.
224 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 95-96.
225 R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 216-217; W. Pruski: Dzieje konkursów 

hipicznych..., s. 116, 120, 123, 151, 160.
226 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XII, 1978 nr 92, s. 267; R. Urban: Rozwój sportu 

jeździeckiego w Polsce..., s. 218.
227 CA W, Dziennik Rozkazów, sygn. 1.340.40/8, Rozkaz dzienny nr 168 na dzień 29 lipca 1936 r.; 

dotyczy: Wyjazdu polskiej ekipy jeździeckiej na igrzyska olimpijskie do Berlina.

Sukcesy osiągane przez Henryka Roycewicza w latach trzydziestych, 

zwłaszcza tytuły zdobywane w mistrzostwach Wojska Polskiego (Militari) 

i Jeździeckich Mistrzostwach Polski spowodowały, że w 1935 r. został on włączony 

do grupy olimpijskiej, zorganizowanej w CWK w Grudziądzu przed zbliżającymi się 

igrzyskami w 1936 r. Z licznej ekipy ostatecznie wyłoniono jeźdźców i konie, które 

reprezentowały Polskę w Berlinie. Rtm. Henryk Roycewicz ze względu na swoje 

wysokie wszechstronne umiejętności jeździeckie, zakwalifikowany został do grupy 

WKKW razem z koniem Arlekin III oraz zawodnikami: rtm. Zdzisławem Kaweckim 

na Bambino i rtm. Sewerynem Kuleszą na Ben Hurze, którego ostatecznie zastąpiła 

Tośka227.
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Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego na igrzyskach 

w Berlinie rozgrywane były w dniach od 13 do 16 sierpnia 1936 r.: rozpoczęły się 

próbą ujeżdżenia na czworoboku w Mainfeld (13-14 sierpnia), następnie odbyła się 

próba wytrzymałości w terenie w Dóberitz (15 sierpnia), a na koniec konkurs skoków 

przez przeszkody o Puchar Narodów na głównym stadionie olimpijskim (16 sierpnia). 

Po pierwszej próbie rtm. Roycewicz zajął XIII lokatę - najwyższą wśród Polaków, 

rtm. Kawecki był XV, rtm. Kulesza - XXVI, natomiast cały zespół był na V m 

przed reprezentacją Niemiec. Druga próba sprawiła ogromne trudności wszystkim 

uczestnikom rywalizacji, a wielu z nich wyeliminowała ze współzawodnictwa. 

Roycewicz w próbie terenowej wypadł najlepiej z polskich jeźdźców, jednak 

doświadczył przy tym niesprawiedliwej oceny ze strony niemieckiego oficera 

zarządzającego odcinkiem trasy, który wykluczył Polaka za rzekomo nieprawidłowo 

pokonaną przeszkodę. Roycewicz, żeby naprawić błąd, a jednocześnie ustrzec drużynę 

przed dyskwalifikacją, wrócił na wskazaną przeszkodę, gdzie okazało się, że była 

to ... pomyłka. Stracony czas oraz zmęczenie jeźdźca i konia nie zostały niestety 

zrekompensowane. Próba terenowa okazała się jednak trudna również dla pozostałych 

reprezentacji, z których większość została zdekompletowana. Szansę na klasyfikację 

drużynową zachowali Anglicy, Bułgarzy, Czechosłowacy, Niemcy i Polacy. Trzecia 

próba - konkurs skoków przez przeszkody - odbyła się przy udziale 90.000 widzów 

zgromadzonych na stadionie. Rtm. Roycewicz na Arlekinie III pokonał parcours 

z błędami, uzyskując 20 punktów karnych. Łącznie po trzech próbach WKKW rtm. 

H. Roycewicz zajął indywidualnie XV m na 53 startujących zawodników i był 

najlepszy z polskich zawodników (Kawecki - XVIII m, Kulesza - XXI m). Natomiast 

polska reprezentacja w klasyfikacji drużynowej zajęła II m i zdobyła srebrny medal 

olimpijski, ustępując jedynie reprezentacji niemieckiej’28.

Niemiecki hipolog Gustaw Rau w swojej książce o igrzyskach w Berlinie pt. 

Die Reitkunst der Welt an den Olympischen Spielen 1936, wydanej w Berlinie w 1937 

r. ocenił również jazdę polskich jeźdźców. Rtm. Roycewicza scharakteryzował 

następująco: Jeździec prowadzi rozważnie i ostrożnie. Lekki, elegancki dosiad, 

oddziaływujący dobrze na konia. Jeździec lekko prowadząc konia, pozostawia

228 H. Łysakowska: Jeźdźcy..., s. 35-36; W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 248-255.
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mu pełną swobodę. Natomiast polskiego konia Arlekina III opisał: Wybitny, potężny 

kasztan, dobrze i smacznie jeżdżony. Porusza się pięknym, zrównoważonym kłusem. 

Koń wykazał wyśmienity sposób pokrywania przestrzeni i pokonywania przeszkód2 .

Rtm. Henryk Roycewicz na Arlekinie III w próbie ujeżdżenia olimpijskiego 
WKKW na igrzyskach w Berlinie w 1936 r.

W okresie międzywojennym rzadko zdarzało się w polskiej kawalerii, aby 

jeździec mógł sam wybrać konia, na którym chciał jeździć. W 1935 r. por. Henryk 

Roycewicz po zdobyciu tytułu indywidualnego Mistrza Armii, jako jedną z nagród, 

uzyskał zgodę od Ministra Spraw Wojskowych na wybór konia i zapewnienie, że 

MSWojsk. pokryje koszt jego zakupu. Roycewicz znalazł Arlekina III przypadkiem, 

podczas polowania par force w Łańcucie u hr. Potockiego. Koń pochodził ze stadniny 

w Łańcucie, a że był trudny, nieposłuszny i sprawiał właścicielowi dużo kłopotu, ten 

chętnie się go pozbył. Roycewicz dostrzegł nieprzeciętne, wszechstronne zdolności 

sportowe konia, a jego trudny charakter okazał się w późniejszym okresie zaletą

229 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 256. 
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w walce sportowej. Chociaż nie od razu jeździec i koń doszli do porozumienia, 

tojednak z czasem Arlekin III okazał się koniem, na którym rtm. Roycewicz odnosił 

największe sukcesy sportowe2j0.

W 1936 r. rtm. Henryk Roycewicz za zdobycie srebrnego medalu w WKKW 

na igrzyskach olimpijskich w Berlinie, został odznaczony Honorową Odznaką 

Jeździecką, która była najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku Jeździeckiego. 

W okresie międzywojennym, PZJ przyznał tylko 19 takich odznak; o pozostałe - 

złotą, srebrną i brązową-jeźdźcy ubiegali się w drodze konkursów2’1.

Międzynarodowe Zawody Hippiczne w Warszawie w 1937 r. Gen. Juliusz 
Rómmel wręcza polskim jeźdźcom Honorowe Odznaki Jeździeckie za zdobycie 
medali olimpijskich. Od lewej na pierwszym planie: gen. J. Rómmel, rtm. 
Seweryn Kulesza, rtm. Henryk Roycewicz, rtm. Zdzisław Kawecki

W końcu sierpnia 1939 r. rtm. Roycewicz został powołany na dowódcę 

2. szwadronu w swoim macierzystym 25. P. Uł. Wielkopolskich i stawił się 

pod Lidzbarkiem, gdzie pułk stacjonował. Pułk należał do Nowogródzkiej Brygady 

Kawalerii, dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. Brygada wchodziła w skład 

Armii Modlin gen. Emila Przedrzymirskiego-Krukowicza i osłaniała lewe skrzydło

230 W. Domański: Henryk Leliwa-Roycewicz ma 90 lat. W: „Przegląd Sportowy”, 1988 z dn. 28.06.; W. 
Domański (jr.): Herbu Leliwa..., s. 3.

231 R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 292.
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armii. Rtm. Roycewicz walczył w kampanii wrześniowej, najpierw ubezpieczając 

przeprawy przez Wisłę od Płocka po Modlin, później pod Mińskiem Mazowieckim 

Tomaszowem Lubelskim, aż po szarżę pod Krasnobrodem. Drugi szwadron rtm 

Roycewicza, jako szwadron rozpoznawczy, prowadził brygadę gen. Władysława 

Andersa w kierunku granicy węgierskiej. Dnia 27 września Roycewicz został ciężko 

ranny (w lewe kolano) w walce z oddziałami radzieckimi. Przez kilka miesięcy 

przebywał w prymitywnych lazaretach i szpitalach (m.in. w Stryju), ukrywając swój 

stopień oficerski, dzięki czemu najprawdopodobniej uniknął śmierci z rąk NKWD. 

W wyniku wymiany jeńców w kwietniu 1940 r., został przekazany Niemcom i dostał 

się do Generalnej Guberni. Dzięki staraniom siostry, mieszkającej w Krakowie, 

umieszczony został na dalsze leczenie w szpitalu, w którym przebywał przez prawie 
rok232.

W. Duński: Od Paryża 1924 do Sydney 2000..., s. 735-736; W. Domański: Henryk Leliwa-Roycewicz 
ma 90 lat...

233 Prudential - warszawski wieżowiec, wybudowany w latach 1931-1934 jako siedziba angielskiego 
„Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential” (Przezorność). W momencie powstania był drugim 
w Europie drapaczem chmur. Prudential został mocno uszkodzony w czasie II wojny światowej, m.in. 
w czasie powstania warszawskiego został ostrzelany ok. 1000 pocisków. Trafiony został także 
pociskiem o masie 2 ton, co poważnie odchyliło go od pionu. Zob. B. Petrozolin-Skowrońska: 
Encyklopedia Warszawy. Warszawa 1994, s. 266.

234 PASTA - pierwszy warszawski wysokościowiec, zbudowany przy ul. Zielnej w latach 1906-1908. 
W 1922 r. budynek przejęła Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna. W czasie wojny budynek PAST-y 
zasłynął z zaciętych walk, jakie toczyły się o niego podczas powstania warszawskiego. Był bardzo 
silnie broniony przez Niemców. Walki powstańcze zostały zakończone sukcesem, jednak sam 
budynek został bardzo poważnie zniszczony. Zob. B. Petrozolin-Skowrońska: Encyklopedia 
Warszawy. Warszawa 1994, s. 622.

Od kwietnia 1941 r. mieszkał w Warszawie. Działał w ZWZ-AK, gdzie był 

oficerem broni w 4. Rejonie AK Warszawa-Śródmieście, a w październiku 1943 r. 

został mianowany dowódcą Batalionu im. Kilińskiego. W czasie powstania 

warszawskiego walczył w stopniu majora w rejonie Woli, Starego Miasta, Żoliborza, 

Powiśla, Czemiakowa i północnego Śródmieścia. Oddział pod jego dowództwem 

zdobył gmach Prudentialu2’3 i PASTY234, biorąc do niewoli 115 SS-manów. Dnia 

8 września podczas natarcia na ruiny kina Colosseum na tyłach Nowego Światu został 

ciężko ranny (w kolano, ramię i głowę), co wyeliminowało go z dalszych walk. 

Pod koniec września 1944 r. został awansowany na podpułkownika, a wkrótce 

do stopnia pułkownika. Po kapitulacji powstania, żołnierze z oddziału przenieśli go 

do Szpitala Wolskiego skąd, wobec szczególnego zainteresowania nim gestapo, 
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w ubraniu cywilnym zdołał uciec. Po krótkim pobycie w obozie w Pruszkowie, 

ukrywał się do połowy stycznia 1945 r. u krewnych w okolicach Grójca. W marcu, już 

po wyzwoleniu Warszawy, podjął pracę w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim 

w Warszawie, jako inspektor hodowli koni, a następnie jako naczelnik Wydziału 

Administracyjnego. Po zakończeniu wojny zorganizował Komitet Ekshumacyjny, 

doprowadzając do ekshumacji 103 poległych żołnierzy batalionu i pochowania ich 

w specjalnej kwaterze na cmentarzu na Powązkach. Na nagrobkach zostały 

upamiętnione nazwiska i pseudonimy wszystkich 506 poległych żołnierzy tego 

batalionu"’5.

Płk Henryk Leliwa Roycewicz, podobnie jak wielu innych żołnierzy AK, 

powstańców warszawskich, berliński olimpijczyk, nie uniknął powojennych 

prześladowań i represji władz stalinowskich. Został aresztowany w styczniu 1949 r. 

i osadzony w więzieniu na Rakowieckiej. Po dwóch latach odbył się proces, w którym 

oskarżono go o (...) działanie zmierzające do usunięcia przemocą Krajowej Rady 

Narodowej, Rządu Jedności Narodowej i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zagarnięcia 

ich władzy i zmiany ustroju Państwa Polskiego (...), zorganizowanie (...) tzw. Komitetu 

Ekshumacyjnego, wydawanie i rozpowszechnianie znaczków pamiątkowych batalionu 

Kiliński (...), czym prowadził działalność zmierzającą do osiągnięcia opisanych 

we wstępie celów235 236. Został skazany na 6 lat więzienia we Wronkach, 4 lata 

pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek 

całego mienia. Po śmierci Stalina w 1953 r. część kary anulowano i płk Roycewicz 

wyszedł na wolność. Wyrokiem Sądu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 

20 lutego 1957 r. płk. Henryka Leliwę Roycewicza uniewinniono od popełnienia 

zarzucanych mu czynów237.

235 W. Domański (jr.): Herbu Leliwa..., s. 3; S. Radomyski: Wspomnienie o Henryku Leliwie 
Roycewiczu...

236 K. Rudowska: Wywiad z pik. Henrykiem Roycewiczem. W: „Koń Polski”, 1990 nr 6, s. 31-32.
237 K. Rudowska: Wywiad..., s. 32.

Po latach wrócił do jeździectwa. Najpierw prowadził klub jeździecki 

znajdujący się na torze wyścigów konnych w Warszawie, gdzie pracował głównie 

z młodzieżą, potem przeniósł się do Starej Miłosnej, do sekcji jeździeckiej klubu 

„Legia”, której honorowym członkiem pozostał do końca życia. Był osobą niezwykle 

aktywną, szkolił zawodników, kształcił trenerów, pomagał hodowcom. Był sędzią 
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Polskiego Związku Jeździeckiego, rzeczoznawcą i trenerem klubów jeździeckich. 

Działał w środowiskach kombatanckich. Powołał Komisję Środowiskową Żołnierzy 

Batalionu AK „Kiliński”, której honorowym przewodniczącym był do końca życia. 

Był współzałożycielem, powstałego w Warszawie w 1975 r., Duszpasterstwa 

Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej, jedynego możliwego w komunistycznym 

państwie, niezależnego środowiska kawalerzystów Drugiej Rzeczypospolitej. Był też 

inicjatorem i członkiem komitetu honorowego, zorganizowanego przez to środowisko 

we wrześniu 1989 r. w Warszawie i Grudziądzu, Światowego Zjazdu Oficerów Służby 

Stałej Kawalerii Drugiej Rzeczypospolitej238.

238 S. Radomyski: Wspomnienie o Henryku Leliwie-Roycewiczu...
239 A. Bieniaszewski: Na pogrzeb pułkownika..., s. 31.

Za zasługi wojenne uhonorowany był dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Virtuti 

Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim 

Krzyżem Powstańczym, za działalność na rzecz kombatantów Krzyżem 

Komandorskim Orderu Polonia Restituta i innymi. Natomiast za osiągnięcia sportowe 

i aktywność w upowszechnianiu sportu jeździeckiego wieloma medalami 

i odznaczeniami, m.in. Złotą Odznaką Polskiego Związku Jeździeckiego, odznakami 

Zasłużonego Mistrza Sportu i Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej. Zmarł dnia 

16 czerwca 1990 r. w wieku 92 lat. Pochowany został na warszawskich Powązkach 

w kwaterze Batalionu „Kiliński” obok żony, łączniczki Luty239.



Karol Rómmel
trzykrotny olimpijczyk: ze Sztokholmu 1912 r., Paryża 1924 r.,

z Amsterdamu 1928 r.

