
ściera się z oddziałami Budionnego i Gajchana. 
Jest w ogniu walk pod Ostrołęką, Radzyminem, 
Ciechanowem, Mławą. We wrześniu ułani gro-
chowscy docierają do 2 Dywizji Jazdy pułkowni-
ka Gustawa Dreszera i ruszają do ostatecznego 
rozgromienia Armii Czerwonej. Przeprawił się 
przez Słucz w okolicach Zwiahla i był w zagonie 
na Korostień. Tam podchorąży Szosland łamał 
opór wroga ze swoim szwadronem technicznym 
na liniach kolejowych. 8 grudnia 1920 roku awans 
na podporucznika. W 1921 roku jest dowódcą 
Komendy Sztabu, w grudniu wybrany na zastęp-
cę sędziego Oficerskiego Sądu Honorowego. 
Jest cały czas w 2 Pułku Ułanów Grochowskich. 
Od kwietnia 1922 roku porucznik, dowódca Ko-
mendy Sztabu. Uprawia jeździectwo. W grudniu 
pierwszy raz trafia do Centrum Wyszkolenia Ka-
walerii w Grudziądzu. Będzie tam aż do lutego 
1925 roku, kiedy znalazł się w Grupie Przygoto-

wawczej Sportu Konnego w Warszawie istnieją-
cej przy 1 Pułku Szwoleżerów. Niejako po drodze 
były Igrzyska Olimpijskie.

Igrzyska Olimpijskie

W Skokach przez Przeszkody:
Paryż 4 maja – 27 lipca 1924 – w Pucharze 

Narodów – szóste miejsce na Jacku wspólnie 
z rotmistrzem Zdzisławem Dziadulskim na Zefi-
rze, porucznikiem Adamem Królikiewiczem na 
Picadorze, podpułkownikiem Karolem Rómmlem 
na Faworycie. Indywidualnie trzydziesty drugi.

Amsterdam 17 maja – 12 sierpnia 1928 roku 
w Pucharze Narodów – srebrny medal na Alim 
wspólnie z rotmistrzem Michałem Antoniewic-
zem-Woysym na koniu Readgledt, porucznikiem 
Kazimierzem Gzowskim na koniu Mylord. Indy-
widualnie trzynasty na koniu Ali.

Kazimierz  

sZosLAnd

Kazimierz Szosland, Kawaler Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyża Wa-
lecznych. Medal za Wojnę 1918 – 1921. Medal 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. 
Srebrny Krzyż Zasługi. Żołnierz. Jeździec. Oficer 2 
Pułku Ułanów Grochowskich. Działacz Polskiego 
Związku Jeździeckiego. Major Wojska Polskiego.
Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Amster-
damie 1928 roku w Pucharze Narodów.

Urodził się 21 lutego 1891 roku w Grzymaczo-
wie koło Turka, gubernia warszawska. Zginął 20 
kwietnia 1944 roku w Adamowiźnie koło Grodzi-
ska Mazowieckiego. Ojciec Stanisław. Matka Kazi-
miera z Białobrzeskich. Bracia Tadeusz, Eugeniusz. 
Żona Stefania z domu Smolicz. Syn Andrzej. Stu-
diował na Politechnice Lwowskiej – Budowa Ma-

W 1915 roku Kazimierz Szosland był w Armii Rosyjskiej. 
Budował mosty. 18 listopada 1918 roku znalazł się w 2 Pułku 
Ułanów Grochowskich. Był im wierny do końca.

szyn. Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty 
klasa 23 w Warszawie, Centralnej Szkoły Jazdy. 
Warto przyjrzeć się Karcie Ewidencyjnej prowa-
dzonej dla wszystkich oficerów Wojska Polskiego, 
a znajdującej się w Centralnym Archiwum Woj-
ska Polskiego.

Kazimierz Szosland znalazł się w armii rosyjskiej 
14 stycznia 1915 roku w 2 Wojenno- Drogowym 
Oddziale. Został zatrudniony przy budowie dróg 
i mostów. Pod koniec 1918 roku wykonywał robo-
ty drogowe i przeprawy w rejonie Biała, Smorgoń, 
Szutrowice. Szołudźki i podlegał dowództwu 2 
Kaukaskiego Korpusu. Przerzucał mosty przez Be-
rezynę. Znalazł się w Brześciu Litewskim. Po prze-
wrocie bolszewickim wrócił do kraju.