Karol Rómmel urodził się dnia 22 maja 1888 r. w Grodnie. Był synem 

Alfonsa (generała armii rosyjskiej) i Marii z Marcinkiewiczów. Jego rodzina 

pochodziła ze starej szlachty kurlandzkiej. Dzieciństwo spędził w Oranach pod 

Wilnem, gdzie był ogromny poligon do ćwiczeń artylerii, którego komendantem był 

jego ojciec. Karol miał siedmioro rodzeństwa (dwie siostry i pięciu braci), a wśród 

nich starszego Juliusza (1881-1967) - w późniejszym okresie generała w Wojsku 

Polskim. Karol Rómmel ukończył Korpus Kadetów w Odessie w 1906 r. oraz 

Pawłowską Junkierską Szkołę Piechoty w Petersburgu w 1908 r. Otrzymał przydział 

do Izmaiłowskiego Pułku Gwardii, stacjonującego w Petersburgu, którego dowódcą 

był Wielki Książę Konstanty - poeta i dramaturg. Dzięki jego artystycznym 

inicjatywom, podejmowanym w pułku (były to m.in. koncerty, przedstawienia 

teatralne, występy znanych artystów), ujawniły się zdolności młodego podporucznika 

jako aktora i malarza-dekoratora. Korzystając z poparcia dowódcy, Karol Rómmel 

rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, w klasie batalistycznej 

profesora Nikołaja Siemionowicza Samokisza. Uczył się nie tylko rysunku 
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i malarstwa, ale uczestniczył także w wielu wykładach o różnych epokach, 

przyswajając wiadomości niezbędne do tworzenia kompozycji batalistycznych240.

240 „Koń Polski”, 1967 nr 3, s. 36; „Jeździec i Hodowca”, 1932 nr 41, s. 488.
241 CA W, AP, sygn. 5340+7395; „Koń Polski”, 2002 nr 4, s. 53.

Służąc w armii rosyjskiej, przeszedł kolejne szczeble awansu zawodowego 

aż do stopnia pułkownika gwardii włącznie (1917 r.). Po upadku caratu i odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości, w lipcu 1919 r. znalazł się w Rembertowie, już jako 

kawalerzysta w stopniu kapitana. Generalny Inspektor Jazdy, gen. Roman Kawecki, 

wystąpił z wnioskiem o awansowanie Rómmla do stopnia majora. Początkowo mjr 

Rómmel pełnił służbę w 8. Pułku Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego jako 
zastępca dowódcy. Walczył na Śląsku i na Wołyniu, a pod Lwowem, w czasie szarży 

na karabiny maszynowe, został ciężko ranny. Następnie przeniesiono go do 1. Pułku 

Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a stamtąd skierowano, jako 

instruktora jazdy konnej, do szkół podchorążych jazdy - najpierw do Przemyśla, 

później do Starej Wsi i ostatecznie do Grudziądza. W grudziądzkiej szkole pełnił 

służbę w stopniu podpułkownika do końca 1929 r., kiedy ze względu na konflikt 

z władzami wojskowymi, zarzucającymi mu nieprzestrzeganie regulaminów 

obowiązujących oficerów, zmuszony został do przedwczesnego odejścia w stan 

spoczynku (z dniem 31 grudnia). Za czyn bojowy, którego dokonał dnia 30 lipca 1920 

r., służąc w 8. P. UL, został odznaczony Orderem Virtuti Militari, ponadto Krzyżem 

Oficerskim Orderu Polonia Restituta oraz Złotym Krzyżem Zasługi (dwukrotnie)241.

We wczesnym dzieciństwie, Karol Rómmel nie tylko nie interesował się jazdą 

konną, ale wręcz unikał wszelkiego kontaktu z końmi. Później ta niechęć została 

oczywiście przełamana do tego stopnia, że jako chłopiec wdrapywał się na koński 

grzbiet po ścianie lub po ogonie. W wieku siedmiu lat jeździł na koniu o imieniu 

Siłacz, uczestnicząc w niedzielnych, rodzinnych przejażdżkach w teren, w czasie 

których pokonywał nawet przeszkody terenowe. Wydarzeniem były jego wyjazdy 

na konkursy hippiczne do Grodna, oddalonego o cztery dni jazdy od rodzinnego 

domu. Mimo, że w programie odesskiego Korpusu Kadetów nie było jazdy konnej, 

władze szkolne nie zabraniały, w chwilach wolnych od zajęć, na rozwijanie tej pasji. 

Młody Rómmel nawiązał kontakt z dżokejami tamtejszego toru wyścigowego i tam 

doskonalił swoje umiejętności jeździeckie. Po ukończeniu Korpusu Kadetów trafił 
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do pułku piechoty nie z powodu zainteresowań, ale dobrych perspektyw 

na przyszłość. Służba w gwardyjskim pułku była odpowiedzialna ze względu 

na czynności wartownicze przy dworze carskim242.

242 „Jeździec i Hodowca”, 1932 nr 41, s. 488.
243 „Koń Polski”, 2002 nr 4, s. 52; W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 33.

W tym okresie Karol Rómmel obserwował szkolenie oficerów broni konnych 

przez wykwalifikowanych instruktorów w Michajłowskim Maneżu. W przekonaniu, 

że jego umiejętności były wystarczająco dobre, dnia 21 marca 1910 r. stanął 

do rywalizacji w konkursach hippicznych na ujeżdżonej samodzielnie klaczy Maria 

Stuart, która jak się okazało, nie była przyzwyczajona do tego rodzaju popisów. Klacz 

porozbijała większość przeszkód, a jeździec doznał nieprzyjemności ze strony Komisji 

Technicznej, która zarzuciła mu brak dostatecznego przygotowania do zawodów. 

Skruszony, wrócił do obserwacji Maneżu, gdzie zajęcia prowadził James Fillis 

(Francuz angielskiego pochodzenia), według obowiązującej w Europie szkoły 

klasycznej. Tymczasem we Włoszech, powoli zyskiwał sympatyków nowy system 

jazdy, promowany tam przez kpt. Federico Caprillego. Jednym ze zwolenników tego 

systemu był oficer rosyjski rtm. Aleksander Rodzianko, który po powrocie 

ze szkolenia we Włoszech, zaczął wprowadzać go Rosji. Rómmel, po zakończonych 

treningach kawalerzystów, sam ćwiczył jeździeckie nowości i czynił to tak skutecznie, 

że wiosną 1912 r. na zawodach w Carskim Siole, które były eliminacją 

do reprezentacji Rosji na igrzyska w Sztokholmie, zakwalifikował się do jej składu. 

Ustanowił także rekord skoku na szerokość - 693 cm, skacząc w Petersburgu w 1.912 

r. na koniu Monna Vanna243.

W czasie zawodów olimpijskich w Sztokholmie, konkurencje jeździeckie 

znalazły się po raz pierwszy w programie igrzysk. Reprezentacja Polski, ze względu 

na zabory, jeszcze w nich nie uczestniczyła. Dla zawodników udział w nich był 

wielkim wyróżnieniem, ponieważ była to właściwie pierwsza okazja do rywalizacji 

na arenie międzynarodowej w jeździectwie. Dla młodego por. Karola Rómmla, 

(wówczas dwudziestoczteroletniego) start w igrzyskach stanowił swego rodzaju 

wyzwanie, ponieważ był jedynym oficerem piechoty wśród kawalerzystów 

w drużynie rosyjskiej. W ekipie tej znajdował się również Wielki Książę Dymitr 

Pawłowicz, dzięki czemu cały zespół został zakwaterowany w zamku 
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w komfortowych warunkach. Podobnie było w przypadku ekipy niemieckiej, w której 

był książę pruski Fryderyk I. Przeszkody w olimpijskim konkursie skoków sięgały 

140 cm wysokości, a rów z wodą - 4 m szerokości. Por. Rómmel startował 

na kupionym od Kozaka (za 50 rubli) koniu Ziablik, czyli Zięba, z którym trenował 

od kilku miesięcy włoskim systemem naturalnym. Początkowo pokonywał przeszkody 

bez najmniejszego problemu, dopiero na dziesiątej popełnił pierwszy błąd, później 

kilka następnych, cały czas zachowując szansę na rozgrywkę medalową, ale w ostatnią 

(dziewiętnastą) przeszkodę, wpadł razem z koniem, łamiąc kilka żeber. Ostatecznie 

uplasował się na XV m, chociaż w wielu publikacjach podawane było IX. Jednak 

przed polskim jeźdźcem sklasyfikowanych było czternastu zawodników, z tym że 

kilku zajęło lokatę ex aequo, czego według ówczesnego tworzenia klasyfikacji nie 

brano pod uwagę. Dla Rómmla udział w igrzyskach zakończył się pobytem w szpitalu 

z poważnymi obrażeniami, ale także wiązanką róż, podarowanych przez żonę 

następcy tronu Marię Pawłowną. Natomiast król szwedzki Gustaw V, w dowód 

uznania za bardzo dobrą jazdę, wręczył mu kopię złotego medalu olimpijskiego. Styl 

jazdy zawodnika został pozytywnie oceniony przez hipologa niemieckiego Gustawa 

Raua, który stwierdził, że Der Reiter sitzt und reitet ganz italienisch (Jeździec siedzi 

i jeździ całkiem po włosku)M.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pierwsza szansa na udział 

w igrzyskach olimpijskich, teraz już w reprezentacji Polski, pojawiła się już 

w styczniu 1920 r. Na mocy rozkazu Inspektora Jazdy płk. Romana Kaweckiego, 

powstała w Warszawie specjalna Jeździecka Grupa Olimpijska, której organizatorami 

byli: mjr Karol Rómmel jako jej kierownik oraz ppłk S. Zahorski i ppor. 

T. Daszewski. Szkolenie obejmowało grupę kilkunastu wyróżniających się jeźdźców 

i trwało od dnia 1 kwietnia do połowy czerwca. Jeźdźcy trenowali pod kierunkiem 

mjr. Rómmla w dawnych koszarach Gwardii za Łazienkami. Jednak wyjazd 

nie doszedł do skutku, ponieważ oficerowie, zamiast na zachód do Antwerpii, zostali 

skierowani na front wschodni i uczestniczyli w ofensywie polsko-bolszewickiej244 245.

244 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XIII, 1980 nr 97/98, s. 272; „Koń Polski”, 2002 nr 4, s. 52; 
W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 67.

245 CAW, Generalny Inspektorat Jazdy, sygn. 1.300.25.9; dotyczy: Utworzenia specjalnych grup jazdy 
na igrzyska w 1920 r. oraz udziału polskich oficerów w igrzyskach w Antwerpii.
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Igrzyska w 1924 r. stały się oficjalnym debiutem Polski na arenie 

międzynarodowej, a przygotowania do nich rozpoczęły się pod koniec 1922 r., kiedy 

utworzono dwie grupy jeźdźców, spośród których była później powołana 

reprezentacja narodowa. Kierownictwo i trenowanie jednej z nich ponownie 

powierzono mjr. Rómmlowi; równocześnie był on także zawodnikiem i kandydatem 

do udziału w rywalizacji olimpijskiej. Szkolenie odbywało się w koszarach 1. Pułku 

Szwoleżerów w Warszawie. W 1923 r., po wyselekcjonowaniu najlepszych jeźdźców, 

polska drużyna udała się najpierw na konkursy do Nicei i Rzymu. Mjr Karol Rómmel, 

płk Sergiusz Zahorski i por. Adam Królikiewicz tworzyli ekipę narodową, która po raz 

pierwszy w historii reprezentowała barwy Polski na międzynarodowych zawodach 

jeździeckich. Inauguracja uczestnictwa Polaków wypadła wyjątkowo korzystnie, 

ponieważ jeźdźcy w silnie obsadzonych konkursach, mając za rywali przedstawicieli 

kawalerii europejskich państw, dwukrotnie zajęli II m w rywalizacji. W opinii wielu 

zagranicznych znawców jeździectwa ...Jazda polskich oficerów odznaczała się 

lekkością, śmiałością, mocnym dosiadem i jednocześnie wrażeniem całkowitego 

zespolenia jeźdźca z koniem™.

W roku olimpijskim 1924, Polacy rozpoczęli współzawodnictwo 

międzynarodowe od uczestnictwa w konkursach w Nicei i Lucernie, skąd jeźdźcy 

udali się na igrzyska do Paryża. Reprezentacja narodowa zgłosiła swój udział 

w dwóch konkurencjach jeździeckich: Championacie Konia (czyli WKKW) oraz 

konkursie skoków przez przeszkody. Karol Rómmel wziął udział w obydwu 

konkurencjach - w pierwszej dosiadał wałacha Krechowiak i zajął X m, najlepsze 

w polskiej ekipie (Szosland był XXIII, Rostwo-Suski - XXV, a Komorowski - 

XXVI), w drugiej - na Faworycie też był X, ale z Polaków wyprzedził go wówczas 

por. Adam Królikiewicz, który wywalczył brązowy medal olimpijski (Dziadulski był 

XXVIII, Szosland - XXXII). Bezpośrednio po igrzyskach większość ekip, w tym 

polska, udała się na zawody do Fontainebleau, w których Rómmel został nagrodzony 

wstęgą honorową246 247.

246 CA W, Generalny Inspektorat Jazdy, sygn. 1.300.31.6; dotyczy: Sprawozdania z Międzynarodowych 
Konkursów Hippicznych w Nicei.

247 „Koń Polski”, 1972 nr 1, s. 27-28.
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Ppłk Karol Rómmel na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 1924 r.

Trzeci start mjr. Rómmla w igrzyskach olimpijskich miał miejsce 

w Amsterdamie w 1928 r. Tym razem zakończył się sukcesem. Był to okres 

największych osiągnięć polskich jeźdźców w okresie międzywojennym, a duży w tym 

udział miał Rómmel. W Amsterdamie został zakwalifikowany do ekipy 

reprezentującej Polskę w WKKW razem z koniem Donneuse. Polacy, rywalizując 

na arenie międzynarodowej, przeważnie dysponowali końmi gorszymi niż rywale. 

Podobnie było i tym razem. Klacz Donneuse została wybrana spośród wielu koni 

wyścigowych, miała histeryczne usposobienie i była skora do nieprzewidzianych 

zachowań. Tylko pod kierunkiem tak wytrawnego i doświadczonego jeźdźca, jakim 

był niewątpliwie mjr Rómmel, była szansa, że te cechy jej charakteru zostaną 

wykorzystane dla pomyślnego przebiegu konkursu. Ostatecznie, w końcowej 

klasyfikacji indywidualnej, polski jeździec zajął XXVI lokatę (Antoniewicz był XIX, 

a Trenkwald - XXV), ale ze względu na zdekompletowanie kilku zespołów były to 

wyniki wystarczające do zajęcia III m w klasyfikacji drużynowej i zdobycia 

brązowego medalu olimpijskiego'48. *

H. Łysakowska: Jeźdźcy..., s. 29-30.248
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Ppłk Karol Rómmel na klaczy Donneuse - brązowy medalista w WKKW 
na igrzyskach w Amsterdamie

Karol Rómmel był jednym z pierwszych w Polsce jeźdźców propagujących 

włoski system naturalny, a będąc instruktorem w kilku szkołach jazdy miał możliwość 

szkolenia według tego sposobu młodych adeptów sztuki jeździeckiej. Jednak 

naturalny sposób jazdy nie został wprowadzony w Polsce w czystej formie, ponieważ 

żaden z oficerów nie był w tym czasie na kursie we Włoszech. Dotarł on do Polski 

drogą okrężną przez Petersburg, gdzie Rómmel uczył się go, obserwując 

w Michajłowskim Maneżu oficerów kawalerii, którzy szkolili się w szkołach włoskich 

w Pinerolo i Tor di Quinto. Z tego powodu różnił się od rdzennie włoskiego, a Polacy 

wzbogacili go o wiele cennych elementów, które pozwalały im zwyciężać na arenie 

międzynarodowej. Nie ulega jednak wątpliwości, że największe zasługi 

w rozpowszechnieniu nowego systemu jazdy, nazywanego polską szkołą jazdy konnej, 

miał mjr Karol Rómmel. Sam, jeżdżąc tym sposobem, odnosił wiele sukcesów, 

udowadniając, że był to system bardzo skuteczny. Jako autorytet w dziedzinie 

jeździectwa, znalazł wielu naśladowców i od końca lat dwudziestych wszyscy polscy 

kawalerzyści jeździli jednolitym systemem, o czym wielokrotnie donosiła prasa 

międzynarodowa249.

R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 132.249
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Międzynarodowe Konkursy Hippiczne w Warszawie w 1928 r. Zwycięska ekipa 
w składzie (od lewej): rtm. Michał Antoniewicz - Banzaj, por. Kazimierz 
Gzowski - Mylord, por. Henryk Roycewicz - Black Boy, por. Władysław 
Zgorzelski - Ładna; na czele - ppłk Karol Rómmel na Berku

Karol Rómmel poświęcił się jeździectwu bez reszty. Uprawiał różne odmiany 

sportu konnego, zarówno te powszechne, jak i mniej popularne. Będąc instruktorem 

w grudziądzkiej szkole zainteresował się grą w polo, do której sprzęt dostarczył 

do CWK wielki jej propagator gen. Stanisław Sochaczewski. Jako wybitny znawca 

sztuki jeździeckiej często był włączany do komitetów organizacyjnych 

najważniejszych zawodów w kraju. Był m.in. kierownikiem technicznym pierwszych 

w historii (w 1923 r.) Mistrzostw Konnych Wojska Polskiego, nazywanych Militari. 

O tym, jak istotne znaczenie, zwłaszcza dla władz wojskowych, miały zawody 

Militari, może świadczyć fakt, że wielokrotnie ich obserwatorami byli marszałkowie 

Polski - najpierw Józef Piłsudski, a potem Edward Rydz-Śmigły. Jako wielokrotny 

uczestnik międzynarodowych zawodów poza granicami kraju, w marcu 1927 r. ppłk 

Karol Rómmel został powołany do składu Komitetu Międzynarodowych Zawodów 

Konnych, którego głównym zadaniem było wybudowanie nowoczesnego stadionu 

hippicznego w Warszawie i zorganizowanie na nim międzynarodowych zawodów 

konnych. Polacy bowiem dotychczas uczestniczyli w zawodach w wielu krajach 
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Europy, ale nie zapraszali zagranicznych jeźdźców do Polski, ponieważ nie było 

wówczas reprezentacyjnego hipodromu250.

250 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, tom IX, 1972 nr 67, s. 177; „Konie i Rumaki”, 2002 nr 9, 
s. 57; tamże nr 10, s. 49.

251 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, tom X, 1974 nr 76, s. 352; tamże, tom XII, 1978 nr 92, 
s. 267; W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 92; „Koń Polski”, 1982 nr 2, s. 22.

Mimo zaangażowania w sprawy organizacyjne, mające na celu szeroko pojęty 

rozwój sportu konnego w Polsce, Rómmel nie zaniedbywał szkolenia jeździeckiego 

i udziału w zawodach. Był jednym z oficerów, którzy najczęściej reprezentowali 

barwy narodowe w konkursach o Puchar Narodów. Uczestniczył w nich 13 razy, m.in. 

w: Berlinie, Londynie, Lucernie, Nicei, Nowym Jorku, Paryżu, Rzymie. Trzy razy był 

w reprezentacji, która wygrała rywalizację, zdobywając Puchar Narodów - w Nicei 

w 1925 r. na Revcliffie i w 1928 r. na Donneuse oraz w Nowym Jorku w 1927 r. na 

Fagasie. W 1927 r. uczestniczył w mityngu w Londynie, wyróżniając się zdobyciem 

dwóch pierwszych nagród na Fagasie i Czardaszu. Na tym ostatnim pokonał parcours 

o 25 sekund szybciej niż głosił to warunek. Prasa brytyjska doceniła osiągnięcie 

płk. Rómmla, pisząc: Jazda Włochów jest rozkosznym widokiem dla oczu, nie jest 

jednak lepsza od jazdy polskiego oficera płk. Rómmla, który parę dni temu odbył 

parcours w iście wspaniałym stylu. Rywalizował także w konkursie o Nagrodę Armii 

Zagranicznych (Prix des Armées Étrangères), w których dwukrotnie zajął drugą lokatę 

- w 1927 r. na Mojej Miłej i w 1928 r. na Donneuse oraz w konkursie o Nagrodę 

Księżnej d’Aoste, w którym w 1929 r. dosiadając Donneuse i Giedymina wywalczył 

III m. Należy przy tym pamiętać, że ówczesne regulaminy umożliwiały rywalizację 

w tych konkursach wyłącznie reprezentacjom wojskowym, więc Karol Rómmel mógł 

w nich brać udział tylko przez 6 lat, tj. do końca 1929 r., kiedy podał się do dymisji251.

Po odejściu z wojska nie zaprzestał działalności sportowej w jeździectwie, 

zmienił tylko jej charakter na cywilny. Utworzony w 1928 r. Polski Związek 

Jeździecki stwarzał coraz więcej możliwości uczestnictwa właśnie dla jeździectwa 

cywilnego. Na początku lat trzydziestych pojawiła się inicjatywa zorganizowania 

mistrzostw Polski w jeździectwie. Ze względu na ich otwartą formułę możliwość 

udziału w nich mieli zarówno jeźdźcy wojskowi, jak i cywilni. Jak się później okazało 

zostały one praktycznie zdominowane przez oficerów broni konnych, ale zdarzały się 

kilkakrotnie sytuacje, że na podium stanął jeździec cywilny. Pierwsze Mistrzostwa
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Polski w Jeździectwie odbyły się w 1931 r., początkowo w dwóch konkurencjach: 

WKKW i skokach przez przeszkody, a od 1932 r. wprowadzono także ujeżdżenie, 

w nadziei, że dzięki temu również ta konkurencja sportu konnego znajdzie w Polsce 

zwolenników. Ppłk Karol Rómmel dwukrotnie zdobył tytuł mistrza Polski w skokach 

przez przeszkody: w 1935 r. na Saharze i w 1937 r. na Dyngusie, w 1938 r. na tym 

samym koniu został wicemistrzem Polski, a w 1934 r. na Aljancie zajął 

w mistrzostwach III rrr 2.

Ppłk Karol Rómmel z klaczą Sahara

Na walnym zgromadzeniu Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych 

Zawodów Konnych w Polsce, które odbyło się w Warszawie pod koniec grudnia 1933 

r., płk. Karolowi Rómmlowi nadano godność członka honorowego. W 1935 r. PZJ * 

R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 288.252
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ustanowił Polską Odznakę Jeździecką. Decyzją Zarządu Związku pierwsze Honorowe 

Odznaki przyznano medalistom igrzysk olimpijskich, a wśród nich Karolowi 

Rómmlowi. W 1938 r. opublikowany został podręcznik napisany przez K. Rómmla, 

pod tytułem Zaprawa i jazda wyścigowa. Był on tym cenniejszy, że autor zilustrował 

go 40 fachowymi rysunkami, wykonanymi własnoręcznie2' ’.

W latach 1933-1939 zaangażował się także w działalność Łódzkiego Klubu 

Jazdy Konnej, w którym przyjął funkcję kierownika i instruktora jazdy konnej, 

współorganizował i uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach klubu. 

W karnawale 1938 r. przygotował i wyreżyserował imprezę pod nazwą „Cyrk”; sam 

namalował dekoracje, zaprojektował kostiumy dla artystów i uczył ich różnych sztuk 

cyrkowych. Aktorami byli członkowie klubu. Przedstawienie okazało się jedyne 

w swoim rodzaju i pod każdym względem niezwykle udane253 254.

253 „Raz, dwa, trzy”, 1934 nr 1, s. 3; Jeździec i Hodowca”, 1936 nr 1, s. 4; „Koń Polski”, 1967 nr 3, 
s. 36.

254 Życiorys Karola Rómmla, spisany przez olimpijczyka w 1964 r. w zbiorach prywatnych Wioletty 
Rómmel (synowej Karola Rómmla); „Jeździec i Hodowca”, 1934 nr 12, s. 298; „Koń Polski”, 1967 
nr 3, s. 36.

255 B. Tuszyński, H. Kurzyński: Leksykon olimpijczyków polskich..., s. 245; W. Duński: Od Paryża 1924 
do Sydney 2000..., s. 742.

256 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. VI, 1967 nr 46, s. 397; Z. Głuszek: Leksykon polskich..., 
s. 369.

Jednym z ostatnich jego osiągnięć jeździeckich przed drugą wojną światową, 

było ustanowienie rekordu Polski w skoku na wysokość. Rekord ów- 198 cm - 

ustanowił na ośmioletnim gniadym koniu Dyngus dnia 31 maja 1939 r. na zawodach 

jeździeckich w Warszawie. Karol Rómmel miał wówczas 51 lat255 256.

Wybuch wojny przerwał jego, wciąż bardzo aktywną, działalność sportową. 

Próbował dotrzeć w okolice Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie walczył 1. Pułk 

Szwoleżerów, z którym był związany, ale nie udało się. Nie powiodła się także próba 

przedostania się na Węgry i dalej na Zachód. Podczas okupacji, płk Karol Rómmel 

mieszkał w Łodzi, gdzie został aresztowany przez Niemców. Jeden z najstarszych 

i najbardziej doświadczonych polskich jeźdźców nie uniknął losu jeńców wojennych. 

Dostał się do obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen"'6.

Po odzyskaniu wolności i powrocie do kraju, Karol Rómmel wrócił do sportu 

konnego, jako jego organizator i trener, przy tym wyjątkowa osobowość. W 1957 r. 

odniósł ostatni sukces jako sportowiec. Na zimowych zawodach konnych, 
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zorganizowanych na Równi Krupowej w Zakopanem, 69-letni wówczas jeździec 

wygrał na Dżafarze konkurs szybkości, pokonując młodszych, czasem nawet 

o kilkadziesiąt lat, zawodników. Był także konsultantem filmowym przy realizacji 

scen batalistycznych. Pierwszym filmem z jego udziałem była „Lotna”, w którym 

Karol Rómmel zagrał rolę proboszcza, wysoko ocenioną przez Andrzeja Wajdę. 

W 1959 r. na Służewcu szkolił artystów scen warszawskich przed realizacją 

„Krzyżaków” Aleksandra Forda. Jak sam wówczas powiedział: Nie przypuszczałem 

nigdy, że to czego nauczyłem się w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, przyda mi 

się przy montowaniu fragmentów scenariuszy filmów o tematyce wojennej, 

przy realizacji których współpracuję jako konsultant reżyserów257.

257 R. Rogowski: Wspomnienie. W: „Koń Polski”, 1967 nr 3, s. 36; „Koń Polski”, 2002 nr 4, s. 53.
258 Życiorys Karola Rómmla w zbiorach prywatnych Wioletty Rómmel (synowej Karola Rómmla).

W 1954 r. został powołany przez Radę Główną Ludowych Zespołów 

Sportowych (dalej: LZS) na stanowisko trenera jeździectwa. Prowadził obozy 

kondycyjne kolejno w Sierakowie, Sopocie, Gnieźnie, Posadowię, a także grupę 

wyścigową w Pardubicach. W późniejszym okresie był związany z Ludowym Klubem 

Sportowym w Sopocie. Latem 1955 r. przygotowywał grupę jeźdźców do zawodów 

międzynarodowych i Festiwalu Młodzieży. Wychował wielu wybitnych polskich 

jeźdźców. Pracował z młodzieżą i tak, jak przed laty w Grupie Przygotowawczej 

Sportu Konnego, również teraz potrafił zaszczepić w młodych adeptach jeździectwa 

miłość do koni i wydobyć z nich najcenniejsze cechy, niezbędne do osiągnięcia 

sukcesu. Cieszył się ogromnym autorytetem zwłaszcza jako trener. W 1958 r. uchwałą 

Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, Karol Rómmel otrzymał tytuł Zasłużonego 

Mistrza Sportu. W latach 1962-1964 był trenerem koordynatorem Polskiego Związku 

Jeździeckiego258.

Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Marią Kościesza Retkun 

miał syna Włodzimierza, urodzonego dnia 11 07 1910 r. Z drugiego małżeństwa 

z Marią Zwierzchowską (ur. 1901 r., zm. 1976 r.), doskonałą polską amazonką okresu 

międzywojennego, miał córkę Barbarę, urodzoną dnia 27 stycznia 1926 r. Po wojnie 

był związany z Zofią Śląską (ur. 26 04 1926 r., zm. 09 08 1962 r.), z którą miał syna. 

Wilhelm Karol Rómmel urodził się w Sierakowie dnia 9 lutego 1959 r., kiedy ojciec 

miał już 71 lat. Mimo to Wilhelm zapamiętał, że jako dziecko, ojciec sadzał go
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na kolana jak na siodło, uczył jazdy konnej i trzymania pędzla malarskiego w dłoni. 

Obydwie umiejętności odziedziczył, chociaż nie został mistrzem w jeździe konnej, 

bo trudno byłoby dorównać Karolowi Rómmlowi seniorowi, ale był doskonały 

w stawianiu przeszkód do WKKW. Miał również wybitne zdolności plastyczne. 

Niestety Wilhelm Karol Rómmel zginął przedwcześnie w wypadku samochodowym 

dnia 25 lipca 2003 r., mając zaledwie 44 lata259.

259 CA W, AP, sygn. 5340+7395, „Koń Polski”, 2003 nr 9, s. 6; relacja ustna Wioletty Rómmel (synowej 
Karola Rómmla) z dnia 13 stycznia 2012 r.

260 M. Słoniewski: Karol Rómmel - Słownik biograficzny WF. W: „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1988 
nr 2, s. 129-130; „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. VI, 1967 nr 46, s. 397; „Koń Polski”, 
1967 nrl, s. 27.

Ppłk Karol Rómmel do końca życia związany był z jeździectwem, zmarł dnia 

7 marca 1967 r. w Sopocie po ciężkiej i długotrwałej chorobie. Miał 79 lat. 

Pochowany został na Centralnym Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu. 

Po jego śmierci kondolencje nadeszły z całego świata. Wśród nich były także 

nadesłane przez Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej 

(FEI) Chevalier Henri de Menten de Home: (...) dowiedziałem się o śmierci ppłk. 

Karola Rómmla. Ze wzruszeniem wspominam nasze spotkania na CHIO. Jego 

jeździecka wiedza jak i sportowa postawa zjednywały sobie u wszystkich sympatię. 

W imieniu FEI i własnym przesyłam (...) wyrazy szczerego współczucia260.





Tadeusz Sokołowski
olimpijczyk z Berlina 1936 r.

Tadeusz Sokołowski urodził się dnia 14 września 1905 r. wZemłosławiu 

w powiecie oszmiańskim na Wileńszczyźnie. Był synem Aleksandra Sokołowskiego 

i Bronisławy z Kurtzów. Ojciec zajmował się administrowaniem majątków. Bardzo 

wcześnie stracił rodziców - ojciec zmarł w 1916 r., a matka - w 1918 r. Młody 

Sokołowski ukończył szkołę przygotowawczą, a następnie w latach 1914-1920 

uczęszczał do Gimnazjum Filologicznego im. Konopczyńskiego w Warszawie. W tym 

czasie należał do 3. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, w której był zastępowym. 

Został odznaczony Krzyżem Harcerskim II stopnia. Po ustąpieniu Niemców 

z Warszawy w 1918 r., wstąpił do organizacji wojskowej pod nazwą Pierwszy Pułk 

Czwartaków. W 1920 r. rozpoczął naukę w Korpusie Kadetów nr 2 w Modlinie. 

Wobec zagrożenia wojennego, razem z uczniami, został ewakuowany do Łobzowa 

pod Krakowem. Pod koniec maja uciekł na Śląsk. Brał udział w III Powstaniu 

Śląskim, a po zdemobilizowaniu w lipcu 1921 r., wrócił do Modlina i kontynuował 

naukę. W 1924 r. zdał maturę, a w okresie od dnia 1 lipca 1924 r. do dnia 15 sierpnia 

1926 r. był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu, którą ukończył z piątą 

lokatą261.

CAW, AP, sygn. 2232, 21722; K. A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych, t. II. 
Zwierzyniec-Rzeszów 2007, s. 202-203.
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W latach 1925-1930 jego macierzystą jednostką była 14. Dywizja Artylerii 

Konnej w Białymstoku, gdzie pełnił m.in. funkcję dowódcy plutonu w 1. baterii, 

a jednocześnie został wyznaczony na stanowisko adiutanta Dowództwa Artylerii 

Konnej 1. Dywizji Kawalerii u płk. Rudolfa Niemiry. Na początku 1930 r. złożył 

podanie o przeniesienie do kawalerii. Dnia 31 marca 1930 r. został przydzielony do 

1. Pułku Szwoleżerów w Warszawie, gdzie był dowódcą plutonu w 3. szwadronie. 

W tym okresie kilkakrotnie awansował: na podporucznika ze starszeństwem od dnia 

15 sierpnia 1926 r., na porucznika ze starszeństwem od dnia 15 sierpnia 1928 r. 

oraz rotmistrza - 1 stycznia 1935 r. Edukację wojskową kontynuował na kursie 

dowódców szwadronów w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu oraz 

wiatach 1936-1938 w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Po jej ukończeniu 

otrzymał tytuł oficera dyplomowanego. Gen. Tadeusz Kutrzeba, Komendant Szkoły, 

scharakteryzował rtm. Tadeusza Sokołowskiego jako: Indywidualność silną, 

narzucającą się. Energiczny, stanowczy, twardy i wymagający. Zalety charakteru 

silniejsze niż walory umysłowe. Bardzo, a nawet przesadnie ambitny, ogromnie 

wrażliwy. Typ raczej dowódcy niż oficera sztabu. Podnosił również swoje kwalifikacje 

w zakresie jeździectwa. Od września 1931 r. do sierpnia 1932 r. uczestniczył w Kursie 

Instruktorów Jazdy w CWK w Grudziądzu, który ukończył z pierwszą lokatą. 