Język wojskowy jest suchy. Krótki. Mówi jed-
nak wyraźnie, jakie były dalsze losy żołnierza.

18 listopada 1918 roku ułan Kazimierz Szo-
sland wstąpił na ochotnika do 2 Pułku Ułanów 
Grochowskich. Tworzył się z dawnego Pułku Uła-
nów I Korpusu Polskiego dowodzonego przez 
generała Józefa Dowbór-Muśnickiego, po jego 
rozbiciu przez Niemców. Szwadrony już 2 Puł-
ku Ułanów powstają na Podlasiu, ułani w listo-
padzie rozbrajają w Warszawie Niemców. Ułan 
Szosland trafia do szwadronu rotmistrza Rowiń-
skiego w Kaliszu, na rodzinnej ziemi. 15 stycznia 
1919 roku pojechał na front koleją do Skoczowa 
i od razu przystąpił do obrony Śląska Cieszyń-
skiego przed Czechami. Starszy ułan od marca 
1919 roku, plutonowy od maja, po powrocie 
z Cieszyna do Kalisza wyruszył na front galicyjski. 
Pod Rawą Ruską rozpoczął bój z wojskami ukra-
ińskimi. Był w obronie Bełza. W walkach pod Ra-
dziwiłłowem dociera do Antonin, gdzie w 1917 
roku powstał 2 Pułk Ułanów. W listopadzie 1919 
zostaje wysłany do Szkoły Podchorążych w War-
szawie. Po niej do Centralnej Szkoły Kawalerii 
w Przemyślu. W kwietniu 1920 roku jako podcho-
rąży wrócił do 2 Pułku Ułanów, by jako dowódca 
plutonu pojechać na front. W II Brygadzie Jazdy 

Reprezentanci Polski przed wyjazdem, w październiku 1926 roku, do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Od prawej 
porucznik Kazimierz Szosland z Readgledtem, major Michał Toczek z Hamletem, major Adam Królikiewicz z Jackiem. Trenują 
na terenie 1 Pułku Szwoleżerów. W Nowym Jorku zdobyli pierwszy raz dla Polski Puchar Narodów. Porucznik Kazimierz 
Szosland na Readgledtcie pojechał najlepiej i miał tylko cztery i pół punktu karnego.
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Rok 1927 w Warszawie. Pierwsze zawody na 
nowo wybudowanym stadionie w Łazienkach. 
Tą imprezą w skali międzynarodowej rozpoczęły 
się tam mityngi międzynarodowe trwające aż do 
1939 roku.

8 czerwca. Puchar Narodów imienia Prezydenta 
Rzeczpospolitej. Najlepszy jeździec otrzymał złotą 
papierośnicę od Prezydenta, drugi brązowy mo-
del kolumny króla Zygmunta III, najlep-
szy jeździec z grupy krajowej Nagrodę 
Komitetu Konkursów. Poza tym cztery 
medale złote, srebrne i brązowe. Pu-
char Narodów dostał się Polakom. Ka-
zimierz Szosland, Michał Toczek, Stefan 
Starnawski i Adam Królikiewicz. Kazi-
mierz Szosland otrzymał nagrodę hono-
rową Komitetu Konkursów.

Zwycięskie pożegnanie rotmistrza 
Kazimierza Szoslanda z Pucharem Na-
rodów było w końcu lipca 1935 roku 
w Spaa w Belgii. W drużynie pojechali: 
porucznik Michał Gutowski na Warsza-
wiance, porucznik Janusz Komorowski 
na Wizji, porucznik Jan Mossakowski 
na Wenecji i rotmistrz Kazimierz Szos-
land na niezmordowanym Mylordzie, 
medaliście olimpijskim pod Kazimierzem Gzow-
skim. Szosland w pierwszym przejeździe był bez-
błędny. Tak samo z Mylordem w drugim. Jedyne 
strącenie miał porucznik Komorowski, a Puchar 
odebrał szef wyszkolenia jeźdźców w Grudziądzu 
major Adam Królikiewicz.

Major Kazimierz Szosland, pozostający bez 
przerwy z jeźdźcami sportowymi w Grudziądzu 
został w roku 1937 powołany przez wiceministra 
spraw wojskowych na szefa grupy, która miała się 
przygotowywać do Igrzysk Olimpijskich w 1940 
roku w Helsinkach. Podlegał tylko ministrowi spraw 
wojskowych, opiekował się tylko skoczkami. Jego 
zawodnikami byli: porucznik Janusz Komorowski, 
Roman Pohorecki, Aleksander Rylke, Bronisław 
Skulicz. W grupie wyczynowej, w której Wszech-
stronny Konkurs Konia Wierzchowego prowadził 
porucznik Jan Mickunas, końmi dla wszystkich 
jeźdźców były: Abd El Krim, Andahar, Arka, Arlekin, 
Aroza, Astra, Bimbus, Bohun, Branka, Dunkan, We-
necja, Wizja, Zbieg II, Zbój IV, a później dochodziły 

inne konie. Ostatni raz jeźdźców w Skokach przez 
Przeszkody w zawodach międzynarodowych ma-
jor Kazimierz Szosland poprowadził w czerwcu 
1939 roku w Bukareszcie.

W sierpniu 1939 roku major Kazimierz Szos-
land poprowadził konie olimpijskie na wschód 
Polski. Konie miały dojść do koszar 1 Pułku Strzel-
ców Konnych w Garwolinie. Zginęły. W stodołę, 

kiedy w nocy odpoczywały pod Górą Kal-
warią, trafiła niemiecka bomba lotnicza.

Startował z wieloma końmi. Zaliczył 
z nimi trzydzieści międzynarodowych 
mityngów. Najwięcej z polskich jeźdź-
ców. Oprócz koni wojennych w 2 Pułku 

Ułanów Grochowskich końmi sporto-
wymi były: Jacek, Felusia, Generał, Fagas, 

Morinus, Readgledt, Mylord. Na tych 
koniach, zgodnie z obowiązującymi za-
sadami startowała czołówka Polski. Naj-
lepszym koniem Kazimierza Szoslanda 
był Ali. Był to koń niezwykłej odporności 
fizycznej, psychicznej na sportowe na-
pięcia. Koń żelazny.

Ali urodził się w Inczewie, w stajni 
Stefana Walewskiego. Półkrwi anglo-
arabskiej. Mocny. Stał się po latach 

startów własnością rodziny Szoslandów i z nią, 
pod Grudziądzem, spędził ostatnie lata życia. Do-
brze znał go major Wiktor Olędzki, Mistrz Polski 
w Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzcho-
wego w 1931 roku na klaczy Turkmenka, oficer 2 
Pułku Ułanów Grochowskich, trener reprezentan-
tów Polski po drugiej wojnie światowej. O Alim, 
srebrnym medaliście olimpijskim, napisał w Ko-
niu Polskim tak:

„Ali był… służbowym koniem rotmistrza nasze-
go pułku Józefa Sienkiewicza, który pełnił funkcję 
oficera sztabu Brygady, a następnie 1 Dywizji Ka-
walerii w Białymstoku. Ali w wojsku zwał się mniej 
efektownie, Kaktus. Imię zmienił dopiero zaczy-
nając międzynarodową karierę. Był to koń trudny 
do jazdy i nie bardzo nadawał się dla sztabowca. 
Dlatego został odesłany do pułku, gdzie trafił do 
szwadronu porucznika Edmunda Grunwalda jako 
koń służbowy. Jesienią 1926 roku Kazimierz Szo-
sland wrócił do Suwałk z kolejnego zagraniczne-
go wojażu i wtedy nastąpiło pierwsze spotkanie 

W Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego:

Paryż 4 maja – 27 lipca 1924 – siódme miej-
sce na Helusi wspólnie z majorem Tadeuszem 
Komorowskim na Amonie, podpułkownikiem 
Karolem Rómmlem na Krechowiaku, rotmistrzem 
Kazimierzem Suskim de Rostwo na Lady. Indywi-
dualnie dwudziesty trzeci.