Komendant CWK płk Zygmunt Podhorski w opinii napisał: Bardzo dobry jeździec, 

po nabraniu rutyny obiecuje być bardzo dobrym instruktorem. Nadaje się już teraz 

na instruktora w oddziałach liniowych. Bardzo dobry zawodnik. Zdolności fizyczne 

bardzo duże. Bardzo obowiązkowy, bardzo pilny, sumienny i zamiłowany w jeździe 

konnej. Ze względu na jego duże umiejętności, pozostawienie go na Wyższym Kursie 

Instruktorów Jazdy Konnej jest bardzo pożądane. Ukończył kurs z wynikiem 

celującym. Zgodnie z zaleceniem komendanta, por. Sokołowski został powołany 

na wyższy kurs, w którym uczestniczył od października 1932 r. do września 1933 r. 

i ukończył go z drugą lokatą262.

CA W, AP, sygn. 2232, 21721; R. Wryk: Sport olimpijski..., s. 350.

W latach trzydziestych był jednym z najlepszych jeźdźców w kraju. Pierwsze 

sukcesy w zawodach międzynarodowych osiągnął już w 1930 r. Dnia 7 czerwca, 

podczas Centralnych Krajowych i Międzynarodowych Zawodów Konnych

262
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w warszawskich Łazienkach, w Konkursie Ujeżdżenia o Nagrodę Towarzystwa 

Zachęty do Hodowli Koni w Polsce, zajął III m na koniu Lala. W maju 1932 r. 

na Watasze wywalczył II m w Konkursie Ujeżdżenia na zawodach w Grudziądzu, 

zorganizowanych przez Pomorskie Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni. 

Uczestniczył również w rozgrywanych od 1931 r. Jeździeckich Mistrzostwa Polski, 

w których czterokrotnie stawał na podium. Dwukrotnie odniósł sukces w konkurencji 

ujeżdżenia konia, zdobywając tytuł wicemistrza Polski na koniu Tajfun w 1932 r. 

oraz tytuł II wicemistrza na koniu Zator II w 1935 r. Dwa razy triumfował także 

w konkursie skoków przez przeszkody. Na koniu Zbieg II wywalczył tytuł Mistrza 

Polski w tej konkurencji w 1936 r. oraz tytuł wicemistrza w 1935 r.263.

W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 134-135; R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego 
w Polsce.,.,s. 287-288.

Rtm. Tadeusz Sokołowski na klaczy Wróżka na zawodach w Grudziądzu w 1936 r.

Rtm. Tadeusz Sokołowski brał udział w Mistrzostwach Armii, tzw. Militari. 

Reprezentując barwy 1. Pułku Szwoleżerów, razem z por. Stefanem Orpiszewskim, 

por. Bohdanem Pawłowiczem oraz ppor. Stefanem Smoliczem, w 1935 r. dosiadając 

konia Tarpan wywalczył w klasyfikacji drużynowej tytuł II wicemistrza Armii. 

Startował także w prestiżowych międzynarodowych konkursach skoków przez 

przeszkody o Puchar Narodów. W latach trzydziestych uczestniczył w nich
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trzykrotnie, a raz udało mu się tę nagrodę wygrać. Było to w 1936 r. w Rydze, gdzie 

rtm. Sokołowski, startując na Zbiegu II, wygrał rywalizację o Puchar nie tylko 

w klasyfikacji zespołowej, ale zajął I m również w klasyfikacji indywidualnej. 

Ponadto zwyciężył w dwóch innych konkursach - w konkursie Naczelnego Wodza 

oraz Pożegnalnym, mającym charakter konkursu szczęścia. W tym ostatnim dosiadał 

młodego konia Aktor, na którym udało mu się pokonać bezbłędnie największą liczbę 
przeszkód (22)264.

„Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XI, 1977 nr 87, s. 643; W. Pruski: Dzieje konkursów 
hipicznych..., s. 246-247.

Rtm. Tadeusz Sokołowski na Zbiegu II na zawodach w Rydze w 1936 r.

Sukcesy sportowe, odnoszone na międzynarodowych hipodromach, 

spowodowały zakwalifikowanie rtm. Tadeusza Sokołowskiego do specjalnej grupy 

jeździeckiej, utworzonej w grudniu 1935 r. w CWK w Grudziądzu. Razem z pięcioma 

innymi jeźdźcami znalazł się w zespole, przygotowywanym przez mjr. Adama 

Królikiewicza, do udziału w olimpijskim konkursie skoków przez przeszkody 

o Puchar Narodów. Ostatecznie z grupy tej na początku lipca 1936 r. zostali wybrani: 

por. Michał Gutowski na Warszawiance, por. Janusz Komorowski na Dunkanie oraz 

rtm. Tadeusz Sokołowski na Zbiegu II. Konkurs ten rozgrywany był na zakończenie
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igrzysk, dnia 16 sierpnia 1936 r., na głównym stadionie olimpijskim. Na niewielkim 

placu rozstawionych było w niedużych odstępach 20 przeszkód, co powodowało, 

że jeźdźcy musieli je pokonywać z bardzo małego rozbiegu. Parcours ukończyło 

w komplecie tylko 6 reprezentacji z 18 biorących w nim udział, ale żadnemu 

jeźdźcowi nie udało się go pokonać bezbłędnie. Polacy wypadli słabo; drużynowo nie 

zostali sklasyfikowani, ponieważ dwóch jeźdźców: rtm. Sokołowski i por. Gutowski 

nie ukończyli rywalizacji. Pierwszy z nich w przedolimpijskich prognozach, 

upatrywany był jako jeden z kandydatów do wysokiego miejsca w klasyfikacji 

indywidualnej. Niestety strata jednego z koni (Carmen) podczas krajowych zawodów 

przedolimpijskich i obciążenie drugiego (Zbiega II), a przede wszystkim złamany 

obojczyk jeźdźca spowodowały, że nie był on w najlepszej formie podczas zawodów 

na igrzyskach w Berlinie26'.

265 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XIII, 1980 nr 97/98, s. 272; B. Tuszyński, H. Kurzyński: 
Leksykon olimpijczyków polskich..., s. 246.

266 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 261.

Sokołowski wypadł najsłabiej z polskiego zespołu. Jego koń wpadł do wody 

na przeszkodzie nr 6, strącił tylnymi nogami przeszkodę nr 9 i ponownie wpadł 

dowody na przeszkodach nr 12 i 13, skąd już nie zdołał się wydostać. Niemiecki 

hipolog Gustaw Rau skrytykował jazdę polskich zawodników, pisząc, że (.. J wykazali 

brak dostatecznego zdecydowania przy najeżdżaniu przeszkód, które były takich 

rozmiarów i tak rozmieszczone, że mogły być pokonane tylko w pełnym tempie konia. 

Tymczasem polscy jeźdźcy, którzy dotąd odznaczali się zwykle tak wspaniałą 

sprężystością, subtelnym wyczuciem i idealnym zgraniem się z koniem, wykazali nagle 
zupełny brak aktywności w jeździe"66.

W okresie międzywojennym Tadeusz Sokołowski działał w dwóch klubach 

sportowych. W 1926 r. pracował w Wojskowym Klubie Sportowych „Gryf’ 

w Toruniu, a w latach 1937-1939 kierował sekcją jeździecką Wojskowego Klubu 

Sportowego „Legia” w Warszawie. 265 266
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Rtm. Tadeusz Sokołowski na Zbiegu II na Międzynarodowych Zawodach Konnych 
w Warszawie w 1937 r.

Dnia 4 czerwca 1930 r. (w wieku zaledwie 25 lat, co było w przypadku 

zawodowych wojskowych raczej rzadkością) zawarł związek małżeński z Jadwigą 

Vandallich-Małachowską267.

CA W, AP, sygn. 2232; K. A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych..., s. 204-205.

W okresie od listopada 1938 r. do sierpnia 1939 r. był dowódcą szwadronu 

w 1. P. Szwol., następnie wszedł w skład sztabu Grupy gen. bryg. Stanisława 

Skwarczyńskiego (tzw. Korpus Interwencyjny), gdzie był zastępcą szefa Oddziału II. 

Po rozwiązaniu Korpusu (31 sierpnia 1939 r.), pozostał w sztabie gen. 

Skwarczyńskiego, który do dnia 3 września pełnił funkcję dowódcy południowego 

zgrupowania Armii Odwodowej „Prusy”. Dnia 9 września rtm. Sokołowski 

przydzielony został do sztabu dowódcy Armii „Lublin” gen. dyw. Tadeusza Piskora, 

a od dnia 19 września do Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, gdzie do dnia 

21 września pełnił funkcję dowódcy dywizjonu rozpoznawczego. W dniach 17-20 

września uczestniczył w pierwszej bitwie tomaszowskiej. Po kapitulacji kampanii 

wrześniowej, dnia 13 października przekroczył granicę węgierską i przez Jugosławię 

i Włochy, dotarł po dziesięciu dniach do Francji, gdzie kontynuował walkę w Polskim 

Wojsku. Uczestniczył w walkach pod Dunkierką (maj-czerwiec 1940 r.). Ukończył 

267
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kurs szyfrowy oraz przeciwpancerny. Po kapitulacji Francji, został ewakuowany i dnia 

23 czerwca 1940 r. znalazł się w Wielkiej Brytanii268.

269 Wachlarz - kryptonim wydzielonego pionu ZWZ-AK o odrębnej strukturze organizacyjnej, 
powołanego w 1941 r. do prowadzenia dywersji i wywiadu na okupowanych przez hitlerowców 
terenach Związku Radzieckiego. Strefa działania „Wachlarza” podzielona była na 5 głównych 
odcinków. Od marca 1942 r. skoncentrowano działania na odcinkach: III (m.in. ośrodki w Pińsku 
i Homlu) i IV (m.in. ośrodki w Mińsku, Połocku i Dyneburgu). Zob. Encyklopedia II wojny 
światowej, Warszawa 1975, s. 616.

270 J. Tucholski: Cichociemni 1941-1945. Sylwetki spadochroniarzy. Warszawa 1984, s. 65.

Tam był początkowo w grupie płk. Stanisława Sosabowskiego, następnie w 3. 

Pułku Kawalerii płk. Emila Gruszeckiego, a także w dywizjonie przeciwpancernym 

10. Brygady Kawalerii Pancernej oraz 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, w którym 

pełnił funkcję dowódcy szwadronu szkolnego w ramach 16. Samodzielnej Brygady 

Pancernej I Korpusu Polskiego. Na ochotnika zgłosił się do służby w Polsce, odbył 

szkolenie konspiracyjne ze specjalnością dywersji i dnia 29 listopada 1941 r. złożył 

przysięgę w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Otrzymał awans 

na majora ze starszeństwem od dnia 30 marca 1942 r. Jako cichociemny przyjął 

pseudonim „Trop” oraz Tadeusz Serafin. W nocy z 30 na 31 marca 1942 r. został 

zrzucony omyłkowo w pobliżu obozu jeńców sowieckich w Baryczy, niedaleko 

Końskich na Białorusi. Otrzymał przydział na IV Odcinek „Wachlarza”269, 

gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy, a od końca sierpnia 1942 r. dowódcy 

Odcinka270.

Jego działalność dywersyjna, w której odniósł wiele sukcesów, polegała m.in. 

na wysadzaniu niemieckich pociągów, kierowanych na front. Rozbudował siatkę 

dywersyjną, tworząc bazy i ośrodki w: Bobrujsku, Mohylewie, Orszy, Połocku 

i Słucku. Nieustannie był w ruchu, kursując pomiędzy Baranowiczami, Lidą 

i Warszawą. Jako Tadeusz Serafin został aresztowany przez Gestapo w Mińsku 

Białoruskim na początku grudnia 1942 r., w wyniku załamania się podkomendnego 

podczas przesłuchania przez Niemców. Nastąpiła wówczas dekonspiracja siatki, a do 

niewoli trafiło 18 żołnierzy w Mińsku Białoruskim i Słucku. Po nieudanej (z powodu 

zdrady przez strażnika) próbie odbicia z mińskiego więzienia, mjr Tadeusz 
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Sokołowski, wcześniej torturowany w śledztwie, został zakatowany na śmierć 

na schodach budynku Gestapo w Mińsku w nocy z 6 na 7 lutego 1943 r.271.

K. A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych..., s. 205.

Mjr Tadeusz Sokołowski był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy. 
Śląskim Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia 

Odzyskania Niepodległości, Medalem za Długoletnią Służbę. Był jednym 

z najmłodszych polskich jeźdźców-olimpijczyków poległych w walce z okupantem - 

miał 38 lat. Nazwisko Tadeusza Sokołowskiego zostało umieszczone na tablicy 

pamiątkowej poświęconej polskim olimpijczykom, którzy zginęli w walce 

z hitlerowskim najeźdźcą, wmurowanej w 1968 r. przy bramie wejściowej na Stadion 

Dziesięciolecia w Warszawie.
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Kazimierz Szosland
dwukrotny olimpijczyk: z Paryża 1924 r. i z Amsterdamu 1928 r.

Kazimierz Szosland urodził się dnia 21 lutego 1891 r. w Grzymaczewie 

w powiecie kaliskim. Był synem Stanisława i Kazimiery z Białobrzeskich. Ukończył 

siedmioklasową Szkołę Handlową w Kaliszu, gdzie złożył egzamin i uzyskał 

świadectwo dojrzałości w dniu 16 czerwca 1911 r. Rozpoczął studia na Politechnice 

Lwowskiej na Wydziale Budowy Maszyn, które po sześciu zaliczonych semestrach, 

przerwał wybuch pierwszej wojny światowej. Wiatach 1915-1918 służył w wojsku 

rosyjskim, m.in. w oddziałach technicznych zajmujących się budową torów 

kolejowych i stawianiem mostów (na Bugu w Brześciu Litewskim). Przez dwa 

miesiące kształcił się w szkole inżynierskiej w Piotrogrodzie. Był żołnierzem Korpusu 

Kaukaskiego. Po rewolucji w Rosji, wrócił do kraju i dnia 18 listopada 1918 r. wstąpił 

jako ochotnik do Wojska Polskiego. Otrzymał przydział do 4. szwadronu 2. Pułku 

Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego w Suwałkach, któremu pozostał 

wiemy przez cały okres międzywojenny. Z macierzystym pułkiem uczestniczył 

w walkach na froncie ukraińskim w 1919 r. oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 

w 1920 r. W tym czasie był elewem warszawskiej Szkoły Podchorążych Piechoty 

i przemyskiej Szkoły Podchorążych Jazdy. Za odwagę na polach bitew został 

dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1920 r. otrzymał stopień 
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podporucznika, w 1923 r. - porucznika, w 1931 r. - rotmistrza, a w 1939 r.
272 majora .

Sport konny uprawiał od początku lat dwudziestych, a swoje umiejętności 

doskonalił dzięki powołaniu w listopadzie 1922 r. do grupy przygotowawczej sportu 

konnego, zorganizowanej w CSJ w Grudziądzu, dokąd został oddelegowany z 2. P. 

Uł. Grupę jeździecką trenowali wówczas mjr Dymitr Exe oraz por. Leon Kon (także 

z 2. P. Uł.). Był to okres dosyć burzliwy pod względem szkoleniowym, ponieważ 

powoli do lamusa odchodził stary system jazdy maneżowej, a coraz większą liczbę 

zwolenników zyskiwał system naturalny, zapoczątkowany przez włoskiego oficera 

kpt. Federico Caprillego, dający większą swobodę jeźdźcowi w kierowaniu koniem. 

Grupa utworzona w Grudziądzu prowadzona była systemem naturalnym, choć nie bez 

sprzeciwu konserwatywnej części dowództwa Szkoły. Jednym ze zwolenników 

nowego systemu był młody por. Kazimierz Szosland, który zakwalifikowany do grupy 

olimpijskiej, szybko udowodnił swoje nieprzeciętne umiejętności jeździeckie. 

W czerwcu 1924 r. na Centralnych Zawodach Konnych, zorganizowanych przez Klub 

Jazdy w Warszawie, w najważniejszym konkursie o Nagrodę Prezydenta 

Rzeczypospolitej zajął II m na koniu Fagas. W lipcu uczestniczył w przedolimpijskim 

konkursie w Lucernie, gdzie na koniu Jacek zdobył pierwszą nagrodę w konkursie 

Prix des Hotels de Lucerne272 273.

272 CAW, AP, sygn. 16381, k. 46; R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 378; W. Duński: Od Paryża 
1924 do Sydney 2000..., s. 902.

273 W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 73-74.

Udział reprezentacji Polski w igrzyskach olimpijskich w Paryżu był wielkim 

wydarzeniem, gdyż Polska debiutowała na arenie międzynarodowej po 123 latach 

nieobecności. Było to również wyjątkowe przeżycie dla samych sportowców. Por. 

Szosland zakwalifikowany został do dwóch konkurencji: na klaczy Helusia 

do WKKW, nazywanego wówczas Championatem Konia oraz na Jacku do konkursu 

skoków o Puchar Narodów. W pierwszej konkurencji startowało 10 ekip narodowych, 

w każdej po 4 zawodników. Do ostatecznej klasyfikacji zespołowej wliczane były 

jednak rezultaty trzech najlepszych jeźdźców. W polskiej reprezentacji startowali 

jeszcze: Tadeusz Komorowski na Amonie, Kazimierz Rostwo-Suski na Lady 

oraz Karol Rómmel na Krechowiaku. Po pierwszej próbie - ujeżdżeniu - por.
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Szosland zajął dalekie XXVIII m. Próba wytrzymałości, licząca 36 km, w części 

odbywała się na asfaltowej drodze, na której większość polskich koni, w tym Helusia, 

zgubiło podkowy. Szosland, tracąc 20 minut, przekuł ją ponownie, a mimo to udało 

mu się nadrobić 15 minut, co niewątpliwie świadczyło o wyjątkowych zdolnościach 

jeźdźca. W ostatecznej klasyfikacji, po trzeciej próbie, zajął XXXIII m, a zespół 

polski został sklasyfikowany na VII pozycji274.

H. Łysakowska: Jeźdźcy..., s. 25-26.

Por. Kazimierz Szosland na klaczy Helusia w konkursie skoków na igrzyskach 
olimpijskich w Paryżu w 1924 r.

Natomiast w konkursie o Puchar Narodów sytuacja początkowo była bardzo 

obiecująca, a por. Szosland był bliski zdobycia złotego medalu. Jednak koń Jacek 

przewrócił się dwukrotnie, a jeździec dotkliwie potłukł. Ukończył parcours, zajmując 

ostatecznie XXXII m. Nie był to może wynik zadowalający, ale był to pierwszy 

kontakt Polaków z jeźdźcami innych narodów na tak prestiżowych zawodach. Występ 

Polaków i ich umiejętności jeździeckie zostały docenione przez międzynarodowe 

środowisko jeździeckie, a polscy jeźdźcy uznani za godnych rywali, skoro zaproszono 

ich do udziału w zorganizowanych bezpośrednio po igrzyskach, zawodach 

274
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w Fontainebleau. W konkursach, w których przeszkody sięgały 180 cm, por 

Szoslanda na Jacku nagrodzono wstęgą275.

275 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. VII, 1969 nr 53, s. 316.
276 CAW, Depart. Kaw. MS Wojsk., sygn. 1.300.30.192; dotyczy: Udziału reprezentacji Polski 

w igrzyskach w Amsterdamie, k. 115.

Por. Szosland jako jeden z trzech (obok K. Rómmla i Z. Dziadulskiego) 

polskich jeźdźców, miał zaszczyt dwukrotnie reprezentować barwy Polski 

na igrzyskach olimpijskich w okresie międzywojennym - w 1924 r. i 1928 r. Drugi 

start w igrzyskach poprzedzony został, nie tylko udziałem w przygotowaniach 

w powołanej specjalnej olimpijskiej grupie jeździeckiej, ale także ukończonym 

z pierwszą lokatą dziesięciomiesięcznym Kursem Instruktorów Jazdy Konnej 

w Obozie Szkolnym Kawalerii w Grudziądzu we wrześniu 1926 r. W tym okresie, 

po wielu sukcesach sportowych odniesionych na krajowych i międzynarodowych 

hipodromach, należał już do czołówki jeździeckiej kraju. Por. Szosland na koniu Alli 

reprezentował Polskę w olimpijskim konkursie o Puchar Narodów; jego partnerami 

w drużynie byli: M. Antoniewicz na Readgledtcie, K. Gzowski na Mylordzie oraz 

jako rezerwowy Z. Dziadulski na The Lad. Rywalizacja jeźdźców w konkursie 

skoków odbyła się w ostatnim dniu igrzysk na głównym stadionie w Amsterdamie. 

Szosland na Allim pokonał parcours z jedną zrzutką, za którą otrzymał 2 pkt. karne. 

Indywidualnie taki wynik uplasował polskiego zawodnika na XIII m, a wobec równie 

dobrego ukończenia konkurencji przez pozostałych jeźdźców zespołu (Gzowski był 

IV, Antoniewicz - XX) w klasyfikacji drużynowej reprezentacja Polski zajęła II m, 

zdobywając tym samym srebrny medal olimpijski276.

Udział w igrzyskach olimpijskich, a zwłaszcza zdobycie medalu na tych 

najważniejszych zawodach na świecie, już w okresie międzywojennym było 

marzeniem każdego sportowca, ale oprócz osiągnięć olimpijskich Kazimierz Szosland 

odniósł wiele cennych sukcesów także na innych zawodach międzynarodowych, m.in. 

w prestiżowych konkursach o Puchar Narodów. Był rekordzistą, ponieważ 

uczestniczył w tych zawodach aż 28 razy, najwięcej ze wszystkich polskich jeźdźców, 

a dziewięć razy był członkiem zespołu, który to trofeum wywalczył. Było to: 

trzykrotnie w Warszawie - w 1927, 1931 i 933 r., dwukrotnie w Nicei - w 1925 

i 1928 r. oraz Rydze - w 1931 i 1932 r., a także po jednym razie w Nowym Jorku
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w 1926 r. i Spa w 1935 r. Szczególne znaczenie miał Puchar wywalczony w Nowym 

Jorku - The International Military Trophy. W 1926 r. polska reprezentacja była tam 

pierwszy raz, ale jej występ wywołał w Ameryce niesamowite wrażenie, zwłaszcza że 

oprócz Pucharu Narodów, jeźdźcy wygrali jeszcze kilka innych nagród. Por. Szosland 

dosiadając Readgledta zwyciężył w bardzo skomplikowanym konkursie, pokonując 

go bezbłędnie i zostawiając z punktami karnymi 56 innych jeźdźców. Nowojorski 

dziennik „Evening Post” komentował występy polskich jeźdźców: Zwycięstwo 

Polaków da się wytłumaczyć jedynie nadzwyczajnym talentem i sprawnością 

jeźdźców... Ich fenomenalny sukces na arenie zawodów światowych należy przypisać 

wrodzonemu zamiłowaniu do sportu i koni... Nieskończona cierpliwość i świetna 

znajomość psychologii konia wraz z głęboką wiarą i zaufaniem do tego 

czworonożnego przyjaciela, uderzają każdego obznajomionego ze sprawą 

sportowca111. *

R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 215-216; B. Tuszyński, H. Kurzyński: Leksykon 
olimpijczyków polskich..., s. 248; W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych..., s. 83-84.

Polscy jeźdźcy na zawodach w Nowym Jorku w 1926 r. Od lewej: rtm. Adam 
Królikiewicz na Jacku, mjr Michał Toczek na Hamlecie, por. Kazimierz Szosland 
na Readgledtcie

277
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Por. Kazimierz Szosland kilkakrotnie uczestniczył także w zawodach w Nicei, 

osiągając bardzo dobre wyniki. W konkursie o Nagrodę Armii Zagranicznych (Prix 
des Armées Étrangères) - zwyciężył w 1926 r. dosiadając Fagasa, a w konkursie 

o Nagrodę miasta Nicei (Grand Prix de la Ville de Nice) - dwa razy zdobył główną 

nagrodę: w 1927 r. na Readgledtcie oraz w 1928 r. na Allim (ex aequo z mjr. 

Dobrzańskim i pięcioma innymi jeźdźcami). W 1927 r. za zdobycie pucharu miasta 

Nicei po raz trzeci przez reprezentanta jednego państwa (wcześniej dwukrotnie 

wywalczył Puchar rtm. A. Królikiewicz w 1924 r. na Jaśku i w 1925 r. na Picadorze), 

por. Szosland otrzymał go na własność. Do Nicei nadeszła wówczas depesza 

gratulacyjna od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego: Zdobycie pucharu miasta 

Nicei po raz trzeci przez polskiego jeźdźca - to nowy dowód wysokiej wartości 

kawalerii polskiej. Zdobywcy, porucznikowi Szoslandowi serdecznie winszuję i życzę 
dalszych sukcesów'78.

Sukcesy por. Szoslanda były możliwe niewątpliwie dzięki jego wybitnym 

zdolnościom jeździeckim, ale nieoceniona była również rola dosiadanych przez niego 

koni. W okresie międzywojennym niewielu polskich oficerów posiadało własne 

(prywatne) konie. Większość koni sportowych stanowiło własność poszczególnych 

pułków, albo w późniejszym okresie były własnością Grupy Przygotowawczej Sportu 

Konnego i były one przydzielane tylko na określony czas, czy zawody konkretnym 

kawalerzystom, jako konie służbowe. Szosland miał szczególne szczęście, bo trafiał 

na wyjątkowe konie i na życzliwych kolegów, którzy oddawali mu swoje dobre konie. 

Tak było w 1923 r. z Helusią, najlepszym koniem sportowym pułku, otrzymanym 

od rtm. Dzierdziejewskiego oraz w 1926 r. z Allim. Jako koń pułkowy nosił imię 

Kaktus i był koniem służbowym najpierw rtm. Józefa Sienkiewicza, a później por. 

Edmunda Grunwalda. Ten ostatni przekazał go koledze-sportowcowi i uczynił 

go jednym z najbardziej znanych i utytułowanych sportowych koni w okresie 

międzywoj ennym278 279.

278 D. Dudek: Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910-1935). Kraków 2004, s. 124;
R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 217.

279 „Koń Polski”, 1979 nr 3, s. 46; R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce..., s. 217.

Mimo stałego przydziału do 2. P. Uł. Grochowskich, por. Szosland niewiele 

czasu spędzał w Suwałkach, zwłaszcza od 1928 r. Został wówczas zaangażowany jako
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instruktor, a potem starszy instruktor (1928-1932) jazdy konnej w CWK 

w Grudziądzu. W 1933 r. mjr Józef Trenkwald, charakteryzując podwładnego, określił 

go jako: Wyrobiony charakter o dużych walorach. Spokojny, o wielkim poczuciu 

honoru. Ideowo bardzo ambitny, bardzo obowiązkowy. O dużej inicjatywie. Bardzo 

dobry kolega. Bezwzględnie lojalny. W służbie i poza służbą wzorowy oficer. Wybitny 

instruktor jazdy konnej. Bardzo dobry oficer liniowy' .

Reprezentacja polskich jeźdźców w CWK w Grudziądzu w 1935 r. Od lewej: 
rtm. Kazimierz Szosland, mjr Adam Królikiewicz, por. Janusz Komorowski, por. 
Jan Mossakowski

W latach 1933-1936, już jako rotmistrz, pełnił funkcję komendanta klasy 

Oficerskiej Szkoły Jazdy Konnej w CWK, a z chwilą utworzenia stałej Grupy Sportu 

Konnego (dalej: GSK) i jej usamodzielnienia, co nastąpiło rozkazem Ministerstwa 

Spraw Wojskowych w dniu 15 kwietnia 1937 r., objął kierownictwo Grupy. Od tego 

momentu, po wielu latach aktywnej działalności sportowej, zajął się przede wszystkim 

pracą szkoleniową. Komendant CWK, płk dypl. Józef Smoleński ocenił pracę rtm. 

Szoslanda następująco: (...) potrafił tak zorganizować i przygotować podległych mu 

zawodników, że ci zabrali najpoważniejsze nagrody na terenie międzynarodowym 

(Bukareszt, Nicea) jako też w Warszawie, przez co przyczynili się do podniesienia 

imienia polskiego jeździectwa i rozsławili imię Polski za granicą. Za swą rzetelną *

R. Wryk: Sport olimpijski w Polsce..., s. 378.280
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i wyjątkowo gorliwą i sumienną pracę, pełną poświęcenia i zaparcia się powinien być 

specjalnie wyróżniony i odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi”. Natomiast w opinii 

wychowanków, rtm. Kazimierz Szosland był ...niedoścignionym wzorem instruktora 

o wielkim autorytecie. Był cierpliwy i wytrwały w pracy z końmi, był wybitnym ich 

znawcą, potrafił jak rzadko kto wykorzystać możliwości wierzchowca. Równie 

wytrwały był w pracy z jeźdźcami. Z natury małomówny, potrafił jednak wyraziście 

przekazywać swą wiedzę, a jego uwagi na zawsze wryły się w pamięć jego uczniów281.

CA W, AP, sygn. KZ 9-77; „Koń Polski”, 1979 nr 3, s. 46; R. Urban: Rozwój sportu jeździeckiego 
w Polsce..., s. 101.

Zdobywcy Pucharu Narodów w Nowym Jorku w 1926 r. Od lewej: rtm. Adam 
Królikiewicz z Jackiem, mjr Michał Toczek z Hamletem, por. Kazimierz Szosland 
z Readgledtem

Około 1928 r. w okresie, kiedy por. Szosland pełnił funkcję instruktora jazdy 

w CWK, gen. Stanisław Sochaczewski dostarczył do grudziądzkiej szkoły sprzęt 

niezbędny do gry w polo i zapoznał zainteresowanych z zasadami tej, cieszącej się 

coraz większą popularnością, gry. W tym gronie znaleźli się przede wszystkim 

instruktorzy jazdy, a wśród nich m.in.: płk Rómmel, rtm.: Antoniewicz, Królikiewicz 

i Kulesza, por.: Kawecki, Roycewicz, Siemieński, Starnawski, Strzałkowski 

281
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i Szosland. Reprezentacja CWK nie uczestniczyła jednak w rozgrywkach krajowych, 

traktując polo jako rodzaj sportu konnego, uprawiany wyłącznie dla przyjemności282.

282 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. IX, 1972 nr 67, s. 177.
283 CAW, Depart. Kaw. MSWojsk., sygn. 1.300.30.188; dotyczy: Projektu nowego Regulaminu Sportu 

Konnego w Wojsku.
284 „Jeździec i Hodowca”, 1936 nr 1, s. 4.
285 CAW, AP, sygn. 16381, k. 67, 82.

Był bardzo wszechstronnym jeźdźcem, otwartym na nowe formy sportu 

jeździeckiego, ale priorytetem było dla niego zawsze dobro konia. Jego stałym 

zwyczajem było kontrolowanie każdego wieczoru nóg i kopyt swoich koni i ich 

żłobów. Po objęciu stanowiska kierownika Grupy Sportu Konnego, rtm. Szosland 

wypowiedział się krytycznie w sprawie udziału jeźdźców i koni Grupy w zimowych 

zawodach konnych, które uznał za mało pożyteczne dla rozwoju umiejętności 

jeździeckich zawodników, a zbyt niebezpieczne i niepotrzebnie narażające na kontuzje 

dla koni. Uważał, że osiągane w zimowych zawodach wyniki rzadko były obiektywne 

i miarodajne, gdyż w dużym stopniu podlegały przypadkowi. Nawet najlepsze 

na torach trawiastych konie, potykały się czy ślizgały na śniegu, odpadając 

z rywalizacji. Jako odpowiedzialny nie tylko za ludzi, ale także za konie GSK, 

twierdził, że nie należało narażać koni sportowych na tego rodzaju kontuzje, gdyż 

mogło się to przyczynić do ujemnych wyników w sezonie wiosennym na torach 

międzynarodowych283 284.

W 1935 r. Polski Związek Jeździecki ustanowił Polską Odznakę Jeździecką. 

Decyzją Zarządu PZJ z dnia 10 maja tamtego roku, pierwsze Honorowe Odznaki 

przyznano m.in. wszystkim medalistom igrzysk olimpijskich, a wśród nich rtm. 

Kazimierzowi Szoslandowi. Był to symboliczny, nie mniej jednak niezwykle cenny 

wyraz szacunku i uznania dla wybitnych sportowców, z największą godnością 

reprezentujących barwy narodowe na międzynarodowych hipodromach-84.

Dnia 18 lutego 1928 r. w parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Aleksandra 

w Warszawie, Kazimierz Szosland zawarł związek małżeński ze Stefanią Smolicz- 

-Białobrzeską (ur. 1905 r.). Po dwóch latach, dnia 17 sierpnia 1930 r. urodził się 

jedyny syn Szoslandów - Andrzej. Rodzina nie towarzyszyła Szoslandowi 

w Grudziądzu, mieszkała w majątku w Sokolnikach pod Łodzią, gdzie jeździec często 

ich odwiedzał285.
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W dniu wybuchu wojny, w grudziądzkiej szkole pozostali: płk Tadeusz 

Komorowski - komendant CWK, mjr Kazimierz Szosland - kierownik Grupy Sportu 

Konnego oraz mjr Adam Królikiewicz - szef ekwitacji w CWK. Z rozkazu 

Ministerstwa Spraw Wojskowych mjr K. Szosland wraz z mjr. A. Królikiewiczem, 

grupą oficerów i personelem pomocniczym, ewakuował najlepsze konie sportowe 

z Grudziądza do Sam. W czasie transportu w rejonie Góry Kalwarii, oddział został 

zbombardowany przez lotnictwo niemieckie. W wyniku nalotu zginęła część koni 

wyczynowych, pozostałe spłonęły ukryte w stodole286.