Był wielkim jeźdźcem w Skokach przez Prze-
szkody, o czym mogą świadczyć dwadzieścia trzy 
starty w Pucharze Narodów, w tym dziewięć zwy-
cięskich w 1925 i 1928 roku w Nicei, w Nowym 
Jorku w 1926 roku Warszawie w 1927, 1931, 1933 
roku, Rydze w 1931 roku i Spaa w 1935.

Pomiędzy Igrzyskami Olimpijskimi w 1926 
roku polscy jeźdźcy popłynęli 28 października 
do Nowego Jorku. Było to pierwsze zaproszenie. 
Porucznik Kazimierz Szosland za towarzyszy miał 
wybitnych zawodników rotmistrza Adama Króli-
kiewicza i majora Michała Toczka. Adam Królikie-
wicz o tej wyprawie i zawodach napisał w książce 
Jasiek, Picador i Ja:

„Nadszedł wreszcie 25 listopada, wielki dzień 
walnej rozprawy o wojskową, najświetniejszą na-
grodę sezonu – The International Militari Trophy 
zwaną wszędzie w Europie Pucharem Narodów. 
Zwycięstwo w tym zespołowym konkursie jest 
marzeniem każdej drużyny i wysuwa ją na pierw-
sze miejsce wśród wszystkich narodowości, bio-
rących udział w zawodach… Drugi w konkursie 
pojechał Szosland na Readgledtcie. Znowu wo-
lałem nie patrzeć, słysząc tym razem co chwilę 
przerywane rzęsiste brawa i okrzyki, aż wreszcie 
po chwili przy akompaniamencie przeraźliwego 
ryku zjeżdża zadowolony Szosland, mając parco-
urs bez błędu”.

W drugim przejeździe Szosland miał jedną 
zrzutkę. Po przejeździe Królikiewicza na Jacku pre-
zentacja. Orkiestra gra Jeszcze Polska nie zginęła.

„Generał Henri T. Allen, pod którego dowódz-
twem w czasie I wojny światowej jeden z trzech 
dzisiejszych naszych zwycięzców, koń Jacek odbył 
służbę wojskową w armii amerykańskiej okupującej 
Niemcy, przypina naszym koniom niebieskie wstę-
gi, symbol zwycięstwa”.

Odznaka pułkowa 
2 Pułku Ułanów 
Grochowskich 

imienia 
generała Józefa 
Dwernickiego. 

Major Kazimierz 
Szosland w swoim 
życiu wojskowym 

nigdy barw Ułanów 
Grochowskich nie 

zmienił.

W środku rotmistrz Kazimierz Szosland z pucharem, a obok z prawej oficer amerykański. Niestety nie udało się dotychczas 
rozszyfrować nazwisk wszystkich oficerów polskich. Oficerowie kawalerii różnych państw przyjeżdżali na szkolenie do Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii i przy okazji startowali w zawodach jeździeckich. Od lewej, z palcatem, rotmistrz Włodzimierz Korytkowski, 
w okrągłej czapce szwoleżera, obok rotmistrza Kazimierza Szoslanda, rotmistrz Tadeusz Sokołowski.
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major Adam Królikiewicz.
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inne konie. Ostatni raz jeźdźców w Skokach przez 
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W sierpniu 1939 roku major Kazimierz Szos-
land poprowadził konie olimpijskie na wschód 
Polski. Konie miały dojść do koszar 1 Pułku Strzel-
ców Konnych w Garwolinie. Zginęły. W stodołę, 

kiedy w nocy odpoczywały pod Górą Kal-
warią, trafiła niemiecka bomba lotnicza.

Startował z wieloma końmi. Zaliczył 
z nimi trzydzieści międzynarodowych 
mityngów. Najwięcej z polskich jeźdź-
ców. Oprócz koni wojennych w 2 Pułku 

Ułanów Grochowskich końmi sporto-
wymi były: Jacek, Felusia, Generał, Fagas, 

Morinus, Readgledt, Mylord. Na tych 
koniach, zgodnie z obowiązującymi za-
sadami startowała czołówka Polski. Naj-
lepszym koniem Kazimierza Szoslanda 
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startów własnością rodziny Szoslandów i z nią, 
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brze znał go major Wiktor Olędzki, Mistrz Polski 
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wego w 1931 roku na klaczy Turkmenka, oficer 2 
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go wojażu i wtedy nastąpiło pierwsze spotkanie 

W Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
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Paryż 4 maja – 27 lipca 1924 – siódme miej-
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Był wielkim jeźdźcem w Skokach przez Prze-
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wicz o tej wyprawie i zawodach napisał w książce 
Jasiek, Picador i Ja:
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walnej rozprawy o wojskową, najświetniejszą na-
grodę sezonu – The International Militari Trophy 
zwaną wszędzie w Europie Pucharem Narodów. 
Zwycięstwo w tym zespołowym konkursie jest 
marzeniem każdej drużyny i wysuwa ją na pierw-
sze miejsce wśród wszystkich narodowości, bio-
rących udział w zawodach… Drugi w konkursie 
pojechał Szosland na Readgledtcie. Znowu wo-
lałem nie patrzeć, słysząc tym razem co chwilę 
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Niemcy, przypina naszym koniom niebieskie wstę-
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Odznaka pułkowa 
2 Pułku Ułanów 
Grochowskich 

imienia 
generała Józefa 
Dwernickiego. 

Major Kazimierz 
Szosland w swoim 
życiu wojskowym 

nigdy barw Ułanów 
Grochowskich nie 

zmienił.

W środku rotmistrz Kazimierz Szosland z pucharem, a obok z prawej oficer amerykański. Niestety nie udało się dotychczas 
rozszyfrować nazwisk wszystkich oficerów polskich. Oficerowie kawalerii różnych państw przyjeżdżali na szkolenie do Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii i przy okazji startowali w zawodach jeździeckich. Od lewej, z palcatem, rotmistrz Włodzimierz Korytkowski, 
w okrągłej czapce szwoleżera, obok rotmistrza Kazimierza Szoslanda, rotmistrz Tadeusz Sokołowski.



jeźdźca z wierzchowcem… Edmund Grunwald 
zaproponował Szoslandowi, aby wypróbował 
Kaktusa. Grunwald siadł na klacz Szoslanda Niceę, 
ja dosiadłem swojego służbowego Kiejstuta, Szos-
land wskoczył na Kaktusa.

Za rzeką Hańczą rozciągały się zabudowania 
gospodarstw rolnych, ogrodzone płotem wyso-
kości około 130 – 140 centymetrów. Tam właśnie 
poprowadził nas Szosland i ku naszemu zdziwie-
niu rozpoczął galop kierując się wprost na ogro-
dzenia. O dziwo, Kaktus z lekkością wziął tę prze-
szkodę, podczas gdy nasze konie, Kiejstut i sław-
na już z zagranicznych torów Nicea, koń z grupy 
olimpijskiej, z trudem przeskoczyły ogrodzenie. 
To zadecydowało. Jeździec wyczuł i poznał moż-
liwości konia… Grunwald z radością oddał konia 
koledze. Mnie dostała się wtedy Nicea.

Tryb życia Szoslanda był typowy dla sportow-
ca z powołania. Po kolacji szedł na spoczynek, ale 
o piątej rano był już gotowy do jazdy. Każdego 
wieczora szedł do stajni gdzie kontrolował nogi 
swoich koni i żłób. Tę zasadę przejąłem. Wszyscy 
troszczyli się, by miał dobre konie. Jeszcze w 1923 
roku, gdy jechał do grupy olimpijskiej, to rot-
mistrz Gordziejewski dał mu klacz Helusię, wtedy 
najlepszego konia sportowego pułku.

W 1926 roku ukończył Wyższy Kurs Instruk-
torów Jazdy Konnej Centrum Wyszkolenia Ka-
walerii w Grudziądzu. Od jesieni 1928 roku był 
instruktorem jazdy w Szkole Podchorążych Ka-
walerii, a od 1932 instruktorem kursu instrukto-
rów jazdy dla oficerów. W 1936 roku został mia-
nowany kierownikiem utworzonej na stałe Gru-
py Sportu Konnego, zwanego potocznie Grupą 
Olimpijską.