286 B. Tuszyński: Księga sportowców polskich..., s. 281.
287 A. Szosland: Chłopcy z lasu. W: „Koń Polski”, 2010 nr 1, s. 28-30; M. Słoniewski: Słownik 

biograficzny wychowania fizycznego i sportu - Kazimierz Szosland. W: „Wychowanie Fizyczne 
i Sport”, 1987 nr 3, s. 113-114.

Wobec zbliżającego się końca kampanii wrześniowej i w obawie przed agresją 

radziecką, Szosland przedostał się w cywilnym ubraniu na południe Polski. 

Po nieudanej próbie przekroczenia granicy rumuńskiej i aresztowaniu przez Armię 

Czerwoną w okolicach Lwowa, uciekł z niewoli i wrócił do Warszawy, gdzie włączył 

się w działalność konspiracyjną. Wszedł w skład grupy konspiracyjnej ZWZ-AK, 

działającej w Wieżowce pod Grodziskiem Mazowieckim, gdzie w tym czasie się 

osiedlił. Jego praca w konspiracji polegała na zaopatrywaniu oddziałów partyzanckich 

w żywność i uzbrojenie, które dostarczali alianci, dokonując zrzutów. Razem 

z rodziną mieszkał najpierw w majątku Szczęsne, a potem Adamowizna niedaleko 

Grodziska Mazowieckiego. W nocy z 18 na 19 kwietnia 1944 r. Kazimierz Szosland 

został zastrzelony na progu własnego domu, otwierając drzwi rozmawiającym po 

rosyjsku „chłopcom z lasu”. Okoliczności jego śmierci nie zostały do końca 

wyjaśnione. Pochowano go na cmentarzu w Grodzisku Mazowieckim, gdzie po 55 

latach od jego tragicznej śmierci, dnia 25 października 2009 r. z inicjatywy Polskiego 

Związku Jeździeckiego została odsłonięta pamiątkowa tablica287.

Mjr Kazimierz Szosland, dwukrotny olimpijczyk, jeden z najlepszych 

polskich jeźdźców okresu międzywojennego, wybitny instruktor jazdy konnej, 

żołnierz i przyjaciel, zginął tragicznie mając 53 lata. Jeszcze przez wiele lat po wojnie, 

na zawodach jeździeckich w Europie, wspominali go z wielką sympatią i uznaniem 

współuczestnicy rywalizacji sprzed lat, czołowi niegdyś jeźdźcy z Francji, Niemiec 

czy Włoch. Był odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy oraz dwukrotnie
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Krzyżem Walecznych za czyny w wojnie 1918-1921, Srebrnym i Złotym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Brązowym Medalem 

za Długoletnią Służbę288.

CAW, AP, sygn. KW 12l-S-5056, KW 121-S-5057, VM 1.482.93-8987.288





Józef Trenkwald
olimpijczyk z Amsterdamu 1928 r.

Józef Piotr Trenkwald urodził się dnia 14 sierpnia 1897 r. w Wiedniu. Był 

synem Roberta, generała armii austriackiej i Herminy hrabianki Fellner von Feldegg. 

Po ukończeniu 4 klas gimnazjum realnego w Wiedniu, w październiku 1915 r. wstąpił 

do armii austriackiej, gdzie kontynuował naukę w Wyższej Wojskowej Szkole Realnej 

w Wiener Neustadt, a następnie w Szkole Oficerów Rezerwowych (Jazdy) w Holisc, 

uzyskując dnia 1 lutego 1917 r. stopień podporucznika. W latach 1915-1918 służył 

warmii austriackiej. Dnia 7 grudnia 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i otrzymał 

przydział do 8. Pułku Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie. 

W 1919 r. jako dowódca plutonu walczył z Ukraińcami na froncie wołyńskim, 

dokonując śmiałych i bardzo niebezpiecznych wypadów na przeważające siły 

nieprzyjaciela, za co w styczniu 1920 r. został przedstawiony do odznaczenia Orderem 

Wojennym Virtuti Militari. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył 

z Armią Konną Siemiona Budionnego pod Beresteczkiem, Artasowem i Komarowem 

(31 sierpnia 1920 r.). Dowodził szwadronem w 1. Pułku Strzelców Konnych, który 

w 1920 r. prowadził zacięte boje z Armią Czerwoną. Za odwagę na polach bitew 

został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem 

Zasługi, Brązowym Medalem Waleczności, Krzyżem Cesarza Karola, Srebrnym 
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i Brązowym Medalem Zasługi „Signum Laudis”. W 1919 r. awansował do stopnia 
porucznika, a w 1924 r. - rotmistrza289 290.

289 CAW, AP, sygn. 3150; „Zapis”. Grajewskie Zeszyty Historyczne, 2007 nr 3/4 s. 95; W. Duński: 
Od Paryża 1924 do Sydney 2000..., s. 957.

290 CAW, Główny Inspektorat Jazdy, sygn. 1.300.25.9; dotyczy: Znalezienia koni do udziału w zawodach 
olimpijskich oraz udziału polskich oficerów w igrzyskach w Antwerpii w 1920 r.

Józef Trenkwald był bardzo dobrym jeźdźcem, a jego umiejętności dostrzegli 

przełożeni, kwalifikując go do zespołu, przygotowującego się do udziału w igrzyskach 

olimpijskich w 1920 r. Polska miała zadebiutować w Antwerpii na arenie 

międzynarodowej po 123 latach niewoli. Była to pierwsza grupa jeździecka, która 

powstała w Centralnej Szkole Jazdy w Grudziądzu na podstawie rozkazu Generalnego 

Inspektora Jazdy z kwietnia 1920 r. Organizatorami grupy byli wówczas ppłk Sergiusz 

Zahorski, mjr Karol Rómmel (objął kierownictwo) oraz por. Tadeusz Daszewski. 

Oprócz por. Trenkwalda szkoleniem objęto jeszcze 14 zawodników. Jednak wyjazd 

polskich jeźdźców na zawody olimpijskie nie doszedł do skutku, ponieważ w połowie 

czerwca 1920 r. oficerowie zostali skierowani na front wschodni i walczyli w wojnie 

polsko-bolszewickiej29°.

Przed kolejnymi igrzyskami w 1924 r. został wyłączony z przygotowań 

z powodu złamania obydwu kości lewego podudzia. W 1928 r. otrzymał trzecią szansę 

na start w igrzyskach. Tym razem żadne wydarzenie nie zakłóciło udziału rtm. 

Trenkwalda w rywalizacji olimpijskiej. Został zakwalifikowany do reprezentacji 

narodowej w WKKW. Concours Complet d’Equitation rozgrywany był w dniach od 8 

do 12 sierpnia w Hilversum pod Amsterdamem. Po pierwszej próbie, w której 

sędziowie zwracali uwagę na eksterier konia, Polacy uplasowali się dopiero na XII m 

na 17 zespołów biorących udział we współzawodnictwie, ale rtm. Trenkwald na Lwim 

Pazurze, zajął wysoką VIII lokatę w stawce 46 jeźdźców. Próba terenowa 

zdecydowanie poprawiła pozycję polskiej ekipy, która przesunęła się na III m, a rtm. 

Trenkwald ponownie był najlepszy w zespole. Ostatnia próba WKKW, konkurs 

skoków przez przeszkody zorganizowany został na głównym stadionie olimpijskim 

w Amsterdamie. Parcours z 12 przeszkodami Lwi Pazur pokonał bez większych 

problemów i ostatecznie, indywidualnie rtm. Trenkwald zajął XXV m. Pozostali 
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Polacy wywalczyli: XIX m - rtm. Antoniewicz i XXVI - ppłk Rómmel, 

a w klasyfikacji drużynowej Polacy zdobyli brązowy medal olimpijski291 292.

291 CA W, AP, sygn. 3150, k. 2; H. Łysakowska: Jeźdźcy..., s. 30.
292 CAW, AP, sygn. 2317+5913.

Józef Trenkwald na Lwim Pazurze - brązowy medalista w WKKW na igrzyskach 
w Amsterdamie

Dnia 2 listopada 1925 r. został odkomenderowany na dziesięciomiesięczny 

Kurs Instruktorów Jazdy Konnej do Obozu Szkolnego Kawalerii w Grudziądzu. 

Po ukończonym kursie otrzymał bardzo dobrą opinię: Poczucie honoru wybitne, 

wyrobienie charakteru wybitne, siła woli bardzo duża, stosunek do kolegów wzorowy, 

obowiązkowość i pilność bardzo duża, inicjatywa duża, zamiłowanie w sporcie bardzo 

duże, obycie towarzyskie wzorowe, zachowanie w służbie i poza nią wzorowe. Nadaje 

się na stanowisko instruktora jazdy konnej w zastępach oficerskich. Wybitny oficer, 
wybitnie sumienny i obowiązkowy'9'.

W 1928 r. rtm. Józef Trenkwald ponownie wrócił do Grudziądza, gdzie pełnił 

funkcję głównego instruktora jazdy konnej, dowódcy kursu instruktorów jazdy konnej 

oraz w latach 1931-1935 komendanta Szkoły Jazdy Konnej. W 1931 r. otrzymał 

awans na majora. Pracę szkoleniową skutecznie łączył z działalnością na polu 

sportowym. Byłjeźdźcem bardzo wszechstronnym, uczestniczył we wszystkich 

konkurencjach sportu konnego, odnosząc liczne sukcesy. Uzyskiwał przy tym bardzo 

pochlebne opinie przełożonych. Gen. Zygmunt Piasecki scharakteryzował
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go następująco: bardzo dobry jeździec terenowy, dystansowy i konkursowy, gen 

Franciszek Kleeberg - bardzo dobry sportowiec, ale przede wszystkim bardzo 
wartościowy oficer sztabowy o pełnych kwalifikacjach'93.

„Konie i Rumaki”, 1995 nr 21, s. 30; „Zapis”. Grajewskie Zeszyty Historyczne, 2007 nr 3/4 s. 96.

Rtm. Józef Trenkwald na klaczy Madzia na zawodach w Grudziądzu w 1931 r.

W latach 1923-1939 Józef Trenkwald wielokrotnie uczestniczył 

w międzynarodowych zawodach w kraju i zagranicą. Trzykrotnie brał udział 

w prestiżowych konkursach o Puchar Narodów, a dwa razy był w reprezentacji, której 

udało się to trofeum wywalczyć. Było to w 1931 r. w czerwcu w Warszawie 

i w sierpniu w Rydze. W obydwu zawodach dosiadał klaczy Madzia. Rywalizował 

także w rozgrywanych od 1931 r. Jeździeckich Mistrzostwach Polski, trzykrotnie 

stając na podium. W 1931 r. w Warszawie na koniu Partyzant został II wicemistrzem 

Polski w WKKW, w 1933 r. w Warszawie - na Madzi zdobył tytuł wicemistrza 

w WKKW, a w 1937 r. w Gnieźnie - na Zwiahelu tytuł II wicemistrza Polski 

w konkursie skoków przez przeszkody. Jeździectwem zajmował się nie tylko 

praktycznie, ale także teoretycznie, będąc autorem licznych fachowych artykułów 

w czasopismach specjalistycznych, w periodykach kawaleryjskich okresu 

międzywojennego. W 1935 r. Polski Związek Jeździecki odznaczył go Honorową * 

293
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Odznaką Jeździecką za udział w igrzyskach i zdobycie brązowego medalu 

olimpijskiego244.

294 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. VIII, 1971 nr 61, s. 366-369; „Jeździec i Hodowca”, 1936 
nr 1, s. 4.

2,5 CAW, AP sygn. 5404, 2317+5913; M. Słoniewski: Józef Trenkwald - Słownik biograficzny WF. 
W: „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1986 nr 1, s. 114.

296 W. Duński: Od Paryża 1924 do Sydney 2000..., s. 956.

Dnia 16 czerwca 1929 r. Józef Trenkwald ożenił się. Jego żoną została Maria 

Jadwiga z Junosza-Gałeckich Topór-Jakubowska (ur. 10 11 1900 r. w Tarnowie, córka 

Mieczysława i Heleny z Nieduszyckich). Małżeństwo nietrwało jednak długo, 

ponieważ dnia 8 kwietnia 1935 r. Maria Trenkwald zmarła w szpitalu w Warszawie. 

Pochowana została na cmentarzu w Tarnowie. Józef Trenkwald bardzo przeżył śmierć 

żony; opiekował się córką żony z pierwszego małżeństwa24'.

Był wybitnym oficerem kawalerii. W okresie dwudziestolecia 

międzywojennego pełnił bardzo odpowiedzialne funkcje w jednostkach liniowych, 

m.in. w 1., 5. i 9. Pułku Strzelców Konnych, 8. i 14. Pułku Ułanów w 2. Brygadzie 

Korpusu Ochrony Pogranicza. Jako zastępca dowódcy 9. PSK im. Kazimierza 

Pułaskiego, walczył w jego szeregach w czasie kampanii wrześniowej. Pułk stoczył 

zwycięską bitwę pod Zambrowem, gdzie zniszczył zmotoryzowaną kolumnę 

niemiecką. W dniach od 3 do 5 października 1939 r. w składzie Samodzielnej Grupy 

Operacyjnej Polesie, pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga, uczestniczył 

w bitwie pod Kockiem. W czasie walki mjr Józef Trenkwald złamał szablę. 

Po ostatecznej kapitulacji, dostał się do niewoli niemieckiej i przewieziony został 

do niemieckiego Oflagu VII A Mumau. Mimo wielokrotnych propozycji Niemców, 

żeby jako Austriak urodzony w Wiedniu, przyjął niemieckie obywatelstwo i zasilił 

szeregi Wehrmachtu, pozostał wiemy Polsce. Niezmiennie odpowiadał: Jestem 

Polakiem i polskim żołnierzem'96.

Po pięciu latach niewoli, dnia 29 kwietnia 1945 r., obóz został wyzwolony 

przez armię amerykańską. Mjr Trenkwald wyruszył do Włoch, gdzie dołączył do 

II Korpusu Polskiego, dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. Do końca 

wojny służył w 6. Pułku Pancernym, z którym trafił do Wielkiej Brytanii. Nie wrócił 

do Polski, osiadł na stałe w Anglii. Jako wybitny jeździec i medalista olimpijski nie 

miał problemów ze znalezieniem pracy. Cała ówczesna Europa ceniła polskich 294 * 296 
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jeźdźców i polską szkołę jazdy konnej, ukształtowaną w Grudziądzu. Pracował jako 

trener angielskich jeźdźców, m.in. w sławnym ośrodku szkoleniowym Armii 

Brytyjskiej w Aldershot pod Londynem, przygotowując ich do udziału w pięcioboju 

nowoczesnym na igrzyska olimpijskie w 1948 r.297.

297 B. Tuszyński, H. Kurzyński: Leksykon olimpijczyków polskich..., s. 249.
298 „Zapis”. Grajewskie..., s. 96; W. Duński: Od Paryża 1924 do Sydney 2000..., s. 957.

Mjr Józef Trenkwald zmarł dnia 19 listopada 1956 r. w Londynie, w wieku 59 

lat. Został pochowany na miejscowym cmentarzu Brompton, dokąd odprowadzili go 

kawalerzyści, lotnicy i piechurzy Drugiej Rzeczypospolitej. Nad jego grobem, lata 

wspólnej służby wojskowej i przyjacielskiej rywalizacji sportowej, wspominali: 

gen. dyw. Tadeusz Komorowski „Bór”, gen. Stefan Dembiński, płk Kornel 

Krzeczunowicz. Żegnali skromnego człowieka, żołnierza wielkiego charakteru, 

wymagającego, ale sympatycznego dla jeźdźców, których uczył trudnej sztuki 

kierowania koniem. Mjr Trenkwald został pośmiertnie awansowany do stopnia 

podpułkownika298.
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Zakończenie

Dorobek medalowy polskiej hippiki w igrzyskach olimpijskich okresu 

międzywojennego stanowią cztery medale: dwa srebrne - w skokach przez 

przeszkody (1928 r.) i w WKKW (1936 r.) oraz dwa brązowe - w skokach przez 

przeszkody (1924 r.) i w WKKW (1928 r.). Trzy medale zostały wywalczone 

w klasyfikacji zespołowej (dwa razy w WKKW i jeden w skokach) oraz jeden 

indywidualnie (w skokach). Polscy jeźdźcy zdobyli medale na każdych igrzyskach, 

w których brali udział (w 1924, 1928 i 1936 r.; w 1932 r. nie startowali). Ogółem 

do igrzysk olimpijskich zakwalifikowało się 18 jeźdźców - Karol Rómmel 

uczestniczył w nich trzykrotnie (w 1912, 1924 i 1928 r.), Zdzisław Dziadulski 

i Kazimierz Szosland dwukrotnie (obydwaj w 1924 i 1928 r.), pozostali - jeden raz. 

Trzech jeźdźców rywalizowało na jednych igrzyskach w obydwu konkurencjach 

jeździeckich, w których Polacy brali udział. Byli to: Karol Rómmel i Kazimierz 

Szosland na igrzyskach w Paryżu oraz Michał Antoniewicz - w Amsterdamie. Tylko 

jeden polski jeździec w tym okresie zdobył więcej niż jeden medal olimpijski - 

Michał Antoniewicz: srebrny w konkursie skoków przez przeszkody i brązowy 

w WKKW na igrzyskach w Amsterdamie.

Sukcesy olimpijskie polskich jeźdźców były także zasługą koni, których do

siadali, a w pewnym stopniu również polskiej hodowli. O ile w Paryżu z ośmiu koni 

startujących w igrzyskach, zaledwie dwa były hodowli krajowej, w Amsterdamie - 

z ośmiu tylko trzy, o tyle w Berlinie wszystkie konie pochodziły z polskich stad i 

stadnin. Łącznie w igrzyskach brało udział 20 koni, które zwłaszcza w najtrudniejszej 

konkurencji jeździeckiej, jaką było WKKW, nigdy nie zawiodły swoich jeźdźców, 

doprowadzając ich do końca rywalizacji, a podczas wojny dzieląc ich losy.

W czasie drugiej wojny światowej zginęło blisko 1500 sportowców 

i działaczy. Wśród poległych reprezentantów poszczególnych dyscyplin było ponad 

20 jeźdźców, w tym 6 olimpijczyków. W czasie kampanii wrześniowej w bitwie 

nad Bzurą zginął jeden z najlepiej zapowiadających się jeźdźców młodego pokolenia, 

rtm. Stanisław Czerniawski, w Katyniu wiosną 1940 r. zostali zamordowani mjr 

Zdzisław Dziadulski i rtm. Zdzisław Kawecki. W tym samym czasie w Polsce zginął 

pierwszy partyzant Drugiej Rzeczypospolitej mjr Henryk Dobrzański „Hubal”,
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w 1943 r. zamordowany został przez gestapo „cichociemny” Tadeusz Sokołowski 
a w 1944 r. przez nieznanych sprawców - mjr Kazimierz Szosland.

Odbudowa sportu jeździeckiego po wojnie i powrót do sukcesów z lat 1923- 

-1939 były wyjątkowo trudne. Spośród dwunastu jeźdźców-olimpijczyków, którym 

udało się przetrwać lata wojny i okupacji, aż siedmiu pozostało poza granicami kraju 

osiedlając się w Argentynie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. 

Dwóch z nich zamieszkało w Polsce dopiero u schyłku swojego życia. Ci, którzy 

w czasie wojny i po jej zakończeniu zostali w Polsce, wrócili do sportu konnego 

i w miarę możliwości tworzyli jego nowe podstawy rozwoju.

Dla tych polskich jeźdźców-olimpijczyków, którzy po zakończeniu wojny 

zdecydowali się pozostać na emigracji, los w większości przypadków, okazał się 

łaskawy. Światowa sława polskiego jeździectwa z lat międzywojennych 

i indywidualne sukcesy polskich jeźdźców, nie tylko umożliwiły im powrót do sportu 

w charakterze trenerów, instruktorów i organizatorów sportu konnego w kraju 

osiedlenia, ale również zajęcie znaczącej pozycji w hierarchii społecznej.

Dla kawalerzystów mieszkających w różnych częściach świata, niewiele było 

okazji do wspólnych spotkań. W 1988 r., z inicjatywy m.in. mjr. Janusza 

Komorowskiego, utworzony został Komitet Organizacyjny Pierwszego Zjazdu 

Kawalerzystów Drugiej Rzeczypospolitej z okazji 50. rocznicy ostatniej promocji 

oficerskiej. Od 1989 r. do grudziądzkiej Alma Mater polskiego jeździectwa 

przyjeżdżali kawalerzyści z całego świata, z: Argentyny, Belgii, Francji, Kanady, 

Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych i in. Wśród nich byli także 

jeźdźcy-olimpijczycy: płk Michał Gutowski, mjr Janusz Komorowski, płk Henryk 

Leliwa Roycewicz, mjr Antoni Żelewski (który zakwalifikowany do udziału 

w igrzyskach w 1940 r., nie miał już możliwości uczestniczenia w nich)299. Spotykali 

się w miejscu, w którym narodziła się tzw. polska szkoła jazdy, w którym trenowali 

najlepsi polscy jeźdźcy przed udziałem w międzynarodowych zawodach konnych 

i igrzyskach olimpijskich. Przyjeżdżali do Centrum Wyszkolenia Kawalerii - Mekki 

polskich ułanów, znów nadając miastu tego szczególnego kolorytu, z którego znany 

był Grudziądz w okresie międzywojennym.

CA W, Depart. Kaw. MS Wojsk., sygn. 1.300.30.192.299
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Załącznik nr 1

Skład polskiej reprezentacji jeździeckiej na igrzyskach olimpijskich

w latach 1924-1936

^''4£on k u r en c j a
Igrzyska^

Skoki przez przeszkody WKKW

Paryż
1924

rtm. Zdzisław Dziadulski - Zefir 

por. Adam Królikiewicz - Picador 

mjr Karol Rómmel - Faworyt 

por. Kazimierz Szosland - Jacek

rtm. Tadeusz Komorowski - Amon 

rtm. Kazimierz de Rostwo-Suski - Lady 

mjr Karol Rómmel - Krechowiak 

por. Kazimierz Szosland - Helusia

Amsterdam
1928

rtm. Michał Antoniewicz - Readgledt 

por. Kazimierz Gzowski - Mylord 

por. Kazimierz Szosland - Alli

rtm. Zdzisław Dziadulski (rez.) - The Lad

rtm. Michał Antoniewicz - Moja Miła 

ppłk Karol Rómmel - Donneuse 

rtm. Józef Trenkwald - Lwi Pazur 

mjr Henryk Dobrzański (rez.) - Tucase

Los Angeles
1932

Polacy nie uczestniczyli Polacy nie uczestniczyli

Berlin

1936

por. Michał Gutowski - Warszawianka 

por. Janusz Komorowski - Dunkan 

rtm. Tadeusz Sokołowski - Zbieg II 

por. Stanisław Czerniawski (rez.)

rtm. Zdzisław Kawecki - Bambino 

rtm. Seweryn Kulesza - Tośka 

rtm. Henryk Roycewicz - Arlekin III 

por. Jan Mickunas (rez.)
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Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
Sukcesy medalowe polskich jeźdźców w igrzyskach olimpijskich

Wyniki polskich jeźdźców w igrzyskach olimpijskich

WKKW
Puchar NarodówIgrzyska

zespołowo
zespołowo

złoty

srebrny

brązowy

indywi
dualnie indywi

dualnie

1928
Amsterdam

Konku-

Angeles

rtm. Michał Antoniewicz
- Readgledt

por. Kazimierz Gzowski
- Mylord

por. Kazimierz Szosland
— Alli

rtm. Zdzisław Dziadulski 
_ (rez.) - The Ladrtm. Michał Antoniewicz

- Moja Miła 
ppłk Karol Rómmel

- Donneuse
rtm. Józef Trenkwald

— Lwi Pazur 
mjr Henryk Dobrzański

(rez.) - T ucase
złoty 

srebrny 

brązowy

Medal

1936 
Berlin

srebrny

brązowy

Polacy nie uczestniczyli

złoty

srebrny

brązowy

RAZEM

por. Adam
Królikiewicz

- Picadorzłoty

rtm. Zdzisław Kawecki
- Bambino

rtm. Seweryn Kulesza
- Tośka

rtm. Henryk Roycewicz
- Arlekin IJI

L.p. Nazwisko i imię Igrzyska Konkurencja
Wynik

w klas, indyw.

Wynik

w klas. druż.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Antoniewicz Michał
Amsterdam 1928

Amsterdam 1928

skoki przez przeszkody

WKKW

XX m

XIX m

II m

III m

2.
Czerniawski

Stanisław
Berlin 1936 skoki przez przeszkody rezerwowy rezerwowy

3. Dobrzański Henryk Amsterdam 1928 WKKW rezerwowy rezerwowy

4. Dziadulski Zdzisław
Paryż 1924

Amsterdam 1928

skoki przez przeszkody 

skoki przez przeszkody

XXVIII m
rezerwowy

VI m
rezerwowy

5. Gutowski Michał Berlin 1936 skoki przez przeszkody nie ukończył dyskwalifik.

6. Gzowski Kazimierz Amsterdam 1928 skoki przez przeszkody IV m II m

7. Kawecki Zdzisław Berlin 1936 WKKW XVIII m II m

8. Komorowski Janusz Berlin 1936 skoki przez przeszkody XXXVI m dyskwalifik.

9. Komorowski Tadeusz Paryż 1924 WKKW XXVI m Vilm

10. Królikiewicz Adam Paryż 1924 skoki przez przeszkody III m VI m

II. Kulesza Seweryn Berlin 1936 WKKW XXI m II m
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Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
Sukcesy medalowe polskich jeźdźców w igrzyskach olimpijskich

Wyniki polskich jeźdźców w igrzyskach olimpijskich

WKKW
Puchar NarodówIgrzyska

zespołowo
zespołowo

złoty

srebrny

brązowy

indywi
dualnie indywi

dualnie

1928
Amsterdam

Konku-

Angeles

rtm. Michał Antoniewicz
- Readgledt

por. Kazimierz Gzowski
- Mylord

por. Kazimierz Szosland
— Alli

rtm. Zdzisław Dziadulski 
_ (rez.) - The Ladrtm. Michał Antoniewicz

- Moja Miła 
ppłk Karol Rómmel

- Donneuse
rtm. Józef Trenkwald

— Lwi Pazur 
mjr Henryk Dobrzański

(rez.) - T ucase
złoty 

srebrny 

brązowy

Medal

1936 
Berlin

srebrny

brązowy

Polacy nie uczestniczyli

złoty

srebrny

brązowy

RAZEM

por. Adam
Królikiewicz

- Picadorzłoty

rtm. Zdzisław Kawecki
- Bambino

rtm. Seweryn Kulesza
- Tośka

rtm. Henryk Roycewicz
- Arlekin IJI

L.p. Nazwisko i imię Igrzyska Konkurencja
Wynik

w klas, indyw.

Wynik

w klas. druż.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Antoniewicz Michał
Amsterdam 1928

Amsterdam 1928

skoki przez przeszkody

WKKW

XX m

XIX m

II m

III m

2.
Czerniawski

Stanisław
Berlin 1936 skoki przez przeszkody rezerwowy rezerwowy

3. Dobrzański Henryk Amsterdam 1928 WKKW rezerwowy rezerwowy

4. Dziadulski Zdzisław
Paryż 1924

Amsterdam 1928

skoki przez przeszkody 

skoki przez przeszkody

XXVIII m
rezerwowy

VI m
rezerwowy

5. Gutowski Michał Berlin 1936 skoki przez przeszkody nie ukończył dyskwalifik.

6. Gzowski Kazimierz Amsterdam 1928 skoki przez przeszkody IV m II m

7. Kawecki Zdzisław Berlin 1936 WKKW XVIII m II m

8. Komorowski Janusz Berlin 1936 skoki przez przeszkody XXXVI m dyskwalifik.

9. Komorowski Tadeusz Paryż 1924 WKKW XXVI m Vilm

10. Królikiewicz Adam Paryż 1924 skoki przez przeszkody III m VI m

II. Kulesza Seweryn Berlin 1936 WKKW XXI m II m
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. Mickunas Jan Berlin 1936 WKKW rezerwowy rezerwowy

13.
Rostwo-Suski

Kazimierz
Paryż 1924 WKKW XXIV m VII m

14. Roycewicz Henryk Berlin 1936 WKKW XV m II m

15. Rómmel Karol

Sztokholm 1912

Paryż 1924

Paryż 1924

Amsterdam 1928

skoki przez przeszkody 

skoki przez przeszkody

WKKW

WKKW

XV m

X m

X m
XXVI m

nie uczestn.

VI m

VII m

Illm

16. Sokołowski Tadeusz Berlin 1936 skoki przez przeszkody nie ukończył dyskwalifik.

17. Szosland Kazimierz

Paryż 1924

Paryż 1924

Amsterdam 1928

skoki przez przeszkody

WKKW

skoki przez przeszkody

XXXII m

XXXIII m

XIII m

VI m

VII m

II m

18. Trenkwald Józef Amsterdam 1928 WKKW XXV m Illm
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Załącznik nr 4

Wiek polskich jeźdźców w momencie startu w igrzyskach

L.p. Nazwisko i imię Lata życia

Rok igrzysk - 
wiek 

w momencie 
udziału

Wiek w 
momencie 

śmierci

1. Antoniewicz Michał 1897 - 1989 1928 — 31 92

2. Czerniawski Stanisław 1905 - 1939 1936 — 31 34

3. Dobrzański Henryk 1897- 1940 1928 — 31 43

4. Dziadulski Zdzisław 1896- 1940 1924 — 28

1928 — 32

44

5. Gutowski Michał 1910-2006 1936 — 26 96

6. Gzowski Kazimierz 1901 - 1986 1928 — 27 85

7. Kawecki Zdzisław 1902 - 1940 1936 — 34 38

8. Komorowski Janusz 1905 - 1993 1936 — 31 88

9. Komorowski Tadeusz 1895 - 1966 1924 — 29 71

10. Królikiewicz Adam 1894- 1966 1924 — 30 72

11. Kulesza Seweryn 1900 - 1983 1936 — 36 83

12. Mickunas Jan 1907 - 1973 1936 — 29 66

13. Rostwo-Suski Kazimierz 1891 - 1974 1924 — 33 83

14. Roycewicz Henryk 1898 - 1990 1936 — 38 92

15. Rómmel Karol 1888 - 1967 1912 — 24

1924 — 36

1928 — 40

79

16. Sokołowski Tadeusz 1905 - 1943 1936 — 31 38

17. Szosland Kazimierz 1891 - 1944 1924 — 33

1928 — 37

53

18. Trenkwald Józef 1897 - 1956 1928 — 31 59
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Wykaz skrótów
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gen. bryg. - generał brygady
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OSK - Obóz Szkolny Kawalerii
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Summary

During the Second Polish Republic, Polish equestrians participated three times 

in Olympic competition. They made their debuts at the Olympics in Paris in 1924, 

then took part in the Olympic Games in Amsterdam in 1928 and in Berlin in 1936. 

The author's aim was to present the fullest possible biographies of the Olympians 

representing equestrian sport in the Olympics in the interwar period.

In the presented description there were 18 biographies of Olympic equestrians 

of the Second Republic: Michal Woysym-Antoniewicz, Stanislaw Czerniawski, 

Henryk „Hubal” Dobrzański, Zdzisław Dziadulski, Michal Gutowski, Kazimierz 

Gzowski, Zdzisław Kawecki, Janusz Komorowski, Tadeusz „Bór” Komorowski, 

Adam Królikiewicz, Seweryn Kulesza, Jan Mickunas, Kazimierz Rostwo-Suski, 

Henryk Roycewicz Leliwa, Karol Rómmel, Tadeusz Sokołowski, Kazimierz Szosland 

and Józef Trenkwald.

Equestrian competitions at the Olympics in Paris began on 21 July 1924, and 

were attended by participants from 15 countries. The competition consisted of three 

events: the Individual Dressage Test, the Three-Day Event and the Nations Cup 

Jumping Competition. Poles did not participate in the Dressage Test, however they 

represented their country in the other two events. In the Three-Day Event the 

following were nominated: Maj. Karol Rómmel on the gelding called Krechowiak, 

Capt. Tadeusz Komorowski (who later became commander of the Warsaw Uprising), 

on the gelding Amon, Capt. Kazimierz Rostwo-Suski on the mare called Lady and Lt. 

Kazimierz Szosland onthe mare Helusia. The Olympic Nations Cup was attended by 

Maj. Karol Rómmel on the gelding Favourite, Capt. Zdzisław Dziadulski on Zefir, 

Capt. Adam Królikiewicz on Picador and Lt. Kazimierz Szosland on Jacek.