Wrzesień 1939, wojna. O tym okresie życia ma-
jora Kazimierza Szoslanda opowiada 14 listopada 
2009 roku w Gdyni, syn, Andrzej Szosland.

– Tuż przed wojną Ojciec wywiózł nas, mnie 
i Matkę do Warszawy. Sam wrócił do Grudziądza. 
Przewoził jako kierowca materiały i dokumenty 
na dworzec. Wysyłał konie sportowe na wschód 
Polski. Zginęły w dniach bombardowania we 
wrześniu pod Górą Kalwarią. W Warszawie spotkał 
pułkownika Tadeusza Komorowskiego. Otrzymał 
rozkaz wyjazdu do Garwolina, w którym pułkow-
nik Tadeusz Komorowski był dowódcą Ośrodka 

Styczeń 1939 roku. Rotmistrz Kazimierz Szosland przedstawia polskich jeźdźców, którzy startowali w Berlinie w Deutschland 
halle Hermannowi Göringowi, Marszałkowi Rzeszy Niemieckiej. Rękę Göringowi podaje rotmistrz Janusz Komorowski.
Po ośmiu miesiącach Niemcy napadli na Polskę. Göring w Procesie Norymberskim otruł się cyjankiem potasu.

Odbierali zrzuty z samolotów przylatujących z An-
glii, Cichociemnych.

Major Kaziemierz Szosland był żołnierzem Ar-
mii Krajowej. Przewoził materiały do partyzantki 
leśnej.

– W kwietniu 1944 roku, w nocy, pukanie do 
drzwi i okna.

Ojciec spytał:
– Kto tam?
Odpowiedź:
– Chłopcy z lasu!
Ojcu wydało się to podejrzane. Chłopców z lasu 

znał. Spytał:
– Ale kto?
Na to oni rzucili polano drewna przez okno. 

Ojciec zarzucił ubranie i wyszedł do korytarza by 
otworzyć drzwi. Został zastrzelony. Według mnie 
była to radziecka partyzantka. Kula, którą później 
znalazłem była wystrzelona z tetetki – TT pistolet 
F. Tokariewa wzór 1933 był bronią osobistą ofice-

rów, podoficerów i szeregowych Armii Czerwonej 
i Ludowego Wojska Polskiego (przyp. W.D.). Kie-
dy przyszli Sowieci miałem tą kulę i porównałem 
z tymi jakie zobaczyłem. Mam wrażenie że oni po-
wiadamiali ludzi z którymi współpracowali. Wró-
ciliśmy do Warszawy. Po wojnie zamieszkaliśmy 
w oficynie w dworku w Sokolnikach, leżących po-
między Wieruszowem a Wieluniem, należącym do 
Ojca. W PRL upaństwowionym.

Andrzej Szosland w latach uprawiania jeździe-
ctwa przez Ojca też był kandydatem na jeźdzca. 
W piśmie Jeździec i Hodowca z roku 1937 jest 
fotografia. Stoi na koniu Hucułka. Jeźdzcem nie 
został. W Gliwicach, po wojnie, gdzie mieszkał, był 
zawodnikiem Klubu Budowlani w rajdach motoro-
wych. Startował z Romanem Żurawieckim, kiedy 
zamieszkał na Wybrzeżu z Jerzym Dąbrowskim 
z Budowlanych Gdańsk. Na wyjazdy zagranicz-
ne nie dostawał paszportu. Otrzymał go dopiero 
w 1993 roku.

Zapasowego Mazowieckiej i Pomorskiej Brygady 
Kawalerii. Pytał co ma robić?

Ja z Mamą, i rodziną majora Adama Królikiewi-
cza, dotarliśmy aż do Sarn. Mieszkaliśmy w majątku 
należącym do francuskiej rodziny Pubre. Tam spot-
kaliśmy się znów z Ojcem. I tam dowiedzieliśmy 
się, że 17 września Sowieci weszli do Polski. Ojciec 
pojechał do Sarn by dowiedzieć się dokładnie o co 
chodzi. Potem razem już cofaliśmy się na południe 
Polski, do Lwowa. Spotkaliśmy cofające się na 
Węgry jednostki 10 Brygady Kawalerii Zmotory-
zowanej pułkownika Stanisława Maczka. Maczek 
namawiał Ojca by szedł z nimi na Węgry. Ojciec 
powiedział, że z kraju się nie ruszy. Wojna trwa.

Pod Lwowem rodzina Szoslandów została 
ogarnięta przez Rosjan. Puszczono ich kiedy ma-
jor Szosland przemówił po rosyjsku. Język znał 
doskonale. Pod Lwowem postawiono ich przed 
karabinem maszynowym na rozstrzał. Uratowa-
li się kiedy Rosjanie zaczęli strzelać do nadcią-
gającego polskiego oddziału. Było to pod wsią 
Czyżyki. Znaleźli się w jakiejś chałupie. Rosjanie 
jednak majora Szoslanda zabrali. Uciekł dzięki 
znajomości rosyjskiego. Zdobył cywilne ubra-
nie. Dotarł do Lwowa, gdzie spotkali się w domu 
państwa Wielżyńskich. Okupacja radziecka Lwo-
wa. Major Kazimierz Szosland szybko nawiązu-
je kontakt ze Służbą Zwycięstwu Polsce. Lwów 
opuszczają na przełomie roku 1940–1941. Do-
cierają do Warszawy.

– Zamieszkaliśmy przy ulicy 6 sierpnia, u babci 
Białobrzeskiej – powiedział Andrzej Szosland.

Major Kazimierz Szosland znajduje się w szere-
gach Związku Walki Zbrojnej.

– Na ulicy Marszałkowskiej nadział się na ofi-
cera niemieckiego, z którym przed laty startował 
w zawodach. Ten chwycił za pistolet. Ojciec zdołał 
jednak uciec. Ponieważ został rozszyfrowany Do-
wództwo ZWZ nakazało wynieść się z Warszawy. 
Najpierw zamieszkaliśmy w majątku Szczęsno 
koło Komorowa. Pamiętam, że przyjeżdżał tam, 
do swojej żony, pułkownik Tadeusz Komorowski. 
Stamtąd wyjechaliśmy do Adamowizny koło Gro-
dziska Mazowieckiego. Moja Mama dom nazwała 
Jeżówką, ponieważ należał do państwa Jeżew-
skich. Ojciec zaczął ściśle współpracować z panem 
Janem Chrzanowskim, który mieszkał w Radomiu. 
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li się kiedy Rosjanie zaczęli strzelać do nadcią-
gającego polskiego oddziału. Było to pod wsią 
Czyżyki. Znaleźli się w jakiejś chałupie. Rosjanie 
jednak majora Szoslanda zabrali. Uciekł dzięki 
znajomości rosyjskiego. Zdobył cywilne ubra-
nie. Dotarł do Lwowa, gdzie spotkali się w domu 
państwa Wielżyńskich. Okupacja radziecka Lwo-
wa. Major Kazimierz Szosland szybko nawiązu-
je kontakt ze Służbą Zwycięstwu Polsce. Lwów 
opuszczają na przełomie roku 1940–1941. Do-
cierają do Warszawy.

– Zamieszkaliśmy przy ulicy 6 sierpnia, u babci 
Białobrzeskiej – powiedział Andrzej Szosland.

Major Kazimierz Szosland znajduje się w szere-
gach Związku Walki Zbrojnej.

– Na ulicy Marszałkowskiej nadział się na ofi-
cera niemieckiego, z którym przed laty startował 
w zawodach. Ten chwycił za pistolet. Ojciec zdołał 
jednak uciec. Ponieważ został rozszyfrowany Do-
wództwo ZWZ nakazało wynieść się z Warszawy. 
Najpierw zamieszkaliśmy w majątku Szczęsno 
koło Komorowa. Pamiętam, że przyjeżdżał tam, 
do swojej żony, pułkownik Tadeusz Komorowski. 
Stamtąd wyjechaliśmy do Adamowizny koło Gro-
dziska Mazowieckiego. Moja Mama dom nazwała 
Jeżówką, ponieważ należał do państwa Jeżew-
skich. Ojciec zaczął ściśle współpracować z panem 
Janem Chrzanowskim, który mieszkał w Radomiu. 