IX Olympic Games in Amsterdam took place from 28lh of July to 12th of 

August 1928, the Representation of the Group of Equestrian Sport competed in two 

events. In the Three-Day Event, Poland was represented by Capt. M. Antoniewicz on 

Moja Miła, Ltcol. K. Rommel on Donneuse, Capt. J. Trenkwald on Lwi Pazur (the 

reserve rider was Maj. H. Dobrzański on Tucase). In the Nations Cup competed Capt. 
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M. Antoniewicz on Readgledt, Lt. K. Gzowski on Mylord, Lt. K. Szosland on Alli and 

as a reserve Capt. Z. Dziadulski on The Lad.

In 1932 the Olympic Games were held in Los Angeles. The military 

authorities and the Polish Equestrian Federation was faced with the difficulties 

associated with sending the Polish equestrian team to the United States, such as 

collecting adequate funding and preparation of the team for competitions. Due to the 

global economic crisis, which affected also Poland, the state authorities were forced to 

refuse to finance Polish equestrians going overseas, and Polish Equestrian Federation 

decided that Poland would not be represented in the equestrian events at the Olympics 

in Los Angeles.

By the order of the 20th of July 1936 it was decreed for the Polish equestrian 

team to go to the 11th Olympic Games in Berlin. Traditionally, the Poles participated 

in two equestrian events: Three-Day Event and Jumping Competition. In the first one 

the competitors were captains: Zdzisław Kawecki on Bambino, Seweryn Kulesza on 

Tośka, Henryk Roycewicz on Arlekin III, in the second event: Capt. Tadeusz 

Sokolowski on Zbieg II, Lt. Michal Gutowski on Warszawianka and Lt. Janusz 

Komorowski on Dunkan. The reserve competitors were Lt. Stanislaw Czerniawski and 

Lt. Jan Mickunas, and the horses: Ben Hur, Dion, Zbój IV and Zefir.

The medal achievements of Polish riders in the Olympics in the interwar 

period are: two silver medals - in Jumping Competition (1928) and in Three-Day 

Event (1936), and two bronze medals - in Jumping Competition (1924) and Three- 

-Day Event (1928). Three medals were won in team classification (two times in Three- 

-Day Event and once in Jumping Competition) and one in individual contest (in 

jumping). Polish riders won medals at every Olympics in which they participated (in 

1924, 1928 and 1936). The total number of qualified equestrians for the Olympic 

Games was 18 riders - Karol Rommel participated in them three times (in 1912, 1924 

and 1928), Zdzisław Dziadulski and Kazimierz Szosland twice (both in 1924 and 

1928), the others - once. Three riders competed in both Olympic equestrian events. 

They were: Karol Rommel and Kazimierz Szosland at the Olympics in Paris and 

Michal Antoniewicz in Amsterdam. Only one Polish competitor won at that time more
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than one Olympic medal - Michal Antoniewicz: the silver medal in Jumping 

Competition and the bronze one in Three-Day Event at the Olympics in Amsterdam.

The achievements of the Polish Olympic equestrians were also contributed to 

the horses, which they mounted, and to some extent to the Polish breeding. In Paris, 

out of eight horses competing in the Olympics only two were of domestic breeding, in 

Amsterdam - only three in eight, whereas in Berlin all the horses came from the 

Polish herds and studs. In total, 20 horses participated in the Olympics, and they never 

let the equestrians down and allowed them to finish the competitions; especially in the 

most difficult equestrian event, which was the Three-Day Event.

The outbreak of World War II shattered already considerable achievements of 

Polish equestrians, which were reached in the interwar years, and the equestrians were 

forced to change sports horses for the official ones. By the command of the General 

Inspector of the Armed Forces on the mobilization of emergency, most of the officers 

and NCO’s who were seconded to serve in the Cavalry Training Center, were called to 

return to their parent regiments or to the designated position of mobilization.

During the Second World War nearly 1500 athletes and activists were killed. 

Among the dead representatives of various disciplines there were over 20 equestrians, 

including 6 Olympic riders. During the September campaign in the Battle of Bzura, 

one of the most promising of the young generation of equestrians was killed, Capt. 

Stanislaw Czerniawski. In Katyn, in the spring of 1940, Maj. Zdzisław Dziadulski and 

Capt. Zdzisław Kawecki were murdered as well. At the same time in Poland, the first 

partisan of the Second Republic, Maj. Henryk Dobrzański „Hubal” was killed, in 1943 

Tadeusz Sokolowski was murdered by the gestapo, and in 1944 Maj. Kazimierz 

Szosland was killed by unknown assailants.

Rebuilding of the equestrian sports after the war and return to the success 

from the years 1923-1939 were extremely difficult. Out of the twelve Olympic 

equestrians, who managed to survive the years of war and occupation, only 

sevenremained outside the country, settling in Argentina, Canada, the United States, 

Great Britain. Two of them lived in Poland until the end of their lives. Those who 

during the war and after were in Poland, returned to the horse sport and possibly 

created new basis for its development.
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For those Polish Olympic equestrians who after the war decided to remain on 

the exile, the fate in the majority of the cases proved to be gracious. The world famous 

Polish equestrian sport of the interwar years and the individual achievements of Polish 

equestrians, not only enabled them to return to the sport as coaches, trainers and 

organizers of horse sports in the countries of settlement, but also allowed them to 

occupy a significant position in the social hierarchy.

For the cavalrymen living in different parts of the world, there were few 

opportunities for common meetings. In 1988, on the initiative, of some of them 

including Maj. Janusz Komorowski, was formed the initiating committee of the First 

Congress of the Cavaliers of the Second Polish Republic to commemorate the 50th 

anniversary of the officer's last promotion. From 1989 the Polish cavalry have been 

coming to Alma Mater in Grudziądz from around the world, e.g. from Argentina, 

Belgium, France, Canada, South Africa, the United States and others. Among them 

were also riders-Olympians: Col. Michal Gutowski, Maj. Janusz Komorowski, Col. 

Henryk Leliwa Roycewicz, Maj. Antoni Żelewski (who qualified to participate in the 

Olympics in 1940, but had no opportunity to participate in them). Their meetings have 

been taking place in where the Polish equestrian school was established, in the place 

where they trained the best Polish riders before participating in international 

competitions and Olympic Games. The equestrians come to the Cavalry Training 

Centre - the Mecca of Polish lancers, again giving the city more impressive 

expression of which Grudziądz was previously famous in the interwar period.
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Zusammenfassung

In der Zeit der Zweiten Polnischen Republik nahmen die polnischen Reiter an 

den olympischen Spielen dreimal teil. Sie debütierten in Paris im Jahr 1924. Als 

Nächstes nahmen sie an den Olympischen Spielen in Amsterdam im Jahr 1928 und in 

Berlin 1936 teil. Das Hauptziel der Autorin war die Darstellung möglichst 

vollständigen Biographien der Olympiasieger, die den polnischen Reitsport in der 

Zwischenkriegszeit repräsentiert haben.

In dieser Arbeit erschienen Biogramme der 18 olympischen Reiter der 

Zweiten Polnischen Republik: Michal Woysym-Antoniewicz, Stanislaw Czerniawski, 

Henryk „Hubal“ Dobrzański, Zdzisław Dziadulski, Michal Gutowski, Kazimierz 

Gzowski, Zdzisław Kawecki, Janusz Komorowski, Tadeusz „Bór” Komorowski, 

Adam Królikiewicz, Seweryn Kulesza, Jan Mickunas, Kazimierz Rostwo-Suski, 

Henryk Roycewicz Leliwa, Karol Rómmel, Tadeusz Sokołowski, Kazimierz Szosland 

und Józef Trenkwald.

Die Reitprüfungen in den Olympischen Spielen in Paris fingen am 21. Juli 

1924 an. Daran haben Wettkämpfer aus 15 Länder teilgenommen. Der Wettbewerb 

fand in drei Disziplinenstatt: der individuellen Dressur-Prüfung, der 

Vielseitigkeitsprüfung und in der Springprüfung um den Pokal der Nationen. Die 

Polen repräsentierten ihre Nationalfarben in den beiden letzten Disziplinen. Für die 

Vielseitigkeitsprüfung wurden ausgewählt: Major Karol Rómmel mit dem Wallach 

Krechowiak, Rittmeister Tadeusz Komorowski (der spätere Führer des 

Warschaueraufstands) mit dem Wallach Amon, Rittmeister Kazimierz Rostwo-Suski 

mit der Stute Lady und der Oberleutnant Kazimierz Szosland mit der Stute Namens 

Helusia. In dem Olympischen Pokal der Nationen nahmen teil: Major Karol Rómmel 

mit dem Wallach Faworyt, Rittmeister Zdzisław Dziadulski mit seinem Pferd Zefir, 

Rittmeister Adam Królikiewicz mit Picador und Oberleutnant Kazimierz Szosland mit 

seinem Wallach Jacek.

Die IX Olympischen Spiele in Amsterdam fanden von 28. Juli bis 12. August 

statt. Die Auswahlmannschaft der Reitgruppe aus Polen ist in zwei Disziplinen 

gestartet. Polen wurde in der Vielseitigkeitsprüfung repräsentiert von Rittmeister M. 
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Antoniewicz mit der Stute Moja Miła, Oberstleutnant K. Rómmel mit Donneuse, 

Rittmeister J. Trenkwald mit Lwi Pazur (als Reservereiter Major H. Dobrzański mit 

Tucase). Um den Pokal der Nationen rivalisierten Rittmeister M. Antoniewicz mit 

Readgledt, Oberleutnant K. Gzowski mit Mylord, Oberleutnant K. Szosland mit 

seinem Pferd Aili und Reservereiter Rittmeister Z. Dziadulski mit The Lad.

Im Jahr 1932 fanden die Olympischen Spiele in Los Angeles statt. Das Militär 

und der Polnische Reiterverband hatten Schwierigkeiten, die mit der Reise der 

polnischen Mannschaft in die USA, der Erschaffung der Gelder und mit der 

Vorbereitung der Mannschaft für die Spiele zusammenhingen. Wegen der 

Weltwirtschaftskrise, durch die auch Polen betroffen wurde, konnte der Staat diese 

Reise nicht finanzieren. Der Polnische Reiterverband beschloss, dass der polnische 

Reitsport nicht bei den Olympischen Spielen in Los Angeles repräsentiert wird.

Am 20. Juli 1936 wurde die Reise der polnischen Reitermannschaft auf die XI 

Olympischen Spiele nach Berlin angeordnet. Die Polen haben sich traditionell zu zwei 

Disziplinen gemeldet: in der Vielseitigkeitsprüfung und in der Springprüfung. 

Angesetzt für den ersten Wettkampf wurden Rittmeister Zdzisław Kawecki mit Pferd 

Bambino, Seweryn Kulesza mit Tośka, Henryk Roycewicz mit Arlekin III und für den 

zweiten Rittmeister Tadeusz Sokołowski mit Zbieg II, Oberleutnant Michał Gutowski 

mit Warszawianka und Oberleutnant Janusz Komorowski mit Dunkan. Als 

Reservereiter - Oberleutnant Stanisław Czerniawski und Oberleutnant Jan Mickunas 

mit Pferden Ben Hur, Dion, Zbój IV und Zefir.

Die polnischen Reiter gewannen in der Zwischenkriegszeit 4 Medaillen: zwei 

Silbermedaillen in den Springprüfungen (1928) und in den Vielseitigkeitsprüfungen 

(1936), zwei Bronzemedaillen in den Springprüfungen (1924) und in den 

Vielseitigkeitsprüfungen (1928). Drei diesen Medaillen wurden in der 

Mannschaftsklassifikation erkämpft (zwei in den Vielseitigkeitsprüfungen und eine in 

der Springprüfung) und eine in der individuellen Klassifikation. Allgemein haben sich 

18 Reiter für die Olympischen Spiele qualifiziert: Karol Rómmel hatte daran dreimal 

teilgenommen (1912, 1924, 1928), Zdzisław Dziadulski und Kazimierz Szosland 

zweifach (beide in den Jahren 1924 und 1928), die restlichen Reiter - ein Mal. Drei 

Reiter rivalisierten in beiden Reitdisziplinen während nur einen Olympischen Spielen: 



Zusammenfassung 229

Karol Rómmel und Kazimierz Szosland in Paris und Michał Antoniewicz - in 

Amsterdam. Nur ein polnischer Reiter gewann in dieser Zeit mehr als eine Medaille - 

Michal Antoniewicz gewann eine Silbermedaille in der Springprüfung und Bronze in 

der Vielseitigkeitsprüfung bei den Olympischen Spielen in Amsterdam.

Die olympischen Erfolge der polnischen Reiter verdankt man auch ihren 

Pferden und der polnischen Zucht. Von acht Pferden, die bei den Olympischen Spielen 

in Paris aufgetreten sind, kamen zwar nur zwei aus der Inlandszucht. In Amsterdam 

kamen schon drei aus der polnischen Zucht. Jedoch in Berlin kamen alle Pferde aus 

polnischen Herden und polnischer Zucht. Insgesamt bei den Olympischen Spielen 

nahmen 20 Pferde teil, die vor allem in den schwierigsten Disziplinen, wie die 

Vielseitigkeitsprüfung, ihre Reiter nie enttäuschten und den Wettstreit immer 

vollendeten.

Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges machte das sportliche 

Gesamt vermögen der polnischen Reiter ungeschehen. Die Sportler wurden gezwungen 

ihre Sportpferde auf Dienstpferde umzutauschen. Der Befehl des Generalinspekteurs 

der Streitkräfte über die Mobilisierung forderte die meisten Offiziere und 

Unteroffiziere auf, die zum Dienst bei dem Zentrum der Cavalleristenschulung 

delegiert waren, ihre Mutterregimente aufzusuchen.

Während des zweiten Weltkrieges starben ca. 1500 Sportler und Aktivisten. 

Unter den Gefallenen waren über 20 Reiter, darunter 6 Olympiasieger. In der Zeit des 

Septemberfeldzuges ist ein sehr versprechender Reiter der jungen Generation gefallen 

- Rittmeister Stanislaw Czerniawski. Im Frühling 1940 wurden Major Zdzisław 

Dziadulski und Rittmeister Zdzisław Kawecki ermordet. In der selben Zeit ist der erste 

Partisant der Zweiten Polnischen Republik Major Henryk Dobrzański „Hubal” 

gefallen. Im Jahr 1943 wurde durch Gestapo der Soldat der Spezialeinheit Tadeusz 

Sokołowski ermordet und 1944 wurde durch unbekannte Täter Major Kazimierz 

Szosland ermordet.

Der Wiederaufbau des Reitsports nach dem Krieg und die Rückkehr der 

Erfolge von Jahren 1923-1939 waren unglaubich schwer. Von den 12 überlebenden 

Olympiareiter, die den Krieg überstanden haben, sind sieben außerhalb der polnischen 

Grenzen geblieben. Sie lassen sich in Argentinien, Kanada, in den USA oder 
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Großbritannien nieder. Zwei von denen kamen erst an seinem Lebensabend nach 

Polen zurück. Die Sportler, die während des Krieges und danach in Polen blieben, 

kehrten zum Reitsport zurück und bildeten dafür eine neue Entwicklungsbasis.

Für diejenigen polnischen Olympiareiter, die nach dem Krieg im Ausland 

geblieben sind, war das Schicksal gütig. Die weltweite Berühmtheit und ihre 

individuelle Erfolge ermöglichten ihnen als Trainer, Instrukteure oder Organisatoren 

im Reitsport zu arbeiten und Erfolge zu erzielen.

Für die Kavalleristen, die sich überall auf der Welt niedergelassen haben, gab 

es nur wenige Gelegenheiten einander zu treffen. Im Jahr 1989 auf Anregung des 

Major Janusz Komorowski wurde ein Organisationskomitee der Ersten 

Kavalleristenversammlung der Zweiten Republik Polen zur 50. Jahrestag der letzten 

Offizierpromotion gebildet. Ab dem Jahr 1989 in graudenzer Alma Mater des 

polnischen Reitsports trafen sich Kavalleristen aus der ganzen Welt: aus Argentinien, 

Belgien, Frankreich, Kanada, Republik Südafrika, den USA und anderen Ländern. 

Unter ihnen waren auch Olympiareiter: Oberst Michal Gutowski, Major Janusz 

Komorowski, Oberst Henryk Leliwa-Roycewicz, Major Antoni Zelewski (der im Jahr 

1940 für die Olympischen Spiele qualifiziert wurde, hatte jedoch keine Möglichkeit 

daran teil zu nehmen). Sie trafen sich in einem Ort, in dem die polnische Reitschule 

entstand, in dem die besten polnischen Reiter vor einem Start im internationalen 

Wettbewerb oder bei den Olympischen Spielen trainierten. Sie kommen weiterhin 

zum Zentrum der Kavalleristenschulung - zum Mekka der polnischen Ulanen und 

geben der Stadt ihren besonderen Charakter, für den Graudenz in der 

Zwischenkriegszeit bekannt war.
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